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• PASSAPORTE 

Para obter o passaporte brasileiro é necessário fazer um agendamento no site da Policia 

Federal (www.dpf.gov.br), emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de 

R$257,25. 

Para os passageiros que possuem passaporte estrangeiro da Comunidade Europeia, desde que 

este documento contenha leitura óptica, não é necessário visto americano. No entanto, é 

indispensável o preenchimento do documento ESTÁ no site do consulado americano. 

Menor de 18 anos necessita de autorização para viagem de ambos os responsáveis. Ao solicitar 

o passaporte deve assinalar a opção autorizando o menor a viajar desacompanhado 

• VISTO AMERICANO 

Será exigido para todos os solicitantes de visto americano agendar um horário no Centro de 

Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), que deverá acontecer antes de agendar a 

entrevista no Consulado. 

O solicitante do visto deve preencher um formulário disponibilizado no site do Consulado 

Americano e levar na data agendada ao CASV. 

Informações biométricas, fotos e impressões digitais serão coletadas no CASV. 

OBS: Para crianças até 13 anos e adultos acima de 80 anos, a princípio, não haverá necessidade 

de agendamento de entrevista no consulado, porém, em alguns casos, o oficial consular pode 

vir a solicitar a entrevista, o que acarretará um pequeno atraso na emissão do visto, pois 

deverá ser gerado outro agendamento. 

TAXA CONSULAR: 

No valor de U$160,00 (cento e sessenta dólares) por pessoa, podendo ser paga com cartão de 

crédito internacional (Visa ou Master) ou boleto bancário. 

AGENDAMENTO 

Após realização das etapas acima será feito o agendamento da entrevista no CASV e Consulado 

conforme solicitação do sistema. 

Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto CASV,  

Rua Humaitá, 275 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22261-001  

Consulado Geral dos Estados Unidos da América 

Av. Pres. Wilson, 147 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-020 

Para auxiliar no preenchimento do Visto Americano: VISA MUNDO –Rio –  

Tel. 21 3553-1533 

 

http://www.tiatania@tiatania.com.br
http://www.tiatania@tiatania.com.br


 
 

 
Rua Gavião Peixoto, 70 – sala 1407  -  Icaraí  -  Niterói  -  RJ 
Tel.:(21) 2704-6388    Celular/ Whatsapp (21) 97251-7505 

www.tiatania@tiatania.com.br     -      Email: promocoes@tiatania.com.br 

 

 

 

 

 

• AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

Menores de 18 anos viajando desacompanhados dos responsáveis, terão que providenciar 

documento de autorização de viagem para menor desacompanhado , através do juizado de 

menores ou em cartório em documento com foto em 2 vias, assinado e reconhecido firma por 

autenticidade de ambos os responsáveis (pai e mãe) anexar a este documento copia da 

identidade do menor. 

Caso no passaporte do menor constar a informação de autorização para viajar 

desacompanhado não será necessário fazer este documento a parte. 

*Em casos especiais consultar seu Agente de viagem. 

Para maior comodidade de nossos clientes, indicamos uma empresa parceira da TIA TANIA 

para ajudar na solicitação do Visto Americano obrigatório para viagem aos Estados Unidos: a 

VISAMUNDO. 

A taxa serviço cobrada pela VISAMUNDO, deverá ser previamente consultada. O serviço será 

prestado somente após o pagamento da taxa de serviço e do envio das informações 

solicitadas. 

A Tia Tania aconselha providenciar toda documentação com no mínimo 45 (quarenta e cinco) 

dias antes da data do embarque – não deixe para a última hora! 
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