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VISTO DE VISITA (VIVIS) – TURISMO OU NEGÓCIOS
EU PRECISO DE UM VIVIS?

Cidadãos russos não precisam de vistos para viagem ao Brasil a turismo ou negócios para
estadias de até 90 dias, a cada período de 180 dias.
Cidadãos uzbeques necessitam de VIVIS para viagem ao Brasil a turismo ou negócios.
Cidadãos de outras nacionalidades deverão checar o Quadro Geral de Regime de Vistos (QGRV).
OBSERVAÇÃO
Leia atentamente todas as instruções nesta página. Pedidos de visto que não contenham a documentação exigida não
serão aceitos em nenhuma hipótese.
Este Setor Consular se reserva o direito de solicitar eventuais documentos adicionais.
Em caso de denegação ou não concessão de visto, após análise da documentação completa apresentada ao setor
consular, os emolumentos consulares não serão devolvidos ao requerente.

VIAGENS A TURISMO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Passaporte válido no momento da entrega dos documentos. Caso seu passaporte expire ou seja
renovado antes da data da viagem, é possível viajar com ambos os passaportes – apenas tenha
certeza que o passaporte esteja válido por pelo menos seis meses na data da viagem e tenha
duas páginas em branco;
2. Recibo de Entrega de Requerimento (RER), assinado e com foto 3 x 4 cm (colorida). O
formulário deve ser preenchido online no seguinte link: https://formulariomre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf
3. Prova de meios financeiros de subsistência compatíveis com a condição de turista internacional,
tais como: extrato de conta bancária ou extrato de cartão de crédito dos últimos três meses, ou
outros documentos que atestem a posse de recursos financeiros para custear a viagem;
4. Passagem aérea de ida e volta ou reserva de bilhete aéreo, com especificação das datas de
chegada e partida;
5. Documento que comprove o local de hospedagem no Brasil (reserva de hotel / hostel /
apartamento) ou carta-convite de cidadão brasileiro ou estrangeiro portador de RNE, que
conste o endereço onde o visitante ficará hospedado e a responsabilidade daquele que convida
pelos encargos financeiros decorrentes de sua permanência em território brasileiro. O
documento poderá ser apresentado como cópia, caso tenha firma reconhecida em cartório
brasileiro com sistema de autenticação digital;
6. Caso o postulante não seja russo ou uzbeque, documento que comprove que a estadia do mesmo
é legal em um dos dois países.
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Para menores de 18 anos, será exigido, além dos documentos acima:
1. Certidão de nascimento;
2. Documento de identificação de ambos os pais;
3. Autorização de concessão de visto e de viagem internacional, devidamente registrada em
cartório russo ou uzbeque.
VIAGENS A NEGÓCIOS – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Passaporte válido no momento da entrega dos documentos. Caso seu passaporte expire ou seja
renovado antes da data da viagem, é possível viajar com ambos os passaportes – apenas tenha
certeza que o passaporte esteja válido por pelo menos seis meses na data da viagem e tenha
duas páginas em branco;
2. Recibo de Entrega de Requerimento (RER), assinado e com foto 3 x 4 cm (colorida). O
formulário deve ser preenchido online no seguinte link: https://formulariomre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf
3. Carta do empregador, descrevendo claramente cargo e função do postulante, descrição das
atividades desempenhadas pela empresa, descrição precisa da razão da viagem ao Brasil, datas
de chegada e partida, nomes e contatos das empresas ou pessoas que pretendem encontrar no
Brasil. O empregador também deverá se responsabilizar no documento pelas despesas do
postulante. O documento deverá estar escrito em português, inglês ou russo;
4. Passagem aérea de ida e volta ou reserva de bilhete aéreo, com especificação das datas de
chegada e partida;
5. Documento que comprove o local de hospedagem no Brasil (reserva de hotel / hostel /
apartamento) ou carta-convite de cidadão brasileiro ou estrangeiro portador de RNE, que
conste o endereço onde o visitante ficará hospedado e a responsabilidade daquele que convida
pelos encargos financeiros decorrentes de sua permanência em território brasileiro. O
documento poderá ser apresentado como cópia, caso tenha firma reconhecida em cartório
brasileiro com sistema de autenticação digital.
6. Caso o postulante não seja russo ou uzbeque, documento que comprove que a estadia do mesmo
é legal em um dos dois países.
ATENÇÃO
Versão digitalizada de todos os documentos deverá ser enviada pelo formulário eletrônico.
O setor consular se reserva o direito de não aceitar pedidos de visto que não tenham os documentos já digitalizados.
O carregamento eletrônico dos documentos não exime o postulante de apresentar os originais.
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TAXA

A taxa de emissão de VIVIS varia de acordo com a nacionalidade do passaporte do postulante:

NACIONALIDADE

TAXA
(R$-OURO)*

ARGÉLIA

85,00

ANGOLA

180,00

CHINA

115,00

OUTROS PAÍSES

80,00

* O real-ouro é uma unidade de conta de emolumentos consulares que não corresponde a um real. Para verificar a correspondência
do real-ouro em rublos, clique aqui.

