
 

 

 

 

 

 

Documentos necessários para solicitar visto 
americano 
 (Validade de 10 anos) 

Todo solicitante deve trazer: 

Documentos exigidos pelo consulado americano 

 Passaporte Brasileiro com validade mínima de 6 meses da data de sua viagem para 
emissão do visto;  

 Passaporte anterior (se houver visto americano vencido); 

 Confirmação de entrevista e confirmação de envio do formulário DS160 – 
Confirmações serão fornecidas pela A&C consultoria 

 RG e CPF; 

 Foto 5x5 ou 5x7 (fundo branco, sem óculos, testas e orelhas expostas, cabelos presos 
rabo de cavalo, sem maquiagem, sem acessórios e sem sorrir) –  
SOMENTO PARA MENORES DE 15 ANOS E 11 MESES QUE NÃO IRÃO COMPARECER NA 
ENTREVISTA.  

 RNE para estrangeiros residentes no Brasil; 

 Declaração completa do Imposto de Renda do ano corrente;  

 Extratos bancários dos 3 últimos meses; (Conta corrente, conta poupança e 
investimentos) 

  Escritura de imóveis ou certificado de matrícula atualizada; 
 Cópia do documento do veículo; 

Empregados Acrescentar: 

 Holerites dos 3 últimos meses e carteira de trabalho originais.  
Empregadores Acrescentar: 

 Contrato Social – Original ou cópia;  

 Pró-labores dos últimos 3 meses ou Decore originais;  

 Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 
 

Formas de Pagamento das Taxas 
Boleto Bancário: 

 Encaminhar dados para emissão do boleto, nome, CPF e endereço completo, número de requerentes e 
tipos de visto. 

 O Boleto será emitido com um prazo de vencimento de 05 dias úteis após o envio das informações, 
porém só será liberada a documentação para o Consulado após a quitação. 

Cartão de Crédito: 



 

 

 Para pagamentos via cartão de crédito, o requerente deverá encaminhar autorização de débito 
preenchida e assinada (original) pelo titular do cartão, acompanhado de cópia do cartão de crédito (frente 
e verso) e cópia do documento de identificação do titular do cartão (RG, CNH, etc.). 

 Aceitamos as bandeiras: VISA, MASTERCARD e AMERICAN EXPRESS. 
Cheques: 

 Encaminhar o cheque no valor dos vistos, cruzado e nominal a Canadá Felipe Buslik Amoroso. 

 O cheque sempre será a vista, não aceitaremos cheques pré-datados. O processo de vistos somente será 
encaminhado ao Consulado, após a compensação dos cheques. 
 
 
 
 

Menores de Idade 
Enviar a documentação (imposto de renda, holerites e extratos de aplicações financeiras) dos pais e: 

 Declaração de responsabilidade financeira do pai ou responsável. 

 Documento de garantia da pessoa ou instituição no Canadá que se responsabilizará pelo menor durante a 
permanência no país (Carta Custódia). 
 

 

TAXA CONSULAR 

$160 US Dólares 

  TAXA PARA PREENCHIMENTO E AGENDAMENTO 

R$ 150,00 Por pessoa 

R$ 280,00 Por casal 

  

  

 

 

 


