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Posto de Solicitação de Visto Americano 

No Posto de Solicitação de Visto Americano instalado na sede da CAASP (2º andar) o 

advogado e estagiário regularmente inscrito na OAB SP e em dia com as obrigações 

estatutárias e seus dependentes poderão se utilizar do serviço da seguinte forma: 

1. Preenchendo o formulário DS-160 para solicitação do Visto que se encontra disponível 

no site do Consulado na página https://ceac.state.gov/genniv.Ao terminar o 

preenchimento, imprima a Ficha de Confirmação. Procedendo desta forma o seu 

atendimento na CAASP será agilizado. Deve ser informado no formulário como São 

Paulo – Brasil caso tenha interesse de fazer o procedimento no Consulado em São 

Paulo. Ressalvamos que o preenchimento incorreto poderá ocasionar a recusa do visto. 

 

1.1 O formulário pode ser preenchido em português exceto os seguintes campos: 

profissão, descrição das atividades profissionais, local de destino (Cidade e Estado) e 

se tiver, o local onde ficará locado (endereço completo de hotel ou residência); 

 

2. Entretanto, caso tenha dificuldade em preencher o formulário eletrônico do item 1, 

imprima o formulário que se encontra no site www.caasp.org.br– SERVIÇOS – POSTO 

DE VISTO AMERICANO traga-o preenchido para os atendentes da CAASP repassarem 

para o sistema eletrônico do consulado; 

 

3. Apresente o Passaporte original com validade mínima de 6 (seis) meses e demais 

passaportes que conste o ultimo visto americano emitido; 

 

4. Leve ao CASV/Consulado uma foto impressa (Papel de foto) tamanho 5x5 ou 5x7, sem 

óculos, colorida, com fundo branco; 

 

5. Taxas: 

A taxa referente à solicitação do Visto somente será paga via boleto, cartão de 

credito através do site https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv Aqui na Caasp só podemos 

fornecer o boleto, que possibilitará o agendamento 2 (dois) dias úteis depois do 

pagamento na rede bancaria; 

            Veja abaixo a taxa a ser recolhida conforme o tipo de visto solicitado: 

US$ 160,00 US$ 190,00 
B1, negócios H, para trainees e trabalhos 

temporários; 

B2, turismo L, para transferências de 
uma mesma empresa. 

C, de trânsito O, para  cidadãos 
estrangeiros com habilidades 
extraordinárias. 

D, tripulantes P, para atletas, artistas e 
outros profissionais do 
entretenimento. 

F, estudante acadêmico Q, para programas 
internacionais de 
intercâmbio cultural. 

J, intercâmbio R, para profissionais 
religiosos.  

 

https://ceac.state.gov/genniv
http://www.caasp.org.br/
https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv
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6. No dia da entrevista no Consulado devem ser levados documentos que façam prova de 

robusto vínculo com o Brasil, vale dizer, prova de que a sua viagem efetivamente é de 

turismo, negócios ou trabalho. 

 

7. Preenchendo o formulário diretamente no site do Consulado conforme orientado no 

item 1, seu atendimento na CAASP durará em torno de 15 minutos. Se o formulário for 

preenchido aqui no Posto o atendimento demanda 60 minutos. 

 

 

 

8. Obs. É necessário apresentar na CAASP, a ficha de confirmação do DS-160 emitido do 

site do consulado ou o rascunho do DS-160 preenchido do site da Caasp junto com os 

Passaportes. 

 

 

O Posto atende de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h. Telefone: (11) 3292- 4400. 


