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Série: O REI DO PEDAÇO - ANO 1 (RING OF THE HILL, LUA -
1996/1997)
Episódios: 01 a 13
Produtorcs; Mike Judge/Gres Daniels
Diretor: Wes Archer
Distribuidor: Foz Filas do Brasil Ltda.
Gênero: Desenho AnimadoVelculo: Televisão
Classificação. Veictilaçilo em qualquer horário: livre.
Tipo de Análise: Sinopse
Processo: 08017.000660/98-37
Requerente: Fox Film do Brasil Ltda,

Série: O REI DO PEDAÇO - ANO II (KING OF THE HILL, EUA
- 199611997)
Episódios: 01 a 23
Produtores: Mike Judge/Gres Danicls
Diretor: Wes Archer
Distribuidor: Fox Filns do Brasil Ltda.
Gênero: Desenho Animado
Veículo: Televisão
Classificação; Veiculação em qualquer horário: livre.
Tipo de Análise: Sinopse
Processo: 08017.000661/98-08
Requerente: Fox Film do Brasil Lida.

Filme: ZITS ZITS OS MINI-ESPIÕES (ZITS, LUA - 1988)
Produtor: Elliott Kas(ner
Diretor: Arthur Hemsan
Distribuidor: Fox Filas do Brasil Ltda.
Gênero: Aventura
Veículo: Televisão
Classificação: Veiculação em qualquer horário: livre.
Tipo de Análise: Sinopse
Processo: 08017.000663/98-25
Requerente: Foz Film do Brasil Ltda.

REYNALDO JARDIM

DESPACHO DO DIRETOR
Em IS de dezembro de 1998

O Diretor do Departamento de Classificação Indicativa, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos artigos 21.
nciso XVI r 220. § 1° inciso 1, da Constituirão Federal e artigo 74

da Lei n' 8069, de 13 de julho de 1990, com base na Portaria n 773,
de 19 de outubro de 1990, publicada no DOU de 29 de outubro de
1990, resolve:

Processo n° 08017.000479198-76
Filme: PACTO DO TERROR
Requerente: Fox Filio do Brasil Lida.

Defiro o pedido de recurso para o filme "PACTO DO TER-
ROR", para televisão, alterando sua classificação publicada no DOU
de 26.11.98, Seção E, portaria 15, página 1/2, como: programa não
recomendado para menores de 18 anos: inadequado para antes das 23
horas, passando sua classificação para: programa não recomendado
para menores de 14 anos inadequado para antes das 21 horas, coma
impropriedade: violência e temátira adulta.

REYNALDO JARDIM

tOf. El. e' 150198)

Ministério da Fazenda

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO MINISTRO
Em 15 de dezembro de 1998

Processo n': 17944,000722198-76 Interessados: República Federativa
do Brasil e República de Moçambique. Assunto: Cancelamento de
títulos de emissão do Tesouro Nacional, denominados Par Bonds,
Siic L L, no valor nominal total de US$17,612.000.00 (dezessete
milhões e seiscentos e doze mil dólares norte-americanos), emitidos
ciii dreorrônvia dos Acordos de Renegociação da dívida externa bra-
sileira do setor público (1992 Financing Plan), utilizados pela Re-
pública de Moçambique para amortização de obrigações financeiras
para com a União, nos termos do Contrato de Rectruturação de
Divida celebrado ciii 25 de junho de 1992 e do Memorando do
Entendimentos de 22 de junho de 1994. Despacho: Com fundamento
no disposto no inciso III do art.l° da Lei n°9.665, de 19 de junho de
1998, e tendo em vista os Pareceres da Secretaria do Tesouro Na-
,tonal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo o can-
celamento dos títulos.

PEDRO PARENTE
Interino

(üf El. n 2 43198)

PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES

8 Câmara

RFTIFIC'AÇÃO

Na ata de julgamento da Oitava Câmara do Primeiro Con-
selho de Contribuintes publicada no D.O U. de 08 de outubro de
1007 Sessai, 1. página 22573 onde se lê

Recurso a' 12.295 - Processo a' 10930.00I373194-22 - Rir-
,oniic SI.RVIÇ() DE IIEMODINÂMICA DE LONDRINA S/C
LTDARecumds. DIU cm Curitiba (PB) . CONTRIBUIÇAO SO-

CIAL - EX: DE 1991. Decisão: Por unanimidade do votos, DERAM

N ao recuraQ, para considerar indevida a imposição da multa
de ofício. - ACÓRDAO N° 108-04.511.

Recurso n° 12,294- Processo n° 10930.001084193-24 - Re-
corrente: GE - SUL GERENCIAMENTO DE PROJTOS LTDA. -
Recorrida: DEI em Curitiba (PR) - CONTRIBUIÇAO SOCIAL -
LXS DE 1990 a 1993. Decisão: Por unanimidade de votos, DERAM
provimento ao recursQ, para considerar indevida a imposição da multa
dc ofício. - ACÓRDAO N' 108-04.512.

LEIA-SE:
Recurso n° 12.295 - Processq n° 10930.001373194-22 - Re-

corrente: SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE LONDRINA S/C
LTDA. - Recorrida: DRJ em Curitiba (PB) - CONTRIBUIÇAO SO-
CIAL - EX: DE 1991. Decisão: Por unanimidade de votos, DERAM
provimento parcial ao recurso, para considerar indevidas a imposição
da multa de ofício e a incidência da TRD ,çomQ juros de mora no
período do fevereiro a julho de 1991. - ACORDAO N' 108-04.511.

Recurso n° 12.294 - Processo n' 10930.001084193-24 - Re-
corrente: GE - SUL GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. -
Recorrida: DIU em Curitiba (PR) - CONTRIBUIÇAO SOCIAL -
EXS: DE 1990 a 1993. Decisão: Por unanimidade de votos, DERAM
provimento párcial ao recurso, para considerar indevidas a imposição
da multa de ofício e a incidência da TRD comp juros de mora no
período de fevereiro a julho de 1991 - ACÓRDAO N° 108-04,512.

(Of. El. ni 108198)

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA N 5 509, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL no uso das
atribuições que lhe foram subdelegadas polo Ministro de Estado da
Fazenda, por meio do art. 3 1, inciso XIII, da Portaria n° 679, de 22 de
outubro d'e 1992, e tendo em vista o dispost9 no Decreto n° 578, d
24 de junho de 1992, na Portaria n° 652, de 1 1 de outubro de 1992,
na Instrução Normativa Conjunta INCRAJSTN n°01. de 07 de julho
de 1995, resolve:

Art 1° Autorizar a emissão de 823.190 (oitocentos e vinte e
três mil, cento e noventa) Títulos da Dívida Agrária - TDA, na forma
escritural, no valor de 11$ 57.368.111,10 (cinqüenta e sete milhões,
trezentos e sessenta e Oito mil, cento e onze reais e dez centavos);
relacionados nas Solicitações de Lançamento INCRA/ nos 1.066 a
1.156198, com as seguintes características:

1	 Data de
1	 Lançamento

Valor Nominal
em R$

Prazo de
Vencimento

Quantidade	 1

1°/12/1998 69,69 05 Anos 594.483	 1
1 1°11211998 69.69 lO Anos 91.647	 1
1	 1°/12/1998 69.69 15 Anos 54.533	 1
LJ/,1211998 69,69 20 Anos 82.527J

Art 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO AUGUSTO GUIMARÃES

(Of. El. n5 252198)

Ministério do Trabalho

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N 5 804, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de
suas atribuições legais, e,

Considerando o Termo de Cooperação Técnica' celebrado
entre o Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria de Po-
líticas de Emprego e Salário, a Associação Paulista de Empresários de
Obras Públicas e a Associação Nacional de Centros de Pós-Gra-
duação em Economia, visando instituir o índice nacional de emprego
na indústria da construção pesada, e incentivar, mediante a conceasao
de prêmios, estudos e pesquisas na área de economia do trabalho,
resolve:

Art. 1° - Instituir o prêmio "Barão de Mauá" para incentivar
estudos epesquisas na área de economia do trabalho.

Art. 2° 
-

0 regulamento para a concessão do prêmio de que
trata o art. 1° desta Portaria será elaborado conjuntamente pelo MTb
e pela ANPEC, à qual caberá, ainda, a avaliação e o julgamento dos
trabalhos a serem agraciados.

Art. 3° - Caberá à APEOP, proporcionaros meios em que
consistirá o prêmio, ora instituído, na forma estabelecida na eegtt-
lamentação do certame.

AO. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Ari. 5° - Revogadas as disposições em contrário.

EDWARD AMADEO

ANEXO 1

Regulamento

AO. 1° - O prêmio "Excelência Acadêmicrf' na área de Eco-
nomia. do Trabalho, patrocinado polo Fórum Nacional da Construção'
Pesada, será anualmetite concedido, pela ANPEC, em parceria com -o
Ministério do Trabalho, aos candidatos, com o objetivo de estimular
pesquisas na área de economia do trabalho.

Art. 2° - O prêmio de que trata o art. 1° será concedido nas
seguintes categorias:

- Geral ou Sênior,, compreendendo trabalhos êccestea que
versem sobre o conteúdo temático a que se refere -o artigo 1° derie
regulamento, dividido nas sub-categorias

a - Livros e Teses de Doutorado;

b - Artigos;
II - Jovens Autores, compreendendo trabalhos recentes 'es
r autores que tenham até 30 anos, completados até o último
iscrição da edição do'prêmio, dividido nas iub-categorias:
a - Livrou e Teses de Doutorado;
b - Dissertações de Mestrado e Monografias;
1. - Art,anç,

Parágrafo único - São considerados trabalhou recentes:
- livros publicados (em primeira edição) nos doas meses

anteriores ao início do prazo de inscrição para a edição do prêmio;
II - artigos publicados em penódicos nacionais ou estran-

geiros nos doze meses anteriores ao início do prazo de inscrição para
a edição do prêmio; artigos inéditos;

III - teses de doutorado e dissertações de mestrado defen-
didas nos dose meses anteriores ao início do prazo de inscrição para
a edição do prêmio;

IV - monografias inéditas.
-An. 3° - Ficam estabelecidos os seguintes valores de pre-

miação por categoria:
r - Geral ou Sênior

reais); a - Livros e Teses de Doutorado - R$ 7.000,00 (sete mil

b - Artigos - R$ 3.000,00 (três mil reais);
II -Jovens Autores
a - Livros e Teses de Doutorado - R$, 4.000,00 (quatro mil

reais);
b - Dissertações de Mestrado e Monografias - R$ 2.000,00

(dois milresiu);	 -
e - Artigos - R$ 1.500,00 -(hum mil e quinhentos reais).
AO. 4° - Nenhum trabalho poderá concorrer às duas ca-

tegorias simultaneamente, ou a mais de uma edição do prêmio.
Parágrafo único - Cada autorsornente poderá concorrer com

um trabalho em cada edição do prêmio, inclusive, em co-autoria.
AO. 5° - Milo serão aceitas as inscrições de trabalhos sub-

metidos, no mesmo ano, no Prêmio Haralambos Simeonidis, patro-
cinado pela ANPEC.

Art. 6° - Para inscrever-se, os candidatos deverão entrcpr os
trabalhos à Secretaria Executiva da ANPEC, até o último dia mil do
mês de agosto do ano da edição do prêmio.

Parágrafo único- No caso de remessa via poslal será ob-
servada a data de postagem como documento comprobatório da en-
trega do trabalho nas agencias do Correio, desde que dentro do prazo
estipulado no caput deste artigo.

Art.7° .- O julgamento dos trabalhos será feito por uma Co-
missão Julgadora integrada por cinco profissionais de notário sabor na
área de Economia do'Trabalho, indicados polo Conselho Deliberativo
da ANPEC, sempre no mês de abril de cada ano de edição do
prêmio.

§ 1 1 - O presidente da Comissão será encolhido dentre seus
membros, pelo Conselho Deliberativo da ANPEC, que proferirá em
caso do empate, voto de qualidade.

§ 2 - As decisões da Comissão Julgadora serão tomadas por
maioria simples de votos não sendo suscetsveis de impugnações ou
recursos.

§3° - A Comissão Julgadora se reunirá até o último dia útil
do mês de outubro de cada ano, para deliberar sobre os trabalhos
apresentados.

§4° - Os trabalhos da Comissão Julgadora serão considerados
relevantes, não ensejando qualquer forma ou espécie de remune-
ração.

§5° -b vedada a inscrição de trabalhos de autoria dos mem-
bros da Comissão Julgadora.

Art. 8° - -O resultado do julgamento será divulgado pelas
instituições intervenientes, nos seus meios decomuntcaçao, no pe-
ríodo imediatamente subsea,tentc à divulgação pela Comissão.

Art. 9° -A premiaçao dos laureados será efetuada- em sessão
solene no Encontro Nacional de Economia da ANPEC, que realizar-
se-á em dezembró de cada ano.

Art. 10 - A inscrição no Prêmio implica aceitação tácita,
pelos autores, da eventual pub,licação e divulgação do seu trabalho,
sem qualquer forma de retribuição ,peciiniária.

AO. II - Caberá à ANPEC e à APEOP a execução das
atividades necessárias para implementação e divulgação do Prêmio.

Art. 12 - Os casos omissos e as dúvidas. surgidas na apli-
cação do presente Regulamento serão solucionadas pelo Conselho
Deliberativo da ANPEC, ouvida a Comissão Julgadora.

(Of. El. ri' 44198)

CONSELHO NACIONAL DE
IMIGRAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA N! 15, DE 13 DE MAIO DE 1998 (*)

Disciplipa a concessão de visto permanente
para estrangeiros com base em aposenta-
doria, com alteração introduzida pela Re-
solução Normativa n° 20, de 12 de novem-
bro de 1998.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei n°8.490, de 19.11.92, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto n° 840, de 22.06.93, resolve: -

ArE 1 1 O Ministério das Relações Exteriores poderá con-
ceder visto permanente a estrangeiro aposentado, com mais de cm-
q'úrsts anos de idade, acompanhado de até dois dependentes que
comprovar poder transferir, mensalmente para o Brasil, importância
igual mv superior a US$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos).

§ 1° Se o interessado tiver mais de dois dependentes, será
obrigado a transferir, ainda, quantia equivalente a US$ 1.000,00 (um
mil dólares americanos) para cada dependente que exceder a dois.

§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os
dependentes deverão estar enquadrados nas disposições da Resolução
Normativa, que trata da concessão de visto ou permanência a título de
reunião familiar.

Art. 2° O 'pedido deverá ser feito à repartição consular bra-
sileiro mais próxima da residência do interessado e instruído com os
seguintes documentos:

- cópia autenticada do passaporte ou documento equiva-
lente;

11 - certidão de nascimento ou casamento, conforme o ca-
ro;

III - certidão negativa de antecedentes criminais, expedida no
país de origem;

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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IV atestado de residência na jurisdição consular,
V - comprovação de aposentadoria e de capacidade de trans-

ferir para o País a quantia de, no mínimo, US$ 2.000,00, nos termos
do art. 1°;

VI - (revogado)
Art. 3° Fica revogada a Resolução n° 33, de 10 de novembro

de 1994.
Ari. 41 Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de

sua publicação.

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 2 19, DE 18 DE AGOSTO DE 1998

Disciplina a concessão de visto a estran-
geiro que pretenda vir ao País para está-
gio.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇAO, instituído
Pela Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° Ao estrangeiro que seja admitido no País para es-
uSem. niaterá ser concedido visto temoorário. orevisto no inciso 1 do

Art. 3' Esta Resolução Normativa não no aplica aos es-
trangeiros que já se encontrem no País aoamparo de visto temporário
para estudante, previsto no inciso 1V do art. 13 da Lei n°6,815, de 19
de agosto de 1990.

Art. 4° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

sto de' 1980.	 RESOLUÇÃO NORMATIVA N 24, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
se estágio, para ensino superiordo dis-
parte prática de	 r

-
	teórica, contribua para o aper	

Disciplina a concessão de visto a estrasi

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DO. n 5 	feiçõsnieslo r	
artigo

ofissionãl do estagiário. 	
''''	 ,,.,...,A.. .,. ,'. D',t, ,,,. .,h.4,,.-. .1.,

177-E, de 16-9-98, Seção 1, pág. 2. 	 Art. ° A concessão do visto a que se refere o 	 anterior
está condicionada à elaboração de termo de compromisso entre o

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 5 16, DE 18 DE AGOSTO DE 1998 	
estagiário e a empresa, ou instituiçao, cota a participação de um
interveniente.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, cnn-

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

Disciplina a concessão de visto a cientista,
professor ou pesquisador estrangeiro que
pretenda vir ao País, para participar de con-
ferências, seminários ou reuniões na área
de pesquisa e desenvolvimento, para inte-
grar missão de estudos ou de cooperação e
a estudantes de qualquer nível de gradua-
ção ou pós-graduação.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei n°8.490. de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° Ao cientista, professor ou pesquisador estrangeiro que
pretenda vir ao País, em visita, para participar de conferências, se-
minárioa ou reuniões na área da pesquisa científico-tecnológica e
desensolsimento, desde que não recebam remuneração pelas suas
atividades, poderá ser concedido visto de turista, previsto no inciso II
do art. 4°, da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980.

Parágrafo único. O visto a que se refere Cate artigo poderá
ser concedido mesmo quando o estrangeiro obtenha ressarcimento das
despesas de estada diretamente ou por intermédio de diárias.

Art. 29 Ao cientista, professor ou pesquisador estrangeiro que
pretenda vir ao País em missão de estudos ou de cooperação cien-
tífico-tecnológica, vinculado a instituições de-ensino ou de pesquisa e
desenvolvimento, devidamente reconhecidas, por período que não ul-
trapasse dois anos e sem contrato de trabalho, poderá ser concedido o
visto temporário previsto no inciso 1 do art. 13 da Lei n' 6.815, de 19
de agosto de 1980.

Parágrafo único. Nos casos previsto neste artigo, o inte-
ressado poderá receber "pro-labore" contra-recibo, quando a perma-
nência não ultrapassar a noventa dias, ou receber bolsa de pesquisa de
entidades oficialmente reconhecidas.

Art. 3° Aos estudantes de qualquer nível de graduação ou
pós-graduação, inclusive aqueles que participam de programas de-
nominados "sanduíche", com ou sem bolsa de estudo, poderá ser
concedido visto temporário, previsto no inciso IV do art. 13 da Lei n°
6.815, de 19 de agosto de 1980.

Parágrafo único Caso não seja contemplado com bolsa de
estudo, o estudante deverá comprovar, junto à autoridade consular,
que dispõe de recursos suficientes para manter-se durante o período
de estudo.

Art. 4° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

RLOLUÇÃO NORMATIVA N° lã, DE 18 DE AGOSTO DE 1998

Disciplina a concessão de visto permanente
a estrangeiro que pretenda vir ao País na
condição de investidor, administrador ou
diretor de empresa localizada em Zona de
Processamento de Exportação - ZPE.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO instituído
pela Lei n°8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere .' Decreto n° 840, de 22 de julho de 1993, resolve:

Art. 1° Os requerimentos para Autorização de Trabalho para
investidor estrangeiro em empresa localizada era Zona de Proces-
samento da Exportação - ZPE, bem como para os respectivos ad-
nsinmstradores ou diretores, serão apresentados obrigatoriamente pe-
rante o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Expor-
tação CZPE. que os encaminhará ao Ministério do Trabalho de-
vidamente instruídos e com parecer quanto à conveniência do de-
ferimento do pedido.

Ar[ 2° Observado o disposto no artigo anterior, o pedido será
encaminhado ao Ministério do Trabalho, acompanhado dos docu-
mentos exigidos para a concessão de Autorização de Trabalho.

Parágrafo único. Concedida a Autorização de Trabalho, o
Ministério das Relações Exteriores poderá expedir o visto permanente
para investidor estrangeiro, administrador ou diretor.

krs 't ii Ministério da Justiça poderá cancelar a pena-
,,n,.i.i .1' o'otr,ngeiro a pie '.c -,fere esta Resolução Normativa. caso

receba do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Ex-
p'rta3' cmuniçã' sobre o descuniprimento de condições apro-
vadas no projeto de investimento ao qual esteja vinculado.

Art. 1° Fica re',ogada a Resolução n°24, de 25 de março de
1994.

Art. 5° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

- entidade de intercâmbio de estudantes, oficialmente te-

II - organismo de cooperação internacional;
III - setores de coophração internacional dos diferentes Mi-

nistérios da República.
Ais. 3 A concessão de visto de que trata esta Resolução

Normativa sujeita-se ainda à igualdade de tratamento dispensada a
brasileiros no país de origem do estagiário.

Ar[. 4° O visto será solicitado no exterior às missões di-
plomáticas, às repartições consulares de carreira e vice-consulados e
terá validade de até 1 (um) ano, improrrogável, circunstância esta que
constará do documento de identidade do estrangeiro, bem como a
indicação de sua condição de estagiário.

Art. 5° A concessão do visto de que trata esta Resolução
Normativa refere-se exclusivamente aos beneficiários do pagamento
dc bolsas de manutenção, não se aplicando aos casos em que fique
caracterizada relação empregatícia.

-

1994 Ais. 6° Fica revogada a Resolução n° 25, de 25 de março de

Art. 7° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 5 22, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998

Disciplina a concessão de visto a entran-
geiro que pretenda vir ao País para Irei-
namento profissional, posterior a conclusão
de esmo superior ou profissionalizante, sem
vínculo empregatício

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° Ao estrangeiro que pretenda vir ao País para teci-
namento profissional, sem vínculo empregatício, poderá ser conce-
dido visto temporário previsto no incisoV do ar. 13, da Lei n°6.815,
de 19 de agosto de 1980.

§ 10 Considera-se treinamento profissional, para efeito desta
Resolução Normativa, a atividade de prosseguimento imediato à con-
clusão de curso superior ou profissionalizante, visando a desenvolver
as aptidões e conhecimentos adquiridos por meio de trabalho prá-
tico.

§ 2' O prazo de validade do visto será de até 1 (um) ano,
iimprorrogável, circunstância que constará da cédula de dentidade

para o estrangeiro.
Art. 2° A concessão do visto de que trata esta Resolução

Normativa dependerá de prévia autorização do Ministério do Tra-
balho, devendo ser solicitada com a apresentação dos seguintes do-
cumentos:

- comprovação de conclusão de curso superior ou pro-
fissionalizante na área de atuação pretendida há menos de um ano;

II comprovação de- que a remuneração do interessado será
proveniente de fonte no exterior;

III - demais documentos exigidos pelo Ministério do Tra-
balho para Autorização de Trabalho.

Ar. 3° A concessão de visto de que trata cata Resolução
Normativa sujeitar-se-á ao mesmo tratamento dispensado a brasileiros
no exterior ou a previsão expressa de sua possibilidade na legislação
do país do interessado.

Ais. 4' E vedado ao estrangeiro em treinamento profissional
exercer qualquer atividade remunerada no BraSil.

Ais. 5' O Ministério do Trabalho poderá denegar o pedido se
restar caracterizado indício de interesse da empresa de efetuar mera
substituição da admissão de mão-de-obra nacional por profissionais
estrangeiros. -

5,t't._6° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publmeacao.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nt 23, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998

Disciplina a concessão de visto a estran-
geiro que pretenda vir ao País para realizar
residência médica

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei mi' 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° Ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para rea-
lizar residên,.i.m niédica em instituição de saúde e ensino credenciada
pelo Ministério da Educação e do Desporto poderá sei - concedido
visto temporário presisto no inciso V do art. 13 da Lei n° 6.815, de
19 de novembro de 1980.

Parágrafo único O pedido será formalizado pela instituição
chamante janto ao Ministério do Trabalho, com a apresentação do
comprovante de credenciamento e demais documentos que forem por
ele exigidos.

Art, 2° O prazo de validade dó visto será de até 2 (dois)
anos, improrrogável, circunstância que constará elo documento de
identidade do estrangeiro. -

que
acordo de cooperação internacional

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto o' 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1' Ao estrangeiro que pretenda vir ao País ao abrigo de
acordo de cooperação internacional, assim reconhecido pelo Minis-
tério das Relações Exteriores, na qualidade de técnico, prestador de
serviço, voluntário, especialista, cientista e pesquisador, justo a en-
tidades oficiais, privadas ou não-governamentais, poderá ser con-
cedido visto temporário previsto no inciso 1 do art. 13 da Lei n'
6.815, de 19 de agosto de 1980.

Art. 2° A concessão de visto será solicitada no exterior às
missões diplomáticas, às repartições consulares do carreira e vice-
consulados, instruída com os seguintes documentos:

- cópia do acordo original de cooperação, bem como do
"memorandum" de entendimento, protocolo adicional, ou documento
equivalente, nos quais se faça menção expressa à vinda de coo-
perante;

II - comprovação da capacidade profissional do interessado,
a qual deverá ser condizente com a atividade a ser exercida no País,
sem prejuízo do disposto na Resolução Normativa n° 12, de 13 de
mão de 1998;

III - termo de compromisso de repatriação -do estrangeiro e
da sua família, se for o caso, quando do vencimento do prazo de
validade ou a qualquer tempo, cessando o acordo;

IV - convite ao interessado, no qual serão estipuladas as
condições de estada, a atividade a ser desenvolvida, o prazo pre-
tendido, bem como declaração de que o interessado, inclusive vo-
luntário, não será remunerado por fonte situada no Brasil.

Art. 3' A concessão do visto poderá estender-se a dependente
legal, desde que satisfeitas as exigências do artigo 7' da Lei ii' 6.815,
de 19 de agosto de 1980, e comprovada a capacidade financeira do
estrangeiro titular do visto.

Art. 4° O prazo de validade do visto será de até 2 (dois)
anos, improrrogável, circunstância que constará do documento de
identidade do estrangeiro.

Art. 5' Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA N5 25, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991

Revoga a Resotuçãp n° 06, de 04 de fe-
vereiro de 1986 e a Resolução n° 16, de 25
de novembro de 1987.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituídr
pala Lei n°8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso dasatribuições
que lhe confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Ais. 1° Ficam revogadas a Resolução is' 06, de 04 de -fe-
vereiro de 1986 e a Resolução o' 16, de 25 de novembro de 1987.

Art. 2° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sus publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nt 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991

Disciplina a concessão de Violo destinado 1
prática intensiva de treinamento na área
desportiva por atletas estrangeiros menores
de 21 anos.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pela Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições
que lime confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° As sociedades ou entidades esportivas que mante-
nham treinamento regular e especializado de prática desportiva po-
derão habilitar-se a receber estrangeiros com menos de 21 anos de
idade, não-profissionais, vinculados a congêneres de outros países,
para aprimorar a formação de atletas em modalidade específica, desde
que comprovem, por intermédio de órgão governamental:

a) funcionamento regular;
b) satisfação dos requisitos técnicos.
Ais. 2' O Ministério das Relações Exteriores poderá con-

ceder visto temporário, previsto no inciso 1 do art 13, da Lei is' 6.815,
de 19 de agosto de 1980, mediante apresentação dos seguintes do-
cumentos: -

a) os que são usualmente exigidos pelas repartições con-
sulares brasileiras;

b) ajuste prévio entre a entidade estrangeira a que o atleta se
vincula e a entidade brasileira incumbida de ministrar o treinamento,
onde fiquem asseguradas:

- a vaga pelo prazo de duração do treinamento, nunca
superior a 12 (doze) meses;	 -

II - a manutenção e a subsistência do estrangeiro no Brasil,
bem como as despesas de viagem (ida e volta), estada e saída do




