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Orientação para Vistos: 

 
Permanência até 90 dias 

 

 
Turismo/Negócios 

 

 
Os cidadãos brasileiros são isentos de visto de ingresso para viagens a: 

 

 Turismo; 

 Negócios;  

 Competição esportiva;  

 Convite;  

 Missão; 

 Estudo, desde que a estadia não supere os 90 dias.  

 

 

No prazo de 90 dias está incluída a estadia como turista em qualquer Estado da área 

Schengen. Entretanto, esses cidadãos isentos de visto, ao ingressar na Itália, deverão 

fornecer obrigatoriamente as seguintes garantias:  

 

 

 Passaporte com prazo de validade de pelo menos seis meses; 

 

 R.N.E. (Registro Nacional de Estrangeiro, não o protocolo) válido, em 

original mais cópia simples quando estrangeiro;  

  

 Reserva da passagem de volta no prazo de 90 dias; 

 

 Seguro Saúde internacional, com cobertura mínima de 30.000,00 Euros, ou 

modelo CDAM (também conhecido como modelo IB2) emitido pelo INSS; 

 



 Hospedagem: reserva em hotel ou Lettera di invito-Carta convite, com cópia 

do documento de identidade do cidadão italiano que convida; caso quem 

convida não seja cidadão da Comunidade Européia (UE), além de cópia do 

documento de identidade deverá acrescentar cópia do “permesso di 

soggiorno” valido; 

Obs.: Para obter o modelo da ‘Carta convite’, acessar o seguinte link: 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-

8D06-09BECC4C4034/64252/Nuovaletteradiinvitodefinitiva2012.doc 

 

 Comprovação econômica, de acordo com as indicações disponíveis na 

página seguinte: http://www.esteri.it/visti/sussistenza.html 

 

 

 

Importante: O indivíduo deverá estar portando documento original e cópia simples de 

toda a documentação. 

 

 

O preenchimento incompleto dos requisitos acima será sujeito à exclusiva avaliação da 

Polícia de Imigração.   Informações sobre a necessidade ou dispensa de visto para 

estadias de curta duração (até 90 dias) de cidadãos de diversas nacionalidades 

encontram-se no seguinte site: http://www.esteri.it/visti/home.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58856/LetteradiinvitoCartaconvite.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/64252/Nuovaletteradiinvitodefinitiva2012.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/64252/Nuovaletteradiinvitodefinitiva2012.doc
http://www.esteri.it/visti/sussistenza.html
http://www.esteri.it/visti/home.asp


Negócios 

 

 

Documentos complementares: 

 

 

 Carta endereçada diretamente ao Consulado Geral, em papel timbrado da 

empresa que se pretende visitar, cuja sede seja na Itália, confirmando os 

contatos comerciais; 

 

 Carta ou fax da empresa local, em papel timbrado, para solicitação de visto 

para negócios; 

 

 Inscrição da empresa local junto à Câmara de Comércio ou Associação de 

categoria; carta de apresentação de uma destas instituições confirmando a 

boa reputação da empresa local. 

 

 

A duração máxima do visto é de 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permanência acima de 90 dias 

 

Estudo 

 

Visto Studio Universitario 

  

 

Documentos: 

 

 Passaporte com prazo de validade de pelo menos 15 meses, mais cópia 

simples das primeiras quatro páginas; 

 

 Formulário preenchido: Formulário D – Para pedido de visto de longo 

prazo (acima de 90 dias de estadia); 

O formulário poderá ser acessado na seguinte página:  

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-

8D06-09BECC4C4034/64249/FormularioDSanPaolobilingue2013.doc 

 

 Duas fotos em cores, recentes, formato 3x4; 

 

 Carta de aceitação (inscrição, pré-inscrição ou intercâmbio) da Faculdade 

italiana; 

 

 Comprovante de matrícula em faculdade brasileira ou diploma universitário 

de graduação, mais cópia simples; 

 

 Em caso de intercâmbio ou de bolsa de estudo: carta da faculdade brasileira 

ilustrando o intercâmbio ou a bolsa e relativa documentação (cópia do 

acordo de intercâmbio ou cópia do conteúdo da bolsa);  

 

 Comprovante de alojamento, em original mais cópia, como: reserva em hotel 

de no mínimo sete noites; declaração da própria Faculdade italiana, caso 

forneça hospedagem; Lettera di invito-Carta convite de pessoa residente, que 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/64249/FormularioDSanPaolobilingue2013.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/64249/FormularioDSanPaolobilingue2013.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58856/LetteradiinvitoCartaconvite1.doc


declara oferecer hospedagem (em anexo: cópia de documento de 

identidade válido da mesma, inclusive da página onde consta a assinatura; 

cópia do “Permesso di soggiorno” válido, caso quem convida não seja 

cidadão da comunidade Européia (UE); 

 

 Comprovante econômico, em nome do aluno, no valor de Euro 417,30 para 

cada  mês de permanência na Itália, em original mais duas cópias: (opções 

consentidas) recibo da compra de Travels Cheques; ou cartão de debito 

internacional recarregável (tipo Visa Travel Money ou Visa Cash Passport) 

com saldo ativo; ou contrato de câmbio relativo à compra de euros; 

 

 Seguro Saúde internacional, em original mais 02 cópias simples, com 

cobertura mínima de  30.000 Euros, ou modelo CDAM (conhecido como 

modelo IB2) emitido pelo INSS; 

 

 Reserva da passagem, em original mais 02 cópias simples; 

 

 Título de eleitor, em original mais cópia simples, emitido com pelo menos 

06 meses de antecedência, por um dos Estados de competência deste 

Consulado Geral: São Paulo, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul; 

 

 Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone) em nome do 

requerente, em original mais cópia simples; 

 

 Documentação adicional poderá ser solicitada, se necessário, em ocasião da 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalho 

 

Visto  Lavoro Subordinato 

 

 Passaporte com prazo de validade de pelo menos 15 meses, mais cópia 

simples das primeiras quatro paginas; 

 

 Formulário preenchido: Formulário D – Para pedido de visto de longo 

prazo (acima de 90 dias de estadia) 

O formulário poderá ser acessado na seguinte página: 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-

8D06-

09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade

90di.doc 

 

 Duas fotos em cores, recentes, formato 3x4; 

 

 “Nulla Osta al Lavoro Subordinato” (Deferimento)*, expedido pelo 

competente “Sportello Unico per l’Immigrazione” em original, mais cópia 

simples; 

 

 Reserva da passagem mais cópia simples; 

 

 Comprovante de residência (conta de luz, água, tel.) mais cópia simples; 

 

 Título de eleitor, emitido com pelo menos 06 meses de antecedência, mais 

cópia simples; 

 

 Recolhimento da taxa governativa (de valor variável a cada três meses) 

mediante boleto entregue quando da entrevista. 

 

 

 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc
http://www.conssanpaolo.esteri.it/NR/rdonlyres/2460D982-D4F7-4225-8D06-09BECC4C4034/58858/FormulrioDParapedidodevistodelongoprazoacimade90di.doc


Documentação adicional poderá ser solicitada, se necessário, em ocasião da entrevista. 

 

* O “Nulla Osta” deve ser solicitado na Itália diretamente pelo Empregador junto ao 

competente “Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)”.     

 

 

 

 

Pedido de Visto 

 

O pedido de visto só pode ser feito pessoalmente pelo interessado, munido de todos os 

documentos originais e uma fotocópia simples. A resposta sobre a aprovação do visto 

pode demorar até vinte dias, dependendo da nacionalidade do requerente.  

 

 

Importante: Informa-se que de acordo com o Consulado de sua jurisdição, a partir de 

uma determinada data estabelecida ou já existente, os usuários que irão solicitar o visto 

deverão obrigatoriamente efetuar o agendamento on-line disponível em link na página 

inicial do Consulado ao qual irá se dirigir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portadores de Passaporte Diplomático ou Oficial 

 

Brasileiros com passaporte diplomático estão dispensados de visto por prazo indefinido. 

Brasileiros com passaporte oficial ou de serviço estão dispensados por até 90 dias. 

 

As informações acima são apenas indicativas, estando sujeitas a mudanças sem aviso 

prévio. É indispensável, ao planejar uma viagem de turismo ou de negócios, confirmar a 

validade dessas informações junto aos Consulados e Embaixadas Brasileiras em seu 

país. 

 

Fonte: Departamento de Polícia Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos os dados do presente comunicado baseiam-se em informações obtidas pelas 

representações diplomáticas no Brasil. Não nos responsabilizamos pela exatidão 

dessas informações.  

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato com o 

Consulado de sua jurisdição. 

 

Consulados da Itália no Brasil 

 

Nome da representação Consulado-Geral da Itália em São Paulo / SP 

Endereço/CEP 

Av. Paulista, 1963 

Bairro Bela Vista 

CEP 01311-300 - São Paulo - SP 

Telefones (11) 3549-5643 

Fax (11) 3253-7763 

E-mail corporativo segreteria.sanpaolo@esterit.it 

Sítio na Internet www.conssanpaolo.esterit.it 

Nome da chefia/classe Marco Marsilli Cônsul-Geral 

Lista do corpo consular Lucia Pattarino - Cônsul Adjunto 

 

Nome da representação Consulado-Geral da Itália em Curitiba / PR 

Endereço/CEP 

Rua Marechal Deodoro, 630, 21º andar 

Centro Comercial Itália 

CEP 80010-912 - Curitiba - PR 

Telefones (41) 3883-1750 / 51 / 52 

Fax (41)  3883-1773  

E-mail corporativo segreteria.curitiba@esterit.it 

Sítio na Internet www.conscuritiba.esterit.it  

Nome da chefia/classe Sr. Riccardo Battisti Cônsul-Geral 

Lista do corpo consular 
Maria Salamandra - Adida Consular 

Vittoriano Speranza - Adido Consular 

 

Nome da representação Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre / RS 

Endereço/CEP 
Rua José de Alencar, 313 

Bairro Menino Deus  

mailto:segreteria.sanpaolo@esterit.it
http://www.conssanpaolo.esterit.it/
mailto:segreteria.curitiba@esterit.it
http://www.conscuritiba.esterit.it/


CEP 90880-481 - Porto Alegre - RS 

Telefones (51) 3230-8200 

Fax (51) 3230-8222 

E-mail corporativo segreteria.portoalegre@esterit.it  

Sítio na Internet www.consportoalegre.esterit.it  

Nome da chefia/classe Francesco Barbaro Cônsul-Geral 

Lista do corpo consular 
Giovanni Natalucci - Adido Consular 

Manlio Bonanni - Adido Consular 

 

Nome da representação Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro / RJ 

Endereço/CEP 

Av. Presidente Antônio Carlos, 40, 7º Andar 

Castelo 

CEP 20020-010 - Rio de Janeiro - RJ 

Telefones (21) 3534-1315 

Fax (21) 2262-6348 

E-mail corporativo segreteria.riodejaneiro@esterit.it  

Sítio na Internet www.consriodejaneiro.esterit.it  

Nome da chefia/classe 
Ernesto Massimo Bellelli 

Cônsul-Geral 

Lista do corpo consular Adriano Stefanutti - Adido Consular 

 

Nome da representação Consulado da Itália em Belo Horizonte / SP 

Endereço/CEP 

Rua Inconfidentes, 600 

Bairro Funcionários  

CEP 30140-120 - Belo Horizonte - MG 

Telefones (31) 3281-4211 / 3281-4224 

Fax (31) 3281-4408 

E-mail corporativo segreteria.belohorizonte@esterit.it  

Sítio na Internet www.consbelohorizonte.esterit.it  

Nome da chefia/classe 
Bryan Bolasco 

Cônsul 

Lista do corpo consular Maurizio Satta - Adido Consular 

 

Nome da representação Consulado da Itália em Recife / PE 

Endereço/CEP Av. Eng. Domingos Ferreira, 2222, 2º andar, Ed. Robert Gran 

mailto:segreteria.portoalegre@esterit.it
http://www.consportoalegre.esterit.it/
mailto:segreteria.riodejaneiro@esterit.it
http://www.consriodejaneiro.esterit.it/
mailto:segreteria.belohorizonte@esterit.it
http://www.consbelohorizonte.esterit.it/


Bairro Boa Viagem 

CEP 51010-030 - Recife - PE 

Telefones (81) 3466-4200 

Fax (81) 3466-4320 

E-mail corporativo segreteria.recife@esterit.it  

Sítio na Internet www.consrecife.esterit.it  

Nome da chefia/classe Massimiliano Lagi - Cônsul 

Lista do corpo consular Enza Franca Bosetti - Adida Consular 

  

Nome da 

representação 
Vice-Consulado Honorário da Itália em Nova 

Friburgo / RJ 

Endereço/CEP 

Av. Alberto Braune n° 4, sala 111 - Centro 

Nova Friburgo - RJ 

CEP: 28601-000 

Telefone/Fax (22) 2522-1169 

Nome da chefia/classe  Ronaldo Vanzillotta - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário da Itália em Goiânia / GO 

Endereço/CEP 

Rua 4-A nº 110 Sala 205 - Centro 

Goiânia - GO 

CEP: 74020-070 

Telefone/Fax (62) 3223-5820 

Nome da chefia/classe  Arnaldo Raggi Júnior 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Campinas / SP 

Endereço/CEP 

Rua Barão de Paranapanema, 435 

Bairro Bosque 

CEP 13026-010 - Campinas - SP 

Telefone/Fax (19) 3251-0050 

E-mail corporativo viceconsolato@mpc.com.br  

Nome da chefia/classe 
Álvaro Roberto Cotomacci 

Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário Campo Grande / MS 

mailto:segreteria.recife@esterit.it
http://www.consrecife.esterit.it/
mailto:viceconsolato@mpc.com.br


Endereço/CEP 

Rua XV de Novembro, 253 

Centro 

CEP 73002-140 - Campo Grande - MS 

Telefone/Fax (67) 3324-2846 

Fax (67) 3325-6135 

Nome da chefia/classe Márcia de Araújo Stanzione - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Jundiaí / SP 

Endereço/CEP 

Rua Conrado Angusto Offa, 500 

Chácara Urbana 

CEP 13209-070 - Jundiaí - SP 

Telefone/Fax (11) 4521-9222 

E-mail corporativo viceconsuladoitaliajundiai@hotmail.com  

Nome da chefia/classe Antonio Cordone Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Ribeirão Preto / SP 

Endereço/CEP 
Rua Itacolomy, 484 

CEP 14025-250 - Ribeirão Preto - SP 

Telefone/Fax (16) 3623-9998 

Fax (16) 3623-6768 

E-mail corporativo vcitalia@netsite.com.br  

Nome da chefia/classe Vincenzo Antonio Spedicato - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Santo André / SP 

Endereço/CEP 
Rua Cel. Fernando Prestes, 350, conj. 201/202 

CEP 09020-110 - Santo André - SP 

Telefone/Fax (11) 4433-8338 

E-mail corporativo v.consolato@rigamonti.adv.br 

Nome da chefia/classe Emilio Alfredo Rigamonti - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Santos / SP 

Endereço/CEP Praça Correia de Melo, 9 

mailto:viceconsuladoitaliajundiai@hotmail.com
mailto:vcitalia@netsite.com.br
mailto:v.consolato@rigamonti.adv.br


Centro 

CEP 11013-220 - Santos - SP 

Telefone/Fax (13) 3223-7368 / 3223-7543 

Fax (13) 3221-4863 

E-mail corporativo alettieri@ssz.unimar-agency.com.br  

Nome da chefia/classe André Luiz Collacio Lettieri - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da 

representação 
Vice-Consulado Honorário em Sorocaba / SP 

Endereço/CEP 

Rua Frederico Guilherme Grohmann, 148 

Vila São João 

CEP 18040-200 - Sorocaba - SP 

Telefone/Fax (15) 9772-1915 

E-mail corporativo stefano@associb.org.br  

Sítio na Internet 

http://www.associb.org.br/viceconsolatosorocaba (in italiano) 

http://www.associb.org.br/viceconsuladosorocaba (em 

português) 

Nome da chefia/classe Stefano Ghisio Erba - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Florianópolis / SC 

Endereço/CEP 
Av. Luiz Boiteaux Piazza, 2.973 - Cachoeira do Bom Jesus 

CEP 88054-700 - Florianópolis - SC 

Telefone/Fax (48) 3284-5495 

Nome da chefia/classe Attilio Colitti - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Londrina / PR 

Endereço/CEP 

Av. Paraná, 71, 1º andar 

Centro 

CEP 86020-100 - Londrina - PR 

Telefone (43) 3323-2839 

E-mail corporativo brunoveronesi@sercomtel.com.br  

Nome da chefia/classe Bruno Veronesi - Vice-Cônsul Honorário 

 

mailto:alettieri@ssz.unimar-agency.com.br
mailto:stefano@associb.org.br
http://www.associb.org.br/viceconsolatosorocaba
http://www.associb.org.br/viceconsuladosorocaba
mailto:brunoveronesi@sercomtel.com.br


Nome da representação Vice-Consulado Honorário em Paranaguá / PR 

Endereço/CEP 

Rua XV de Novembro, 34 

Centro Histórico 

CEP 83203-010 - Paranaguá - PR 

Telefone/Fax (41) 3423-1785 

Fax (41) 3668-5050 / 3422-6363 

Nome da chefia/classe Janfranco Fregonese - Vice-Cônsul Honorário 

 

Nome da representação Agência Consular da Itália em Criciúma / SC 

Endereço/CEP 

Rua João Pessoa nº 45 Sala 321 3º Andar - Centro 

Criciúma - SC 

CEP: 88801-530 

Telefones (48) 3433-7638 

 

Nome da 

representação 
Agência Consular Honorária da Itália em Juiz de Fora / 

MG 

Endereço/CEP 

Av. Rio Branco 2585 - Centro 

Juiz de Fora - MG 

CEP: 36010-011 

Telefones (32) 3215-5957 

Nome da chefia/classe  Pietro Ventoso 

  

Nome da representação Agência Consular Honorária da Itália em São Luís / MA 

Endereço/CEP 

Av. Litorânea, Quadra 04, nº 11- Calhau 

São Luís - MA 

CEP: 65076-170 

Telefones (98) 3248-4078 

Nome da chefia/classe  Mario Cella 

 

 

 

 

 



Fonte: 

 

http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia 

 

http://www.conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo 

(Consulado em São Paulo) 

 

http://www.consriodejaneiro.esteri.it/Consolato_RioDeJaneiro 

(Consulado no Rio de Janeiro) 

 

http://www.consbelohorizonte.esteri.it/Consolato_BeloHorizonte 

(Consulado em Belo Horizonte) 

 

 

http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia
http://www.conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo
http://www.consriodejaneiro.esteri.it/Consolato_RioDeJaneiro
http://www.consbelohorizonte.esteri.it/Consolato_BeloHorizonte

