
Registro Nacional de Estrangeiro
O RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) é o documento obrigatório para residência temporária no Brasil, que deve ser 
obtido no prazo máximo de 30 dias a partir da chegada de um estrangeiro. O auxílio do Amigo USP nessa questão é 
fundamental, pois trata-se da legalização do intercambista no país. Além disso, o site da Polícia Federal está disponível 
apenas em português. Desta forma, o Amigo USP deve explicar alguns detalhes: o pagamento obrigatório da taxa em uma 
agência bancária, a importância do recibo de pagamento e procedimentos como cópias autenticadas (ida ao cartório e 
pagamento da cópia). O ideal é auxiliar o intercambista durante o processo e acompanhá-lo à PF. Se não for possível, 
aconselhamos a instruí-lo da melhor forma possível.
A seguir, o passo a passo para a obtenção do RNE:

Agendamento online:

No site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), na coluna à esquerda “Serviços”, acesse o item “Estrangeiro” e clique na 
opção “2. Requerer registro e emissão/renovação de Cédula de Identidade de Estrangeiro”. Preencha os dados 
pessoais (do intercambista) e imprima o formulário preenchido. 

Agende um dia e um horário* na Delegacia da Polícia Federal mais próxima (endereços das delegacias da Polícia Federal 
no Estado de São Paulo**): http://www.dpf.gov.br/institucional/pf-pelo-brasil/

*há o risco de não existir datas disponíveis em menos de 30 dias. De qualquer forma, agende para o dia mais próximo em que o 
intercambista puder ir (é recomendável que o amigo USP o acompanhe). Caso o intercambista não marque sua ida a Polícia Federal 
no primeiro mês, corre o risco de pagar uma multa diária. A Polícia Federal também recomenda que, caso não haja a disponibilidade 
de agendamento, o requerente deverá comparecer imediatamente à Unidade do Departamento de Polícia Federal mais próxima da 
residência do intercambista.
**Na cidade de São Paulo, o único endereço que oferece tal serviço é a Superintendência Regional, na Lapa.

Documentação:

No dia e horário agendados, o intercambista deve chegar com meia hora de antecedência portando os documentos 
listados no link 
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-eemissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-
de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia. 
É importante que ele leve consigo todos os seus documentos pessoais e procure sempre apresentar um comprovante de 
endereço. 



Além disso, o intercambista deve levar o comprovante de pagamento de duas taxas referentes à emissão do RNE. 
Para emissão dos boletos, siga os seguintes passos:

1. Entrar no site da Polícia Federal e preencher a Guia de Recolhimento da União - GRU em: 
https://servicos.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1&rec=2. 
2. No campo “Unidade Arrecadadora”, selecionar 1 “SP (027-2) Superintendência Regional do Estado de São 
Paulo/SP”.
3. No campo “Código da Receita STN”, selecionar “140082 – Registro de Estrangeiro”.
4. Depois, clique em “Gerar Guia” e imprima. 
5. Depois você deve preencher outra vez a mesma GRU do item 1 com as seguintes modificações: No campo “Código da 
Receita”, selecionar “140120 – Carteira de Estrangeiro de 1ª via”. No campo “Código da Receita”, selecionar “140120 
– Carteira de Estrangeiro de 1ª via”. 
6. Depois clique em “Gerar Guia” e imprima esta outra guia.
7. Pague as duas guias em qualquer agência de qualquer banco (fique atento ao prazo de pagamento).


