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3. Lei nº 6.815/1980 
Estatuto do Estrangeiro

Vistos

O estatuto do estrangeiro define a situação jurí-
dica do estrangeiro no Brasil, que poderá, em tem-
po de paz, satisfeitas as condições dessa lei, entrar 
e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os 
interesses nacionais. Para tanto, é necessário que o 
estrangeiro disponha de algum tipo de visto em seu 
passaporte, a depender da finalidade da entrada no 
território nacional:

Espécies de Vistos
 → Frase bizu: TEM TANTO TEMPO PARA CO-

MER DEPOIS

Turista

Temporária

PermanenteCortesia

Oficial

Diplomático
Trânsito

Vistos

O visto é individual e sua concessão poderá es-
tender-se a dependentes legais, observadas as veda-
ções previstas no art. 7º da lei 6.815/80.

Características dos Vistos
Trânsito
O visto de trânsito poderá ser concedido ao es-

trangeiro que, para atingir o país de destino, tenha 
de entrar em território nacional.

O visto de trânsito é válido para uma estada de 
até 10 (dez) dias improrrogáveis e uma só entrada.

Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em 
viagem contínua, que só se interrompa para as esca-
las obrigatórias do meio de transporte utilizado.

É vedada a conversão do visto de trânsito em per-
manente.

Turista
O visto de turista poderá ser concedido ao es-

trangeiro que venha ao Brasil em caráter recreativo 
ou de visita, assim considerado aquele que não te-
nha finalidade imigratória, nem intuito de exercício 
de atividade remunerada.

Poderá ser dispensada a exigência de visto de tu-
rista ao estrangeiro, caso o país dele dispense ao brasi-
leiro, idêntico tratamento (direito de reciprocidade).

A reciprocidade, em todos os casos, estabelecida 
mediante acordo internacional, observará o prazo 
de estada do turista fixado nesta Lei.

O prazo de validade do visto de turista será de 
até cinco anos, fixado pelo Ministério das Relações 
Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e 
proporcionará múltiplas entradas no País, com es-
tadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis 
por igual período, totalizando o máximo de cento e 
oitenta dias por ano.

É vedada a conversão do visto de turista em per-
manente.

Temporário
O visto temporário poderá ser concedido ao es-

trangeiro que pretenda vir ao Brasil:
 ˃ Em viagem cultural ou em missão de 

estudos�
 ˃ Em viagem de negócios, pelo prazo de até 

90 dias�
 ˃ Na condição de artista ou desportista, pelo 

prazo de até 90 dias�
 ˃ Na condição de estudante, pelo prazo de 

até 01 ano, prorrogável se comprovado 
aproveitamento escolar e a matrícula�

 ˃ Na condição de cientista, professor, técnico 
ou profissional de outra categoria, sob 
regime de contrato ou a serviço do Governo 
brasileiro�

Obs�: Neste caso, o visto poderá ser transforma-
do em permanente.

 ˃ Na condição de correspondente de jornal, 
revista, rádio, televisão ou agência noticio-
sa estrangeira�

 ˃ Na condição de ministro de confissão reli-
giosa ou membro de instituto de vida con-
sagrada e de congregação ou ordem reli-
giosa, pelo prazo de até 01 ano, prorrogável 
por mais 01 ano�

Obs�: Nos casos em que não estão previstos os 
prazos, será ele pelo tempo que durar a missão, 
o tempo do contrato ou da prestação de serviços. 
Nesse caso, após 02 anos de residência no Brasil, 
o visto poderá ser transformado em permanente.
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Permanente
O visto permanente poderá ser concedido ao es-

trangeiro que pretenda se fixar definitivamente no 
Brasil.

A imigração objetivará, primordialmente, propi-
ciar mão-de-obra especializada aos vários setores da 
economia nacional, visando à Política Nacional de De-
senvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao 
aumento da produtividade, à assimilação de tecnolo-
gia e à captação de recursos para setores específicos.

A concessão do visto permanente poderá ficar 
condicionada, por prazo não-superior a 5 (cinco) 
anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em 
região determinada do território nacional.

O visto permanente é um requisito para natura-
lização.

Cortesia
O visto de cortesia é destinado a autoridades e a 

personalidades, em viagens não oficiais ao Brasil.
Não pode o visto de cortesia ser convertido em 

permanente.

Oficial
São destinados a autoridades estrangeiras e de 

organismos internacionais, que sejam enviados ofi-
cialmente ao Brasil, sem caráter diplomático.

O visto oficial poderá ser transformado em vis-
to temporário ou permanente. No entanto, cessarão 
todas as prerrogativas, privilégios e imunidades de-
correntes desse visto.

Diplomático
Será concedido a autoridades com status diplo-

mático.
A transformação do visto diplomático em tem-

porário ou permanente importará na cessação de 
todas as prerrogativas, privilégios e imunidades de-
correntes desse vistos.

FIQUE LIGADO

O titular de quaisquer dos vistos de trânsito, turis-
ta, temporário e permanente, poderá ter os mesmos 
transformados para oficial ou diplomático. 

O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomáti-
co só poderá exercer atividade remunerada em favor do 
Estado estrangeiro, organização ou agência internacio-
nal, de caráter intergovernamental a cujo serviço se en-
contre no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros, 
mediante instrumento internacional firmado com outro 
Governo que encerre cláusula específica sobre o assunto. 

O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer 
atividade remunerada a serviço particular de titular de 
visto de cortesia, oficial ou diplomático.

Bens no Brasil
A posse ou a propriedade de bens no Brasil não 

confere ao estrangeiro o direito de obter visto de 
qualquer natureza, ou autorização de permanência 
no território nacional. Poderá, no entanto, diminuir 
o requisito temporal para naturalização.

Vedações de Visto
Menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado 

do responsável legal ou sem a sua autorização ex-
pressa.

Considerado nocivo à ordem pública ou aos in-
teresses nacionais.

Anteriormente expulso do País, salvo se a expul-
são tiver sido revogada (DECRETO).

Condenado ou processado em outro país por cri-
me DOLOSO, passível de extradição, segundo a lei 
brasileira.

Que não satisfaça às CONDIÇÕES DE SAÚDE 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Cidades Limítrofes
Ao natural de país limítrofe, domiciliado em ci-

dade CONTÍGUA AO TERRITÓRIO NACIONAL, 
respeitados os interesses da segurança nacional, po-
der-se-á permitir a entrada nos municípios frontei-
riços a seu respectivo país, desde que apresente pro-
va de identidade.

Ao estrangeiro, referido anteriormente, que pre-
tenda exercer atividade remunerada ou frequentar 
estabelecimento de ensino naqueles municípios, 
será fornecido DOCUMENTO ESPECIAL, que 
o identifique e caracterize a sua condição e, ainda, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando 
for o caso.

Os documentos referidos no parágrafo anterior 
não conferem o direito de residência no Brasil, 
nem autorizam o afastamento dos limites territo-
riais daqueles municípios.

Impedimentos
O visto concedido pela autoridade consular con-

figura mera expectativa de direito, podendo a entra-
da, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado, 
ocorrendo qualquer dos casos de vedações de visto, 
ou a inconveniência de sua presença no território 
nacional, a critério do Ministério da Justiça.
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O estrangeiro que se tiver retirado do País sem 
recolher a multa devida, em virtude desta Lei, não 
poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acres-
cido de correção monetária.

O impedimento de qualquer dos integrantes da 
família PODERÁ estender-se a todo o grupo familiar.

A empresa transportadora responde, a qualquer 
tempo, pela saída do clandestino e do impedido.

Na impossibilidade da saída imediata do impedi-
do ou do clandestino, o Ministério da Justiça poderá 
permitir a sua entrada condicional, mediante termo 
de responsabilidade, firmado pelo representante da 
empresa transportadora, que lhe assegure a manu-
tenção, fixados o prazo de estada e o local em que 
deva permanecer o impedido, ficando o clandestino 
custodiado pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual período.

O Asilado
O estrangeiro admitido no território nacional, 

na condição de asilado político, ficará sujeito, além 
dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito In-
ternacional, a cumprir as disposições da legislação 
vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar.

O asilado não poderá sair do País sem prévia au-
torização do Governo brasileiro.

A inobservância do disposto neste artigo impor-
tará na renúncia ao asilo e impedirá o reingresso 
nessa condição.

Deportação
A deportação é o instituto pelo qual o estran-

geiro é retirado do Brasil compulsoriamente, por 
entrar ou permanecer no país de maneira irregular 
e não se propuser a sair voluntariamente em prazo 
fixado em regulamento. A deportação é um pro-
cedimento administrativo e, por esse motivo, não 
passa pelo judiciário.

O estrangeiro será deportado para o país da na-
cionalidade ou procedência do estrangeiro, ou para 
outro que consinta em recebê-lo.

Não sendo apurada a responsabilidade do trans-
portador pelas despesas com a retirada do estrangei-
ro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, 
serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. 

Prisão Administrativa: O estrangeiro, enquan-
to não se efetivar a deportação, poderá ser recolhi-
do à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo 
prazo de sessenta dias, podendo ser prorrogada por 
igual período, sempre que não puder se determinar 
a identidade do estrangeiro. Terminado o prazo, ele 
será posto em liberdade, observando a liberdade vi-
giada. (60 dias + 60 dias = 120 dias).

Reingresso: O deportado só poderá reingressar 
no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacio-
nal, com correção monetária, das despesas com a 
sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento 
da multa devida à época, também corrigida.

Não sendo exequível a deportação ou quando exis-
tirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabi-
lidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão. 

Não se procederá à deportação, se implicar em 
extradição inadmitida pela lei brasileira. 

Expulsão
A expulsão é ato exclusivo do Presidente da Re-

pública e se dará mediante Decreto.
Caberá exclusivamente ao Presidente da Repú-

blica resolver sobre a conveniência e a oportunidade 
da expulsão ou de sua revogação. 

A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á 
por decreto.

É passível de expulsão o estrangeiro que, de qual-
quer forma, atentar contra a segurança nacional, a 
ordem política ou social, a tranquilidade ou morali-
dade pública e a economia popular, ou cujo procedi-
mento o torne nocivo à conveniência e aos interes-
ses nacionais.
É passível, também, de expulsão o estrangeiro que:

 ˃ Praticar fraude, a fim de obter a sua entrada 
ou permanência no Brasil�

 ˃ Havendo entrado no território nacional, 
com infração à lei, dele não se retirar no 
prazo que lhe for determinado para fazê-lo, 
não sendo aconselhável a deportação�

 ˃ Entregar-se à vadiagem ou à mendicância�
 ˃ Desrespeitar proibição especialmente 

prevista em lei para estrangeiro�
Desde que conveniente ao interesse nacional, a 

expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se, ainda 
que haja processo ou tenha ocorrido condenação. 

Inquérito
Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou aco-

lhendo solicitação fundamentada, determinar a ins-
tauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro.

O Ministro da Justiça, recebidos os documentos 
necessários, determinará a instauração de inquérito 
para a expulsão do estrangeiro.

Os órgãos do Ministério Público remeterão ao 
Ministério da Justiça, de ofício, até trinta dias após 
o trânsito em julgado, cópia da sentença condenató-
ria de estrangeiro, autor de crime doloso ou de qual-
quer crime contra a segurança nacional, a ordem 
política ou social, a economia popular, a moralidade 
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ou a saúde pública, assim como da folha de antece-
dentes penais constantes dos autos.

Nos casos de infração contra a segurança nacio-
nal, a ordem política ou social e a economia popular, 
assim como nos casos de comércio, posse ou facilita-
ção de uso indevido de substância entorpecente ou 
que determine dependência física ou psíquica, ou de 
desrespeito à proibição, especialmente prevista em 
lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não 
excederá o prazo de 15 dias, dentro do qual fica asse-
gurado ao expulsando o direito de defesa. 

Prisão Cautelar
O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá 

determinar a prisão, por 90 (noventa) dias, do es-
trangeiro submetido a processo de expulsão e, para 
concluir o inquérito ou assegurar a execução da me-
dida, prorrogá-la por igual prazo.

Em caso de medida interposta junto ao Poder 
Judiciário que suspenda, provisoriamente, a efetiva-
ção do ato expulsório, o prazo de prisão de que trata 
a parte final do caput deste artigo ficará interrompi-
do, até a decisão definitiva do Tribunal a que estiver 
submetido o feito.

Após o término da prisão, o estrangeiro será co-
locado em liberdade vigiada.

Prisão Administrativa: Descumprida qualquer 
das normas fixadas de conformidade com o dispos-
to na liberdade vigiada ou as normas estabelecidas 
pelo Ministro da Justiça, este, a qualquer tempo, po-
derá determinar a prisão administrativa do estran-
geiro, cujo prazo não excederá a 90 (noventa) dias.

FIQUE LIGADO

A doutrina e a jurisprudência entendem, calçadas 
na Constituição Federal, que a prisão do estrangeiro 
não pode ser determinada pela Ministro da Justiça, de 
forma que, para continuação da existência da prisão 
administrativa do estrangeiro, deverá ela ser determi-
nada pelo Juiz Federal. Entende o STF que, no caso da 
prisão para assegurar a extradição, somente o próprio 
STF poderá decretá-la.

Vedações à Expulsão
 → Não se procederá à expulsão:
Se implicar extradição inadmitida pela lei brasi-

leira.
Quando o estrangeiro tiver: 

 ˃ Cônjuge brasileiro do qual não esteja di-
vorciado ou separado, de fato ou de direito, 
e desde que o casamento tenha sido cele-
brado há mais de 5 (cinco) anos; ou 

 ˃ Filho brasileiro que, comprovadamente, 
esteja sob sua guarda e dele dependa eco-
nomicamente�

Não constituem impedimento à expulsão a ado-
ção ou o reconhecimento de filho brasileiro super-
venientes ao fato que o motivar. 

Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a 
separação, de fato ou de direito, a expulsão poderá 
efetivar-se a qualquer tempo. 

Extradição
Extradição é o ato pelo qual um país soberano 

entrega a outro um estrangeiro ou um cidadão na-
turalizado, para que lá responda pelos ilícitos pra-
ticados.

Vedações a Extradição
 → Não se concederá a extradição quando: 
Tratar-se de brasileiro, salvo se a aquisição dessa 

nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o 
pedido.

O fato que motivar o pedido não for considerado 
crime no Brasil ou no Estado requerente, TEORIA 
DA DUPLA INCRIMINAÇÃO.

O Brasil for competente, segundo suas leis, para 
julgar o crime imputado ao extraditando.

A lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão 
igual ou inferior a 1 (um) ano.

O extraditando estiver a responder a processo ou 
já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pe-
lo mesmo fato em que se fundar o pedido.

Estiver extinta a punibilidade pela prescrição, se-
gundo a lei brasileira ou a do Estado requerente.

O fato constituir crime político.
O extraditando houver de responder, no Estado 

requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção.
A exceção do item 7, não impedirá a extradição 

quando o fato constituir, principalmente, infração 
da lei penal comum, ou quando o crime comum, 
conexo ao delito político, constituir o fato principal.

Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal 
Federal, a apreciação do caráter da infração.

O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de 
considerar crimes políticos os atentados contra 
Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem as-
sim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, 
sequestro de pessoa, ou que importem propaganda 
de guerra ou de processos violentos para subverter a 
ordem política ou social.

O Governo poderá entregar o extraditando, ain-
da que responda a processo ou esteja condenado por 
contravenção.
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Súmula 421, STF: Não impede a extradição a 
circunstância de ser o extraditado casado com 
brasileira ou ter filho brasileiro.

Quando mais de um Estado requerer a extradi-
ção da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá prefe-
rência o pedido daquele em cujo território a infra-
ção foi cometida. 

 → Tratando-se de crimes diversos, terão preferên-
cia, sucessivamente:

 ˃ O Estado requerente em cujo território haja 
sido cometido o crime mais grave, segundo 
a lei brasileira�

 ˃ O que em primeiro lugar houver pedido a 
entrega do extraditando, se a gravidade dos 
crimes for idêntica�

 ˃ O Estado de origem, ou, na sua falta, o do-
miciliar do extraditando, se os pedidos 
forem simultâneos�

Nos casos não previstos decidirá sobre a prefe-
rência o Governo brasileiro.

Havendo tratado ou convenção com algum dos Es-
tados requerentes, prevalecerão suas normas no que 
disserem respeito à preferência de que trata este artigo. 

A extradição será requerida por via diplomática 
ou, na falta de agente diplomático do Estado que a 
requiser, diretamente de Governo a Governo, de-
vendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica 
ou a certidão da sentença condenatória, da de pro-
núncia ou da que decretar a prisão preventiva, pro-
ferida por Juiz ou autoridade competente. Esse do-
cumento ou qualquer outro que se juntar ao pedido 
conterá indicações precisas sobre o local, data, na-
tureza e circunstâncias do fato criminoso, identida-
de do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais 
sobre o crime, a pena e sua prescrição. 

O encaminhamento do pedido por via diplomá-
tica confere autenticidade aos documentos.

Não havendo tratado que disponha em contrá-
rio, os documentos indicados neste artigo serão 
acompanhados de versão oficialmente feita para o 
idioma português no Estado requerente. 

O Ministério das Relações Exteriores remeterá 
o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará a 
prisão do extraditando colocando-o à disposição do 
Supremo Tribunal Federal. 

Em caso de urgência, poderá ser ordenada a pri-
são preventiva do extraditando desde que pedida, 
em termos hábeis, qualquer que seja o meio de co-
municação, por autoridade competente, agente di-
plomático ou consular do Estado requerente. 

O pedido, que noticiará o crime cometido, deve-
rá fundamentar-se em sentença condenatória, auto 
de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou, ain-
da, em fuga do indiciado.

Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá 
formalizar o pedido em noventa dias. 

A prisão, com base neste artigo (Art. 82), não será 
mantida além do prazo referido no parágrafo anterior, 
nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato, sem 
que a extradição haja sido formalmente requerida.

Nenhuma extradição será concedida sem prévio 
pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre sua legalidade e procedência, não ca-
bendo recurso da decisão. 

Efetivada a prisão do extraditando, o pedido será 
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 

A prisão perdurará até o julgamento final do Su-
premo Tribunal Federal, não sendo admitidas a li-
berdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão 
albergue.

Ao receber o pedido, o Relator designará dia e 
hora para o interrogatório do extraditando e, con-
forme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não 
o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez 
dias para a defesa. 

A defesa versará sobre a identidade da pessoa re-
clamada, defeito de forma dos documentos apresen-
tados ou ilegalidade da extradição.

Não estando o processo devidamente instruído, 
o Tribunal, a requerimento do Procurador-Geral da 
República, poderá converter o julgamento em dili-
gência para suprir a falta no prazo improrrogável de 
60 (sessenta) dias, decorridos os quais o pedido será 
julgado independentemente da diligência.

O prazo referido no parágrafo anterior correrá 
da data da notificação que o Ministério das Rela-
ções Exteriores fizer à Missão Diplomática do Es-
tado requerente.

Concedida a extradição, será o fato comunicado 
por meio do Ministério das Relações Exteriores à 
Missão Diplomática do Estado requerente que, no 
prazo de 60 dias da comunicação, deverá retirar o 
extraditando do território nacional. 

Se o Estado requerente não retirar o extraditan-
do do território nacional, será ele posto em liberda-
de, sem prejuízo de responder a processo de expul-
são, se o motivo da extradição o recomendar. 

Negada a extradição, não se admitirá novo pedi-
do baseado no mesmo fato. 

Quando o extraditando estiver sendo processa-
do, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime 
punível com pena privativa de liberdade, a extradiç 
ão será executada somente depois da conclusão do 
processo ou do cumprimento da pena, podendo, a 
depender dos interesses nacionais, proceder-se à ex-
tradição, antes do término do prazo.
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A entrega do extraditando ficará igualmente 
adiada se a efetivação da medida puser em risco a 
sua vida por causa de enfermidade grave comprova-
da por laudo médico oficial.

 → Não será efetivada a entrega sem que o Estado 
requerente assuma o compromisso: 

 ˃ De não ser o extraditando preso nem pro-
cessado por fatos anteriores ao pedido�

 ˃ De computar o tempo de prisão que, no 
Brasil, foi imposta por força da extradição�

 ˃ De comutar em pena privativa de liberdade 
a pena corporal ou de morte, ressalvados, 
quanto à última, os casos em que a lei brasi-
leira permitir a sua aplicação�

 ˃ De não ser o extraditando entregue, sem 
consentimento do Brasil, a outro Estado 
que o reclame�

 ˃ De não considerar qualquer motivo 
político, para agravar a pena�

A entrega do extraditando, de acordo com as leis 
brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será fei-
ta com os objetos e instrumentos do crime encon-
trados em seu poder. 

Os objetos e instrumentos referidos poderão ser 
entregues independentemente da entrega do extra-
ditando.

O extraditando que, depois de entregue ao Esta-
do requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-
se no Brasil, ou por ele transitar, será detido me-
diante pedido feito diretamente por via diplomática 
e, de novo, entregue sem outras formalidades. 

Salvo motivo de ordem pública, poderá ser per-
mitido, pelo Ministro da Justiça, o trânsito, no terri-
tório nacional, de pessoas extraditadas por Estados 
estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, me-
diante apresentação de documentos comprobató-
rios de concessão da medida.

Direitos e Deveres do Estrangeiro
O estrangeiro, residente no Brasil, goza de todos 

os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos 
da Constituição e das leis. 

Sempre que lhe for exigido, por qualquer auto-
ridade ou seu agente, o estrangeiro deverá exibir 
documento comprobatório de sua estada legal no 
território nacional. 

O exercício de atividade remunerada e a matrí-
cula em estabelecimento de ensino são permitidos 
ao estrangeiro, com as restrições estabelecidas nesta 
Lei e no seu Regulamento. 

Ao estrangeiro que se encontra no Brasil, am-
parado por visto de turista, de trânsito ou tempo-
rário, na condição de estudante, bem como aos 

dependentes de titulares de quaisquer vistos tempo-
rários, é vedado o exercício de atividade remunera-
da. Ao titular de visto temporário, na condição de 
correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou 
agência noticiosa estrangeira, é vedado o exercício 
de atividade remunerada por fonte brasileira. 

Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao 
que se encontre no Brasil na condição do artigo 21, § 
1º, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou 
exercer cargo ou função de administrador, gerente 
ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem co-
mo inscrever-se em entidade fiscalizadora do exer-
cício de profissão regulamentada. 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em 
cidade contígua ao território nacional, respeitados os 
interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir 
a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo 
país, desde que apresente prova de identidade.

§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pre-
tenda exercer atividade remunerada ou frequentar 
estabelecimento de ensino naqueles municípios, se-
rá fornecido documento especial que o identifique 
e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.

Aos estrangeiros portadores do visto temporá-
rio, na condição de cientista, professor, técnico ou 
profissional de outra categoria, sob regime de con-
trato ou a serviço do Governo brasileiro, é permitida 
a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do 
exercício de profissão regulamentada. 

O estrangeiro admitido na condição de tempo-
rário, sob regime de contrato, só poderá exercer 
atividade junto à entidade pela qual foi contratado, 
na oportunidade da concessão do visto, salvo auto-
rização expressa do Ministério da Justiça, ouvido o 
Ministério do Trabalho.

O estrangeiro, admitido na forma do artigo 18, 
ou do artigo 37, § 2º, para o desempenho de ativida-
de profissional certa, e a fixação em região determi-
nada, não poderá, dentro do prazo que lhe for fixado 
na oportunidade da concessão ou da transformação 
do visto, mudar de domicílio nem de atividade pro-
fissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em 
caso excepcional, mediante autorização prévia do 
Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Traba-
lho, quando necessário.
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Art. 18. A concessão do visto permanente poderá 
ficar condicionada, por prazo não-superior a 5 (cin-
co) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação 
em região determinada do território nacional.
Art. 37. O titular do visto de que trata o artigo 13, 
incisos V e VII, poderá obter transformação do mes-
mo para permanente (art. 16), satisfeitas às condi-
ções previstas nesta Lei e no seu Regulamento. 
§ 2º. Na transformação do visto, poder-se-á aplicar 
o disposto no artigo 18 desta Lei. 
Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido 
ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil:

V. Na condição de cientista, professor, técnico 
ou profissional de outra categoria, sob regime 
de contrato ou a serviço do Governo brasileiro.
VII. Na condição de ministro de confissão reli-
giosa ou membro de instituto de vida consagra-
da e de congregação ou ordem religiosa.

O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar 
ao Ministério da Justiça a mudança do seu domicílio 
ou residência, devendo fazê-lo nos 30 (trinta) dias 
imediatamente seguintes à sua efetivação. 

O estrangeiro que adquirir nacionalidade diver-
sa da constante do registro (art. 30) deverá, nos 90 
dias seguintes, requerer a averbação da nova nacio-
nalidade em seus assentamentos. 

O portador de visto de cortesia, oficial ou diplo-
mático, só poderá exercer atividade remunerada em 
favor do Estado estrangeiro, organização ou agência 
internacional, de caráter intergovernamental a cujo 
serviço se encontre no País, ou do Governo ou de 
entidade brasileiros, mediante instrumento inter-
nacional, firmado com outro Governo que encerre 
cláusula específica sobre o assunto. 

O serviçal com visto de cortesia só poderá exer-
cer atividade remunerada a serviço particular de ti-
tular de visto de cortesia, oficial ou diplomático.

A missão, organização ou pessoa, a cujo serviço 
se encontra o serviçal, fica responsável pela sua saída 
do território nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data em que cessar o vínculo empregatí-
cio, sob pena de deportação do mesmo.

Ao titular de quaisquer dos vistos referidos, não se 
aplica o disposto na legislação trabalhista brasileira.

Ao estrangeiro, que tenha entrado no Brasil na 
condição de turista ou em trânsito, é proibido o enga-
jamento como tripulante em porto brasileiro, salvo em 
navio de bandeira de seu país, por viagem não redon-
da, a requerimento do transportador ou do seu agente, 
mediante autorização do Ministério da Justiça. 

Art. 106: É vedado ao estrangeiro: 
I. Ser proprietário, armador ou comandante de 
navio nacional, inclusive nos serviços de nave-
gação fluvial e lacustre.
II. Ser proprietário de empresa jornalística de 
qualquer espécie, e de empresas de televisão e 
de radiodifusão, sócio ou acionista de socieda-
de proprietária dessas empresas.
III. Ser responsável, orientador intelectual ou 
administrativo das empresas mencionadas no 
item anterior.
IV. Obter concessão ou autorização para a 
pesquisa, prospecção, exploração e aproveita-
mento das jazidas, minas e demais recursos 
minerais e dos potenciais de energia hidráulica.
V. Ser proprietário ou explorador de aeronave 
brasileira, ressalvado o disposto na legislação 
específica.
VI. Ser corretor de navios, de fundos públicos, 
leiloeiro e despachante aduaneiro.
VII. Participar da administração ou represen-
tação de sindicato ou associação profissional, 
bem como de entidade fiscalizadora do exercí-
cio de profissão regulamentada.
VIII. Ser prático de barras, portos, rios, lagos 
e canais.
IX. Possuir, manter ou operar, mesmo como 
amador, aparelho de radiodifusão, de radiote-
legrafia e similar, salvo reciprocidade de trata-
mento.
X. Prestar assistência religiosa às Forças 
Armadas e auxiliares, e também aos estabele-
cimentos de internação coletiva.

§1º. O disposto no item I deste artigo não se aplica 
aos navios nacionais de pesca.
§2º. Ao português, no gozo dos direitos e obriga-
ções previstos no Estatuto da Igualdade, apenas lhe 
é defeso:

a) assumir a responsabilidade e a orienta-
ção intelectual e administrativa das empre-
sas mencionadas no item II deste artigo;
b) ser proprietário, armador ou comandan-
te de navio nacional, inclusive de navegação 
fluvial e lacustre, ressalvado o disposto no 
parágrafo anterior;
c) prestar assistência religiosa às Forças Ar-
madas e auxiliares.

Art. 107. O estrangeiro admitido no território 
nacional não pode exercer atividade de natureza 
política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, 
nos negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especial-
mente vedado: 
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I. Organizar, criar ou manter sociedade ou 
quaisquer entidades de caráter político, ainda 
que tenham por fim apenas a propaganda ou 
a difusão, exclusivamente entre compatriotas, 
de ideias, programas ou normas de ação de 
partidos políticos do país de origem.
II. Exercer ação individual, junto a compa-
triotas ou não, no sentido de obter, mediante 
coação ou constrangimento de qualquer 
natureza, adesão a ideias, programas ou 
normas de ação de partidos ou facções políticas 
de qualquer país.
III. Organizar desfiles, passeatas, comícios e 
reuniões de qualquer natureza, ou deles parti-
cipar, com os fins a que se referem os itens I e II 
deste artigo.

O disposto anteriormente não se aplica ao por-
tuguês beneficiário do Estatuto da Igualdade, ao 
qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos po-
líticos.

É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins 
culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de 
assistência, filiarem-se a clubes sociais e desporti-
vos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, 
bem como participarem de reunião comemorativa 
de datas nacionais ou acontecimentos de significa-
ção patriótica. 

As entidades mencionadas, se constituídas de 
mais da metade de associados estrangeiros, somente 
poderão funcionar mediante autorização do Minis-
tro da Justiça.

A entidade que houver obtido registro mediante 
falsa declaração de seus fins ou que, depois de regis-
trada, passar a exercer atividades proibidas, ilícitas, 
terá sumariamente cassada a autorização a que se 
refere o parágrafo único, do artigo 108, e o seu fun-
cionamento será suspenso por ato do Ministro da 
Justiça, até o final do julgamento do processo de dis-
solução, a ser instaurado imediatamente. 

O Ministro da Justiça poderá, sempre que consi-
derar conveniente aos interesses nacionais, impedir 
a realização, por estrangeiros, de conferências, con-
gressos e exibições artísticas ou folclóricas. 

Naturalização

A concessão da naturalização é faculdade exclu-
siva do Poder Executivo e far-se-á mediante Porta-
ria Do Ministro da Justiça�

Condições de Naturalização

Capacidade civil, segundo a lei brasileira (Código Civil).

Ser registrado como permanente no Brasil.

Residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro 
anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização

Ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do 
naturalizando.

Exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e 
da família.

Inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior 
por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente 

considerada, superior a 1 (um) ano.

Boa saúde, salvo se residir há mais de 02 anos.

Redução do Prazo de 04 Anos

O prazo de residência fixa de 04 anos para a con-

cessão da naturalização poderá ser reduzido se o 

naturalizando preencher quaisquer das seguintes 

condições: 

Ter filho ou cônjuge brasileiro (um ano).

Ser filho de brasileiro (um ano).

Haver prestado ou poder prestar serviços rele-

vantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça (um 

ano).

Recomendar-se por sua capacidade profissional, 

científica ou artística (dois anos).

Ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo 

valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o Maior Va-

lor de Referência; ou ser industrial que disponha de 

fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações inte-

gralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em so-

ciedade comercial ou civil, destinada, principal e per-

manentemente, à exploração de atividade industrial 

ou agrícola (três anos).

Entrega do Certificado de 

Naturalização

Publicada no Diário Oficial a portaria de natura-

lização, será arquivada no órgão competente do Mi-

nistério da Justiça, que emitirá certificado relativo a 

cada naturalizando, o qual será solenemente entre-

gue, na forma fixada em Regulamento, pelo Juiz Fe-

deral da cidade onde tenha domicílio o interessado. 
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4. Lei 10357/2001  
Normas de Controle 

de Fiscalização Sobre 
Produtos Químicos

Esta lei estabelece normas de controle e de fisca-
lização sobre produtos químicos que, direta ou in-
diretamente, possam ser destinados ou utilizados 
como insumo na elaboração ilícita de substâncias 
entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem 
dependência física ou psíquica ou que possam ser 
utilizados como insumo.

Produto químico: são as substâncias químicas e 
as formulações que a contenham, nas concentrações 
estabelecidas em portaria, em qualquer estado físi-
co, independentemente do nome-fantasia dado ao 
produto e do uso lícito a que se destina.

O Ministério da Justiça definirá em portaria 
quais as substâncias serão consideradas como pro-
dutos químicos, para efeito desta lei.

 → Alterações da Portaria

Departamento de 
Polícia Federal

Secretaria Nacional 
Antidrogas

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária

Ministério da 
Justiça

Art. 2º da lei 10357/01: O Ministro de Estado da 
Justiça, de ofício ou em razão de proposta do Depar-
tamento de Polícia Federal, da Secretaria Nacional 
Antidrogas ou da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, definirá, em portaria, os produtos quí-
micos a serem controlados e, quando necessário, 
promoverá sua atualização, excluindo ou incluindo 
produtos, bem como estabelecerá os critérios e as 
formas de controle.

 → Competências do Departamento de Polícia 
Federal

Controle e fiscalização 
dos produtos químicos

Aplicação das sanções 
administrativas

Caráter Eventual
=

Autorização Especial

Cadastramento e 
emissão de licença de 

funcionamento

Renovação anual da 
licença

Autorização prévia 
para importar, exportar 

e reesportar

Departamento de 
Polícia Federal

FIQUE LIGADO

Quando os limites dos produtos químicos forem in-
feriores ao limite mínimo estabelecido na portaria, não 
será necessária a licença.

Fornecer ao DPF 
informações sobre suas 

operações

Arquivar as informa-
ções pelo prazo de 05 

anos

Informar ao DPF, no 
prazo de 24 horas, 

qualquer suspeita de 
desvio de produtos 

químicos

Comunicação, em 30 
dias, da suspensão ou 

mudança de atividade

Pessoa Física 
ou Jurídica

Infrações Administrativas
 → Constitui infração administrativa:
Deixar de cadastrar-se ou licenciar-se no prazo 

legal.
Deixar de comunicar ao Departamento de Po-

lícia Federal, no prazo de 30 dias, qualquer altera-
ção cadastral ou estatutária a partir da data do ato 
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aditivo, bem como a suspensão ou mudança de ati-

vidade sujeita a controle e fiscalização.

Omitir as informações a que se refere o art. 8º 

desta Lei, ou prestá-las com dados incompletos ou 

inexatos.

Deixar de apresentar ao órgão fiscalizador, 

quando solicitado, notas fiscais, manifestos e outros 

documentos de controle.

Exercer qualquer das atividades sujeitas a controle 

e fiscalização, sem a devida Licença de Funcionamen-

to ou Autorização Especial do órgão competente.

Exercer atividade sujeita a controle e fiscalização 

com pessoa física ou jurídica não autorizada ou em 

situação irregular, nos termos desta Lei.

Deixar de informar qualquer suspeita de desvio 

de produto químico controlado, para fins ilícitos.

Importar, exportar ou reexportar produto quí-

mico controlado, sem autorização prévia.

Alterar a composição de produto químico contro-

lado, sem prévia comunicação ao órgão competente.

Adulterar laudos técnicos, notas fiscais, rótulos 

e embalagens de produtos químicos controlados vi-

sando a burlar o controle e a fiscalização.

Deixar de informar no laudo técnico, ou nota 

fiscal, quando for o caso, em local visível da emba-

lagem e do rótulo, a concentração do produto quí-

mico controlado.

Deixar de comunicar ao Departamento de Polí-

cia Federal furto, roubo ou extravio de produto quí-

mico controlado e documento de controle, no prazo 

de quarenta e oito horas.

Dificultar, de qualquer maneira, a ação do órgão 

de controle e fiscalização.

Os procedimentos realizados no exercício da fis-

calização deverão ser formalizados mediante a ela-

boração de documento próprio.

Deixar de informar 
suspeita de desvio

Importar, exportar 
ou reexportar, sem 
autorização prévia

Alterar laudos, notas 
fiscais, visando a burlar 

o controle

Alterar a composição, 
sem prévia comuni-

cação

Deixar de comuni-
car furto, roubo ou 

extravio no prazo de 
48 horas

Deixar de licenciar-se 
no prazo legal

Exercer atividade sem 
licença

Infrações Admi-
nistrativas

Produtos 
químicos

Licença

Medidas Administrativas
O descumprimento das normas estabelecidas 

nesta Lei, independentemente de responsabilidade 
penal, sujeitará os infratores às seguintes medidas ad-
ministrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente:

 ˃ Advertência formal�
 ˃ Apreensão do produto químico encontra-

do em situação irregular�
 ˃ Suspensão ou cancelamento de licença de 

funcionamento�
 ˃ Revogação da autorização especial�
 ˃ Multa de R$ 2�128,20 (dois mil, cento e 

vinte e oito reais e vinte centavos) a R$ 
1�064�100,00 (um milhão, sessenta e quatro 
mil e cem reais)�

Na dosimetria da medida administrativa, serão 
consideradas a situação econômica, a conduta do 
infrator, a reincidência, a natureza da infração, a 
quantidade dos produtos químicos encontrados em 
situação irregular e as circunstâncias em que ocorre-
ram os fatos.

A critério da autoridade competente, o recolhi-
mento do valor total da multa arbitrada poderá ser 
feito em até cinco parcelas mensais e consecutivas. 

Das sanções aplicadas, caberá recurso ao Dire-
tor-Geral do Departamento de Polícia Federal, na 
forma e no prazo estabelecidos em regulamento.


