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Agenda 

1. Lei n° 13.445 – Lei de Migração e Decreto Regulamentador 9.199
2. Visto de Visita- Vivis
3. Novas Resoluções Normativas
4. Policia Federal- Registro e Identificação Civil do Imigrante 
5. Infrações e Penalidades Administrativas
6.Dúvidas e Questionamentos
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1. Lei n° 13.445 – Lei de Migração
Decreto regulamentador 9.199/2017
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 Revoga o Estatuto do Estrangeiro;

 Publicada em 24 de maio de 2017; 

 Decreto N° 9.199 de 20 de novembro de 2017;

 Entrou em vigor em 21 de novembro de 2017;

 Apresenta mudanças conceituais e processuais;

 Novas Resoluções Normativas

Lei de Migração
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Novos Conceitos

 Definição de Migrante: pessoa que se desloca de país ou
região geográfica ao território de outro país ou região
geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante e o apátrida);

 Delimitação do Ano Migratório: período de 12 meses,
contados a partir da data da primeira entrada do visitante no
território nacional;

 Vedado denegar visto ou residência ou impedir o ingresso no
País por motivo de etnia, religião, nacionalidade, pertinência a
grupo social ou opinião política;

 Novos documentos de viagens, aqueles reconhecido para
ANAC
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Estatuto do Estrangeiro

Lei nº 6.815/1980 

Estatuto do Estrangeiro

Lei nº 6.815/1980 
Decreto n° 9.199Decreto n° 9.199

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território 
nacional poderá ser concedido visto:

I - de trânsito;

II - de turista;

III - temporário;

IV - permanente;

V - de cortesia;

VI - oficial; e

VII - diplomático.

Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá 
estender-se a dependentes legais, observado o disposto no 
artigo 7º.

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território 
nacional poderá ser concedido visto:

I - de trânsito;

II - de turista;

III - temporário;

IV - permanente;

V - de cortesia;

VI - oficial; e

VII - diplomático.

Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá 
estender-se a dependentes legais, observado o disposto no 
artigo 7º.

Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou 
permanecer em território nacional poderá ser concedido 
visto:

I – de visita;

II – temporário;

III – diplomático;

IV – oficial; e

V – de cortesia.

Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou 
permanecer em território nacional poderá ser concedido 
visto:

I – de visita;

II – temporário;

III – diplomático;

IV – oficial; e

V – de cortesia.

Tipos de Vistos
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Residência

Autorização de Residência

Ou

Autorização de Residência Prévia
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2. Visto de Visita - Vivis 
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Atividades Descrição

Turismo  caráter turístico, informativo, cultural, educacional ou recreativo

 visitas a familiares

 participação em conferências, seminários, congressos ou reuniões

 realização de serviço voluntário, ou de atividade de pesquisa, ensino ou 
extensão acadêmica sem remuneração dentro do prazo de estada 
permitido para este visto

Negócios  participação em reuniões, feiras e eventos empresariais

 cobertura jornalística ou realização de filmagem e reportagem

 prospecção de oportunidades comerciais e assinatura de contratos

 realização de auditoria ou consultoria

 atuação como tripulante de aeronave ou embarcação sem remuneração 
com prazo máximo de 90 dias.

Atividades artísticas e 

desportivas

 técnicos em espetáculos de diversões e demais profissionais que, em 
caráter auxiliar, participem da atividade do artista ou desportista estão 
incluídos nesta atividade

 não dispensa o seu portador da obtenção de autorização e registro junto 
ao Ministério do Trabalho para realização de atividades artísticas

Para fins de turismo, negócios, trânsito, realização de atividades artísticas ou desportivas ou em situações
excepcionais, podendo ser transformado em autorização de residência

Visto de Visita- VIVIS
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O beneficiário de visto de visita poderá:

 Receber pagamento do governo;

 Receber pagamento de empregador brasileiro ou de 
entidade privada a título:

 Diária

 Ajuda de custo

 Cachê

 Pró-labore **

 Outras despesas com a viagem

 O pagamento de salário ou outro tipo de remuneração 
não é permitido

Visto de Visita
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 O visto poderá ser solicitado e emitido por meio
eletrônico, sem a necessidade de aposição da etiqueta
consular no documento de viagem do requerente. O
MRE será responsável pela concessão.

 De acordo o Ministério do Turismo, a concessão do 
visto ocorrerá em, no máximo, 72 horas após a 
solicitação.

 O sistema eletrônico já está em vigor para os 
seguintes países:

• Austrália
• Canadá
• Estados Unidos
• Japão

Visto Eletrônico
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3. Novas Resoluções Normativas
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Resolução Normativa nº 01/2017 
Antiga RN 104

Orientações gerais para concessão de autorização de residência de competência 
do MTE:

*Dispensada a apresentação destes documentos para fins de solicitação de autorização de  residência 
prévia para a emissão de algumas modalidades de vistos temporários

Vistos de cortesia, visita, diplomático ou oficial: poderão ser transformados em autorização de residência 
e o prazo inicial será de até 1 ano- Novo

Documento de 
Viagem Válido

Ato Legal que 
rege a Pessoa 

Jurídica

Formulário de 
Requerimento

Ato  de  
eleição ou 

nomeação  do 
representante  

legal 
competente

GRU
Novo Valor
R$ 168,13

Certidões de 
Antecedentes 

Criminais*

Documentos 
da RN 

específica

Declaração de 
Ausência de 

Antecedentes 
Criminais*

Cópia CNPJ

Comprovante 
Filiação 

(legalizado ou 
apostilado e 
traduzido)*
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Resolução Normativa nº 02/2017 

Antiga RN 99

Concessão de autorização de residência para fins de trabalho com  vínculo empregatício no Brasil

Tempo de experiência compatível com a atividade que irá desempenhar*

 Mestrado, doutorado ou grau superior
 Pós graduação: curso de 360h e experiência mínima de 1 ano
 Nível superior: no mínimo 2 anos no exercício da profissão, contado da conclusão do curso de 

graduação
 Ensino médio: escolaridade mínima de 12 anos e experiência de no mínimo 4 anos em ocupação que 

não exija nível técnico ou superior
 Nível técnico: formação específica em ocupação de nível técnico e experiência de no mínimo 3 anos 

(Novo)
 Atividade artística ou cultural: mínimo 3 anos no exercício e independe de formação escolar

*Excepcionalmente, não se aplicará quando a compatibilidade do perfil profissional do estrangeiro e a função 
possam ser demonstradas por outros meios, desde que apresente experiência profissional mínima de 5 anos

Portadores de visto temporário e autorização de residência para fins de reunião familiar poderão exercer 
qualquer atividade no Brasil, inclusive remunerada – (Novo)
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Resolução Normativa nº 02/2017 

RN Anterior (99) RN Atual (02)

Pós Graduação – N/A
Superior- 1ano

9 Escolaridade- 2 anos

Pós Graduação – 1 ano
Superior- 2 anos

12 Escolaridade- 4 anos
Técnico

Registro em 30 dias Registro em 90 dias

Sul Americanos isentos de 
apresentar diploma e 

experiência

Necessário para todos

Transformação em 
Permanente no MJ

?

A renovação dos vistos estão sendo solicitadas via  autorização de residência
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Antiga RN 61 e RN 100

Concessão de autorização de residência para trabalho sem vínculo empregatício no Brasil 
para prestação serviço de assistência técnica

Estão excluídas do conceito de assistência técnica as funções administrativas, financeiras e gerenciais

Quem pode ingressar com pedido de autorização de residência:

 Receptora dos serviços de assistência técnica

 Integrante do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira empregadora do imigrante 
que realize  a  prestação  de  serviços,  de  forma  simultânea,  a  várias  empresas  
receptoras  dos  serviços  de assistência técnica no Brasil

 Intermediária da empresa estrangeira empregadora do imigrante, em razão de contrato com 
cláusula expressa de exclusividade em território brasileiro

Resolução Normativa nº 03/2017 

Opção 1

Autorização de 
residência prévia 

com prazo de 1 ano

Opção 2

Renovação da 
autorização de 
residência com 

prazo de até 1 ano

Opção 3

Autorização de 
residência de 

emergência - análise 
e aprovação em até 

2 dias

Opção 4

Autorização de 
residência por 180 

dias - análise e 
aprovação em até 5 

dias



17

Antiga RN 61 e RN 100

Opção 3 e 4 - Autorização de residência prévia para obtenção de visto temporário

Resolução Normativa nº 03/2017 

determino o arquivamento do pedido. Processo Nº 
08000.007076/2011-39 - MAGALI FERREIRA 
GAIATO

 180 dias a cada ano migratório

 Documento: Carta-convite da empresa interessada atestando o vínculo entre o imigrante e o serviço a 
ser prestado no Brasil

 Situação de emergência ou de urgência: procedimento simplificado e prazo de concessão de 2 dias úteis

A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa específica

Esgotado  o  prazo  de 180 dias, caso seja feita solicitação de autorização de residência prévia com base 
nas opções 1 e 2, serão deduzidos os 180 dias já utilizados no ano migratório.
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Resolução Normativa nº 04/2017 
Antiga RN 61

Concessão de autorização de residência para fins de trabalho sem vínculo empregatício no
Brasil para prestar transferência de tecnologia

Não exclui a realização de funções administrativas, financeiras e gerenciais

Quem pode ingressar com pedido de autorização de residência:

 Receptora dos serviços de transferência de tecnologia

 Integrante do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira empregadora do imigrante que
realize a prestação de serviços, de forma simultânea, a várias empresas receptoras
dos serviços de transferência de tecnologia no Brasil

 Intermediária da empresa estrangeira empregadora do imigrante, em razão de contrato com
cláusula expressa de exclusividade em território brasileiro
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Resolução Normativa nº 03 e 4 /2017 

RN Anterior
(61 -100)

RN Atual 
(03 e 04)

Comprovação de 
experiência de 3 anos

Não é mais necessário

Contrato de assistência
técnica

Contrato ou declaração de 
empresas do mesmo grupo

Processo aplicado no 
consulado

Processo protocolado no 
M.T.E

• Emissão do visto em 5 dias uteis ou 2 dias em caso emergencial
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Resolução Normativa nº 11/2017 

Antiga RN 62

Concessão de autorização de residência para imigrante administrador, gerente, diretor ou
executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil ou comercial, grupo ou
conglomerado econômico – pessoa jurídica*

 Investimento externo em montante igual ou superior a R$ 600.000,00 por Administrador, Gerente,
Diretor ou Executivo chamado:

 Tela Quadro Societário Atual - Registro Declaratório de Investimento Externo Direto no Brasil -
do sistema do Banco Central, comprovando a integralização do investimento na empresa
receptora

 Contrato de câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos de natureza fato
que caracterizam o investimento direto estrangeiro

 Outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de
Imigração

 Prazo da residência será indeterminado
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Resolução Normativa nº 19/2017 

Antiga RN 87

Concessão de autorização de residência para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para receber treinamento profissional junto à subsidiária, filial ou matriz brasileira.

 Comprovação de vinculo entre a subsidiaria e a empresa estrangeira;

 Plano de treinamento simplificado, especificando as atividades a serem desempenhadas no Brasil.
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Resolução Normativa nº 19/2017 

RN Anterior
(87)

RN Atual 
(19)

12 meses improrrogáveis 24 meses improrrogáveis

Remuneração paga 100% 
no exterior

Idem

Não Aplicável Plano de treinamento das 
atividades do expatriado no 

Brasil
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4.Polícia Federal- Registro e Identificação 
Civil do Imigrante 
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Registro e Identificação Civil do Imigrante 

Polícia Federal responsável por organizar, manter e gerir os processos de 
identificação civil do imigrante

Polícia Federal responsável por produzir a Carteira de Registro Nacional 
Migratório – CRNM

Polícia Federal responsável por administrar a base de dados relativa ao 
Registro Nacional Migratório - RNM

O registro, obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de 
autorização de residência

Protocolo recebido pelo imigrante acompanhado de documento de identificação 
garantirá acesso aos direitos previstos na Lei de Migração pelo prazo de até 180 
dias, prorrogáveis sem ônus
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Registro e Identificação Civil do Imigrante 

Procedimento Anterior Como esta 
funcionando?

Emissão do RNE Emissão do RNM

Utilização do Visa Form Certidão de nascimento 
obrigatória ( traduzida e 

apostilada)

2 Taxas para registro 1 Taxa para registro
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Retificação de Assentamento União estável/Reunião Familiar

NaturalizaçãoResidência por filho/Casamento

E os processos de ...?
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5. Infrações e Penalidades 
Administrativas
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Infrações e Penalidades 
Administrativas
Valor da Multa 

 Mínimo individualizável de R$ 100,00

- primeira reincidência: dobro
- segunda reincidência: triplo
- terceira reincidência: quádruplo
- quarta reincidência em diante: quíntuplo

 Mínimo Jurídico de R$ 10.000,00

 Máximo Jurídico de R$ 1.000.000,00
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7. Dúvidas e Questionamentos?
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Dúvidas ou mais informações

Deloitte – Global Employer Services

 Rede global – 120 localidades no mundo

 Diferenciais:

- consultoria de imigração;
- profunda experiência em questões centrais de 

compliance em imigração global;
- serviços de mobilidade global;
- consultoria tributária para questões de mobilidade 

global;
- processos de obtenção de vistos e autorizações de 

trabalho eficazes e bem administrados;
- assessoria conjunta para questões imigratórias e 

tributárias.

Fernando Azar
Sócio
Tel: (11) 5186-1009
fernandoazar@deloitte.com 

Nadia Leme
Gerente Sênior
Tel: (11) 5186-1521
nadialeme@deloitte.com 

Guilherme Mota
Consultor Sênior
Tel: (11) 5186-1081
gmota@deloitte.com 
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