
GUIA DO 

CRNM  

  



CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) – 
Antigo “RNE” 
 
 

Estudantes estrangeiros terão 90 (noventa) dias a partir da data de chegada ao Brasil 

para se registrarem na Polícia Federal da cidade em que irão morar e obter o CRNM 

(Carteira de Registro Nacional Migratório), que é um cartão de identidade obrigatório 

para estrangeiros. Por favor verifique as datas indicadas no seu visto de estudante. Nos 

primeiros meses, até o cartão definitivo ser expedido, você receberá um protocolo. Este 

protocolo é necessário para obter um número de CPF, abrir uma conta no banco, obter 

o passe escolar “Bilhete Único” (usado no transporte público), entre outras atividades. 

Também é necessário para se registrar nos cursos da pós-graduação. 

Como fazer o pedido? 

Recentemente a USP fez um acordo com a Polícia Federal, visando tornar este 

procedimento mais fácil para os estudantes estrangeiros. Normalmente, conforme você 

verá no site da Polícia Federal, você teria que comparecer a uma entrevista levando 

todos os documentos necessários, que serão analisados e voltaria outro dia para pegar 

o CRNM. Agora, para evitar qualquer mal-entendido durante a entrevista devido a 

dificuldades com a língua, nós começamos a receber e verificar os documentos dos 

estudantes. Desta forma o Escritório Central de Relações Internacionais da USP leva 

todos os documentos para a Polícia Federal, garantindo que você terá os seus 

documentos devidamente manuseados. Depois disso, se todos os documentos forem 

aceitos, a Polícia Federal agendará uma data para você ir até lá pessoalmente e ter o seu 

CRNM expedido. 

Os primeiros passos estão disponíveis online e podem ser feitos antes da sua vinda para 

o Brasil. Para se preparar e estar ciente da documentação necessária, siga estes passos: 

- Acesse o site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br). Na coluna da esquerda você 

encontrará o tópico “Serviços”, mais embaixo você deve selecionar a opção “migração”. 

No menu você deve clicar no item “Registro de Visto Consular”. 

http://www.dpf.gov.br/


 

 



 

Na próxima tela haverá algumas opções importantes: 

Abaixo do primeiro item “Registro com base em visto Consular” há duas opções: 

“Documentos Necessários” e “Agendamento” que iremos explorar a seguir: 

  

 



“Documentos Necessários:” 

Aqui você irá encontrar os documentos necessários para pedir a Autorização de 

Residência. 

 

Os documentos necessários são: 

 (Os documentos podem mudar, por isso recomendamos que acesse o site da Polícia 

Federal antes de fazer o pedido) 

1. Duas fotos 3x4, recentes, coloridas e com fundo branco; 

2. Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato 

(preferencialmente com uma cópia do comprovante de residência.)  

[O formulário pode ser encontrado no seguinte endereço:  

www.pf.gov.br/.../DeclaracaodeEnderecoEletronicoedeMaisMeiosdeContato.p

df 

Você deve abrir e imprimir uma cópia que será preenchida à mão (com letra 

legível) e trazer junto com os demais documentos]. 

3. Documento de viagem válido ou outro documento que comprove a identidade e 

a nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte; 



4. Certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular ou formulário do 

visto, quando o documento de viagem ou documento oficial de identidade não 

trouxer dados sobre filiação; 

5. Formulário original do visto/consulta ao visto no STI, conforme o caso; 

6. Comprovante de pagamento da taxa de emissão de CRNM, quando aplicável 

(código de receita 140120, no valor de R$204,77); 

 

“Formulários”: 

Este link irá redirecioná-lo para outra página. Preencha os campos com os seus dados 

pessoais e imprima o formulário. 

 

 

 

 “Para gerar GRU”: 

- Preencha com os seus dados pessoais e na linha "Unidade Arrecadadora" selecione a 

opção "SP (0272) Superintendência Regional no Estado de São Paulo/SP" 



 

- Na linha "Código da Receita STN" selecione "140120 – Emissão de Carteira de Registro 

Nacional Migratório" 

- Clique em “Gerar” 

Os documentos gerados devem ser impressos. Você irá fazer o pagamento em qualquer 

agência bancária ou dos correios e guardar o comprovante que será expedido. 

 

Resumindo, você precisa trazer ao nosso escritório os seguintes documentos (de 

preferência assim que chegar ao Brasil): 

- O formulário online que você imprimiu. 

- Duas fotos 3x4, recentes, coloridas e com fundo branco, focando o seu rosto e 

sem óculos de Sol, chapéus ou datas. 

- Cópia de TODAS as páginas do passaporte (incluindo as em banco, as com o visto 

ou impressão do visto eletrônico, junto com o carimbo que você recebe ao entrar 

no Brasil) 

- A folha original do seu formulário de aplicação para o visto, obtido no seu país 

de origem. 

- O comprovante do pagamento da taxa de R$ 204,77 (GRU 140120). 

- Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato 

(preferencialmente com uma cópia do comprovante de residência.)  



- O formulário de visto original (Ou certidão de nascimento/ casamento, ou 

certidão consular que tenha o nome dos pais, caso não esteja listado no 

passaporte). 

 

Quando a Polícia Federal terminar de verificar os seus documentos eles irão marcar um 

horário para você e informar a data e hora em que precisa comparecer para a entrevista. 

Nota: A Polícia Federal pode solicitar que você apresente outros documentos como a 

carta de aceite ou convite da USP, o formulário de entrada/ saída carimbado pelo 

escritório de imigração no aeroporto do Brasil e um comprovante de residência. Caso 

você já tenha estes documentos, é sempre bom levá-los com você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


