
1. RELATÓRIO 
         
        MASSIMILIANO NOSOTTI ROSSI ajuizou ação ordinária, com requerimento de 
antecipação dos efeitos da tutela, em face da UNIÃO FEDERAL, visando à percepção 
de visto permanente definitivo e expedição imediata da carteira de identificação de 
estrangeiro. 
        Narra que: 1) é italiano e teve o seu pedido de visto permanente negado em 
09/06/2010, pelo Conselho Nacional de Imigração; 2) convive com a Sra. Vanessa Silva 
Lemos Cruz há mais de cinco anos, tendo reconhecida a união estável judicialmente; 3) 
possui residência fixa e própria no estado de Sergipe; 4) juntamente com sua 
companheira, é sócio da empresa MV Comércio e Suprimentos Alimentícios Ltda; 5) 
encaminhou todos os documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos do 
visto permanente, por SEDEX, e observou pela consulta processual que os mesmos 
foram juntados ao processo administrativo; 6) não entende o porquê da negativa do 
visto; 7) confiando no seu "bom direito" e orientado pelos funcionários da Polícia 
Federal de Sergipe, não fez uso das benesses da Lei 1.664/2009. 
        Alega que: 1) preenche todos os requisitos previstos na Lei 6.815/80 e, assim, não 
há como a ré indeferir o seu pedido; 2) em 2009 a União deferiu a anistia de mais de 
quarenta mil estrangeiros em situação clandestina; 2) a Constituição estende aos 
estrangeiros os direitos e as garantias fundamentais. 
        Juntou a procuração (f. 12) e documentos (f. 13-34). 
        Antecipação dos efeitos da tutela indeferida (f. 36/37). 
        O autor juntou cópia do seu passaporte e da sua companheira (f. 41-46). 
        Inconformado com o indeferimento da medida antecipatória , o autor requereu a 
reconsideração, alegando a existência de periculum in mora, uma vez que está com 
viagem marcada para a cidade de Milão em 13.12.2010 (f. 51). 
        Citada (f. 47 v), a União apresentou contestação (f. 54-60), alegando, 
preliminarmente, que é incabível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra 
entes públicos, bem assim que não se encontram presentes os requisitos autorizadores 
da concessão da medida antecipatória. No mérito, aduziu, que: 1) a autorização para a 
permanência em território brasileiro é ato discricionário que traduz a soberania do país e, 
portanto, não podem ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário; 2) a concessão de visto 
e sua prorrogação estão condicionadas aos interesses nacionais; 3) o art. 38 da Lei 
6.815/80 veda a transformação em permanente dos vistos de trânsito, turista e 
temporário; 4) não consta nos sistemas informatizados o nome do autor, o que faz 
presumir sua estada irregular no Brasil; 5) a concessão de visto constitui-se mera 
expectativa de direito para o estrangeiro e é lastreada pelas normas do Conselho 
Nacional de Imigração, pelo interesse público e pelo bem comum; 6) a propriedade de 
empresas e de bens imóveis pelo autor não assegura por si só o direito à obtenção do 
visto permanente; 7) a definitividade das decisões judiciais não se coaduna com a 
natureza precária da concessão de vistos a estrangeiros; 8) a transformação do visto em 
permanente pelo Judiciário viola o princípio da separação dos poderes, pois não restou 
demonstrada qualquer irregularidade ou ilegalidade no processo administrativo. 
        Por fim, a União alegou que o autor não cumpriu a legislação, uma vez que deixou 
de apresentar requerimento contendo o histórico da união estável e uma declaração 
informando seu estado civil no país de origem. 



        Juntou cópia do processo administrativo (f. 61-264). 
        Decisão de f. 266-275 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar 
que a União analisasse o requerimento do autor, bem assim que lhe concedesse o 
registro provisório. 
        O autor apresentou réplica na f. 280-282, ratificando os termos da inicial e 
requerendo o julgamento antecipado da lide. 
        Despacho de f. 283 determinou que a Polícia Federal adotasse os procedimentos 
necessários para o cumprimento da decisão de f. 266/275. 
        O autor informou que em caso de concessão do visto, este deverá ser encaminhado 
para o Consulado Brasileiro Geral (f. 284). 
        A União informou que para a julgamento do procedimento administrativo será 
realizada uma diligência a fim de se averiguar se o autor convive em união estável com a 
brasileira Vanessa Silva Lemos (f. 296). 
        A União informou na f. 317 o cumprimento da antecipação de tutela. 
        O autor informou o descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela e 
requereu a aplicação de multa diária (f. 322). 
        Despacho de f. 324 determinou o imediato cumprimento da antecipação da tutela, 
sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 14, PU, CPC. 
         A União informou que já foi concedido o registro provisório ao autor desde 
06/01/2011, com validade até 09/12/2011. Comunicou, ainda, que o Conselho 
Nacional de Imigração deferiu a solicitação de visto em favor do autor, e que o mesmo 
deve buscar informações junto ao Ministério do Exterior (f. 332). 
        O autor mais uma vez requereu a aplicação da multa diária cominada na decisão de 
f. 266/275 (f. 339). 
        É o relatório. Passo a decidir. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
        O mérito da demanda compõe-se de matéria fática e de direito, contudo prescinde 
da produção de prova oral em audiência, circunstância que autoriza o julgamento 
antecipado da lide, a teor do art. 330, inc. I, do CPC. 
(...) 
        Não havendo outras preliminares, examino o mérito. 
        2.1. Mérito  
        Inicialmente, é de se destacar que, embora a Administração tenha concedido o visto 
permanente ao autor, não há que se falar em perda do objeto da presente demanda.  
Tem-se que não é o caso de aplicação da Teoria do Fato Consumado, o qual somente é 
aplicável quando não é possível voltar atrás. A administração não concedeu o bem da 
vida ora perseguido por livre e espontânea vontade, mas por força da concessão de 
antecipação dos efeitos da tutela. 
         Ora, a declaração de perda do objeto da presente demanda acarretaria o retorno do 
status quo, com a impossibilidade de confirmar os efeitos da medida antecipatória. 
Eventual reconhecimento da perda do objeto pode gerar a interpretação de que a 
Administração poderia deixar de reconhecer a existência da união estável do autor. Caso 
não seja confirmada, poderia o réu desconsiderar a concessão do visto já deferida.  
        Assim, passo a analisar a questão de mérito. 



        Por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, 
assim me manifestei: 
         Quanto à verossimilhança das alegações, a questão ora posta cinge-se aos seguintes 
pontos: 1) a possibilidade de revisão do ato que negou a transformação do visto do autor 
em permanente pelo Poder Judiciário; 2) a vedação legal à essa transformação; 3) o 
preenchimento dos requisitos pelo autor para a concessão do visto permanente. 
         Antes de examinar tais questões, cumpre fazer um breve apanhado das normas que 
regem a concessão de vistos a estrangeiros, bem como que disciplinam a autorização 
para sua permanência. 
         No plano internacional, os tratados sobre direitos humanos reconhecem que a 
entrada de estrangeiros em território de outro país não é totalmente livre, sofrendo 
restrições nos termos da legislação editada pelo Estado Estrangeiro onde o estrangeiro 
pretende ingressar. 
          
         Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) 

          
Artigo 12 -  
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado terá o 
direito de nele livremente circular e escolher sua residência. 
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de 
seu próprio país. 
3. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, a 
menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança 
nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como os direitos e 
liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos 
reconhecidos no presente Pacto. 
4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu 
próprio país. 
 
Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) 
 
Artigo 22 - Direito de circulação e de residência 
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o 
direito de nele livremente circular e de nele residir, em conformidade com as 
disposições legais.  
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de 
seu próprio país.  
3. O exercício dos direitos supracitados não pode ser restringido, senão em 
virtude de lei, na medida indispensável, em uma sociedade democrática, para 
prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança 
ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades 
das demais pessoas.  
4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser 
restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse público.  
5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional e 
nem ser privado do direito de nele entrar.  



6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte 
na presente Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão 
adotada em conformidade com a lei.  
7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território 
estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos 
com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada Estado e com as 
Convenções internacionais.  
8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 
seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em 
risco de violação em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, condição 
social ou de suas opiniões políticas.  
9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros 
         As condições de entrada, permanência e saída do estrangeiro no 
território brasileiro estão estabelecidas na legislação interna, especialmente na 
Lei n.º 6.815/80, do Decreto n.º 86.715/81, e, eventualmente, em tratados 
acordos que envolvam o Brasil e o País de origem do estrangeiro.  
 
Lei. 6.815/80.  
Define a situação jurídica dos estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração. 
Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições 
desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses 
nacionais. 
 
Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança 
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-
econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. 
 
Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão 
sempre condicionadas aos interesses nacionais. 
 
Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser 
concedido visto: 
I - de trânsito; 
II - de turista; 
III - temporário; 
IV - permanente; 
V - de cortesia; 
VI - oficial; e 
VII - diplomático. 
Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a 
dependentes legais, observado o disposto no artigo 7º. 
Art. 5º Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos 
de entrada previstos nesta Lei. 
 
Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: 



I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem 
a sua autorização expressa; 
II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; 
III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada; 
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de 
extradição segundo a lei brasileira; ou 
V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde. 
 
Art. 9º O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao 
Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não 
tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada. 
 
Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto, prevista no artigo anterior, 
ao turista nacional de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento. 
Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste artigo será, em todos os casos, 
estabelecida mediante acordo internacional, que observará o prazo de estada 
do turista fixado nesta Lei. 
 
Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
se fixar definitivamente no Brasil. 
Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-
obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política 
Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao 
aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de 
recursos para setores específicos. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 
 
Art. 17. Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer, além dos 
requisitos referidos no artigo 5º, as exigências de caráter especial previstas nas 
normas de seleção de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Imigração. 
 
Art. 18. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por 
prazo não-superior a 5 (cinco) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação 
em região determinada do território nacional. 
 
Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera 
expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro 
ser obstado ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, ou a inconveniência de 
sua presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça. 
§ 1º O estrangeiro que se tiver retirado do País sem recolher a multa devida em 
virtude desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acrescido 
de correção monetária. 
§ 2º O impedimento de qualquer dos integrantes da família poderá estender-se 
a todo o grupo familiar. 



 
Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista, temporário 
ou asilado e aos titulares de visto de cortesia, oficial ou diplomático, poderá ser 
concedida a prorrogação do prazo de estada no Brasil. 
 
Art. 37. O titular do visto de que trata o artigo 13, incisos V e VII, poderá 
obter transformação do mesmo para permanente (art. 16), satisfeitas às 
condições previstas nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado e alterado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
 
§ 1º. Ao titular do visto temporário previsto no inciso VII do art. 13 só poderá 
ser concedida a transformação após o prazo de dois anos de residência no 
País. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
§ 2º. Na transformação do visto poder-se-á aplicar o disposto no artigo 18 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
 
Art. 38. É vedada a legalização da estada de clandestino e de irregular, e a 
transformação em permanente, dos vistos de trânsito, de turista, temporário 
(artigo 13, itens I a IV e VI) e de cortesia. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 
 
Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se 
retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em 
Regulamento, será promovida sua deportação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, 
de 09/12/81) 
§ 1º Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos 
artigos 21, § 2º, 24, 37, § 2º, 98 a 101, §§ 1º ou 2º do artigo 104 ou artigo 105.  
§ 2º Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á 
independentemente da fixação do prazo de que trata o caput deste artigo. 
 
Art. 58. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de 
procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo. 
 
Art. 64. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o 
Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas com a sua 
deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, 
também corrigida. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
 
Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar 
contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou 
moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne 
nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 
Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que: 



a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil; 
b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar 
no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a 
deportação; 
c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. 
 
Art. 71. Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou 
social e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou 
facilitação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, ou de desrespeito à proibição especialmente 
prevista em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o 
prazo de quinze dias, dentro do qual fica assegurado ao expulsando o direito 
de defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
 
Art. 130. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos internacionais 
pelos quais, observado o princípio da reciprocidade de tratamento a brasileiros 
e respeitados a conveniência e os interesses nacionais, estabeleçam-se as 
condições para a concessão, gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos 
estatuídos nesta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
 
Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos estrangeiros 
de que trata o artigo anterior. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
§ 1º. Para os fins deste artigo, fica instituído no Ministério da Justiça o registro 
provisório de estrangeiro. 
§ 2º. O registro de que trata o parágrafo anterior implicará na expedição de 
cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro em situação ilegal o 
exercício de atividade remunerada e a livre locomoção no território nacional. 
§ 3º. O pedido de registro provisório deverá ser feito no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei. 
§ 4º. A petição, em formulário próprio, será dirigida ao órgão do 
Departamento de Polícia mais próximo do domicílio do interessado e instruída 
com um dos seguintes documentos: 
I - cópia autêntica do passaporte ou documento equivalente; 
II - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de 
que seja nacional o estrangeiro, atestando a sua nacionalidade; 
III - certidão do registro de nascimento ou casamento; 
IV - qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir 
os dados de qualificação do estrangeiro. 
§ 5º. O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este artigo, 
terão prazo de validade de dois anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte. 
§ 6º. Firmados, antes de esgotar o prazo previsto no § 5º. os acordos bilaterais, 
referidos no artigo anterior, os nacionais dos países respectivos deverão 
requerer a regularização de sua situação, no prazo previsto na alínea c, do item 
II do art. 133. 



§ 7º. O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de identidade 
de que trata este artigo.  

         No termos da legislação acima, antes de ingressar no território brasileiro, deve 
obter alguma das modalidades de visto. Se não obtê-lo, a sua entrada é irregular, 
podendo ser deportado, que não constitui uma medida punitiva, haja vista que, 
regularizada sua situação, o estrangeiro poderá voltar para o Brasil. Ressalte-se que no 
caso de praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil, o 
estrangeiro está submetido a expulsão.  
         Uma vez obtido o visto, tem a sua permanência condicionada a validade do visto e 
suas prorrogações, podendo ser expulso caso seja nocivo ao interesse nacional ou 
cometer determinados crimes (art. 65 e 71 da Lei n.º 6.815/80) 
         Embora o estrangeiro possua expectativa de direito em ingressar e permanecer no 
território nacional, porque o Estado Brasileiro pode barrá-lo/retirá-lo, o ato do Estado 
não é arbitrário porque é submetido nos termos das leis reguladoras e a controle judicial.. 
         Ora, a presente ação não contém qualquer afronta ao princípio da separação dos 
poderes, uma vez que compete ao Judiciário analisar a juridicidade (constitucionalidade e 
ilegalidade) dos Atos da Administração, não podendo qualquer alegação de ameaça ou 
lesão escapar de seu exame por força da cláusula de inafastabilidade da jurisdição.  
         De fato, a autorização para entrada e permanência de estrangeiro no Brasil consiste 
em ato discricionário da Administração Pública, nos termos dos arts. 2º, 7º, II e 26 da 
Lei nº. 6.815/80. Com efeito, é sabido que a discricionariedade é a margem de liberdade 
concedida por lei ao administrador para decidir de acordo com os critérios de 
conveniência e oportunidade. Está presente todas às vezes em que o legislador não 
regulou a prática do ato administrativo de maneira exaustiva quanto aos aspectos da 
competência, forma, finalidade, motivo, objeto.  
         Por sua vez, não basta existir discricionariedade, no plano da norma, sendo 
necessário estar presente diante do caso concreto. Isto porque esta prerrogativa 
assegurada ao administrador não existe para tomar qualquer decisão a seu bel prazer, já 
que isso transformaria em um ato arbitrário (sem controle), mas para adotar a solução 
ótima ponderando as circunstâncias do caso concreto. 
         Modernamente, mais precisamente com o pós-positivismo, parte-se do 
pressuposto de que a discricionariedade administrativa não está adstrita ao princípio da 
legalidade strictu sensu, mas ao princípio da juridicidade, ou seja, o ato administrativo 
tem que estar em conformidade com a lei, com os princípios constitucionalmente 
positivados e os princípios gerais do direito.  
         Sobre esta moderna forma de enxergar a discricionariedade, ensina a GERMANA 
DE OLIVEIRA MORAES, verbis: 
 

"Discricionariedade é a margem de liberdade de decisão, conferida ao 
administrador pela norma de textura aberta, com o fim de que possa proceder, 
mediante a ponderação comparativa dos interesses envolvidos no caso 
específico, à concretização do interesse público ali indicado, para, à luz dos 
parâmetros traçados pelos princípios constitucionais da Administração Pública 
e pelos princípios gerais de Direito e dos critérios extrajurídicos de 
conveniência e oportunidade: 1º) complementar, mediante valoração e 
aditamento, os pressupostos de fato necessários à edição do ato 



administrativo; 2º)decidir se e quando ele deve ser praticado; 3º) escolher o 
conteúdo do ato administrativo dentre mais duma opção igualmente pré-fixada 
pelo Direito; 4o.) colmatar o conteúdo do ato, mediante a configuração de 
uma conduta não pré-fixada, porém aceita pelo direito."4 

         E continua em outra passagem: 
 
"Quanto às relações com o Direito, os atos discricionários estão contidos no 
campo da juridicidade, que engloba regras e princípios, porque extraem seu 
fundamento de uma norma jurídica, ainda que incompleta. São, no entanto, 
apenas parcialmente justiciáveis, pois a discricionariedade comporta uma área 
suscetível de controle pelo Poder Judiciário e outra que não o é. Há uma área 
de discricionariedade, controlável jurisdicionalmente, à luz dos princípios 
jurídicos, e outra não controlável, quer à luz das regras, quer à luz dos 
princípios - o mérito do ato administrativo. 
A discricionariedade contém um núcleo insindicável pelo Poder Judiciário - o 
mérito, reduto no qual a complementação do motivo e do objeto do ato 
administrativo se opera mediante recurso a critérios não positivados. (...) 
A essência da discricionariedade, como visto, reside na liberdade de decidir, 
mediante ponderação comparativa de interesses, em vista à realização do 
interesse público geral, para o fim de complementar a norma aberta. Ao 
exercer essa liberdade e proceder à ponderação comparativa dos interesses - já 
se afirmou, o administrador recorre tanto a critérios positivados, como, por 
exemplo, o princípio da proporcionalidade, quanto a critérios não positivados 
contidos nas regras de boa administração" 5. 

         Assim, é possível perscrutar os atos administrativos para a verificação de sua 
conformidade com um todo, seja quanto aos aspectos vinculados do ato, seja quanto aos 
aspectos discricionários sob o prisma dos princípios jurídicos, da teoria dos motivos 
determinantes, abuso de poder (excesso e desvio), razoabilidade, proporcionalidade, a 
fim de verificar se o administrativo se conteve dentro do mérito administrativo. Nem se 
alegue que violou a discricionariedade da administração porque esta é liberdade dentro 
da lei, nos seus limites e não fora dela. É claro que quando não houver parâmetro 
suficiente ou dúvida quanto a melhor solução, deve se prestigiar a solução adotada pela 
autoridade administrativa. 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INGRESSO REGULAR DE 
ESTRANGEIRA NO TERRITÓRIO NACIONAL A CONVITE DE 
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR 
A DISCIPLINA DE LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA. 
INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE PRORROGAÇAO DE ESTADA. 
MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE 
VISTO TEMPORÁRIO EM PERMANENTE. LEI 6815/80. PRINCÍPIO 
DA EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADO. PREJUÍZO PARA A 
UNIVERSIDADE FEDERAL E PARA A AUTORA.  
I. Não há óbice em se conceder visto para permanência de estrangeira, 
detentora de título de Doutora em Língua e Literatura Espanhola, residindo 
no país desde o ano de 1999, diante de convite feito pela Universidade Federal 



da Paraíba - UFPB, para desempenhar função de elevado nível, através de 
relação contratual, fundada na necessidade acadêmica de excepcional interesse 
público, mediante pagamento mensal e regular de salário provindo do erário 
federal.  
II. Sendo concedido à estrangeira visto temporário de um (1) ano e mantida a 
relação de trabalho com Órgão Público Federal - UFPB, faz jus à prorrogação 
da sua estada no país.  
III. Se a própria União demonstra nos documentos colacionados aos autos, 
que foi concedido visto provisório à apelada, com validade de um ano, 
fazendo registro junto ao Departamento de Polícia Federal, em 30 de 
setembro de 1999, como também que foi formulado tempestivamente pedido 
de prorrogação de sua estada, em 16 de agosto de 2000, não se pode dizer que 
a sua permanência no país era irregular.  
IV. Compete ao Departamento Federal de Justiça decidir sobre a prorrogação 
do prazo de estada de estrangeiro no país, bem como a transformação do visto 
temporário em permanente, contudo, há de se salientar que a Administração 
Pública não pode agir arbitrariamente e deve ser eficiente na análise de seus 
processos administrativos, fundamentando suas decisões, a fim de evitar 
situações gravosas para a parte requerente. Não se confunde discricionariedade 
com arbitrariedade.  
V. Num Estado democrático e de direito onde, constitucionalmente, é 
garantido o acesso a justiça a brasileiros e estrangeiros ex - vi do artigo 5º, 
caput e inciso XXXV, da Lei Maior, incabível o argumento da União de que 
esta matéria estava fora da apreciação do Judiciário.  
VI. Observando-se o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), não se pode permitir que a Administração Pública postergue, 
indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo, sendo 
necessário resgatar a devida celeridade, deixando a vida das pessoas e os 
interesses das instituições públicas subordinadas ao bel prazer de burocratas 
demasiadamente distantes dos fatos e das pessoas sobre quem suas decisões 
incidirão.  
VII. Possibilidade de transformação de visto temporário em permanente, 
quando a estrangeira continua mantendo relação de trabalho com instituição 
federal, inclusive, com nomeação para cargo efetivo de professora adjunta I, 
mediante concurso público em que logrou êxito, recebendo regularmente os 
seus vencimentos ao dos cofres da União.  
VIII. Mantida a sentença a quo que condenou a União a receber, processar e, 
ao final, deferir, se não for encontrado outro impedimento legal, o pedido da 
autora de transformação do visto de estada temporária em permanente.  
IX. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS 6 
 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 
PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 
AFASTADA. ESTRANGEIRO CASADO COM BRASILEIRA. 
POSSIBILIDADE DE CONCESSAO DO VISTO DE PERMANÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA.  



1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido afastada. O pedido é sim 
juridicamente possível já que cabe ao Poder Judiciário dizer se houve ou não o 
cumprimento da legalidade no processo administrativo que culminou com a 
decisão de deportação do apelado. De acordo com a Constituição Federal 
pode-se levar ao Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito.  
2. Ingresso legal no país em 01.08.2000, com visto temporário na condição de 
estudante havendo adequação ao disposto no artigo 13 da lei 6815/80.O visto 
temporário prorrogado diversas vezes no decorrer da estada no Brasil. Com 
requerimento de sua permanência definitiva no país em 10.06.2003, O pedido 
foi negado em 15.12.2004 com decisão confirmada em 28.07.2005 ao 
argumento de que não teria ocorrido o preenchimento do disposto no artigo 
75, II, b da lei 6815/80, qual seja, a necessidade de celebração do casamento 
há mais de cinco anos.  
3. O controle da Administração Pública pelo Poder Judiciário somente é 
realizado de forma excepcional sob pena de subtração de esferas e 
competências. Na realidade, cabe à Administração analisar e aperfeiçoar 
padrões de gestão para a aplicação das prescrições abstratas das normas aos 
casos concretos com a devida adequação, havendo casos de atuação 
administrativa que não ficam de modo integral definidas na norma legal, 
abrindo um leque de oportunidades e conveniências para a decisão 
administrativa.Ou seja, a discricionariedade administrativa é um resíduo de 
legitimidade de cuja última definição a lei defere à Administração Pública. 
Sofre então por parte do Judiciário o controle da legalidade de seus atos.  
4. Princípio da razoabilidade adotado para afastar o fato de que não convivem 
na mesma cidade por razões profissionais considerando-se ainda o fato de que 
não houve irregularidade na entrada ou permanência do estrangeiro no país, 
que sua permanência não se torna inconveniente, destacando-se que vem 
atuando como professor e possui casamento com cidadã nacional, possível a 
manutenção da sentença.  
5. Apelação e remessa necessária improvidas.7 

         Compulsando o processo administrativo (f. 69/204), verifica-se os  seguintes fatos: 
         1) o autor requereu o visto permanente com a justificativa de "por ter cônjuge 
brasileiro pretendo fixar residência no Brasil" (f. 70). Instruiu com os documentos de f. 
71/104, especialmente sentença declaratória de união estável (f. 78/79) e multa aplicada 
por demorar-se no território nacional após o prazo legal de estada (f. 103/104); 
         2) em diligências efetuadas pela Delegacia de Polícia de Imigração - DELEMIG, 
confirmou autenticidade da sentença e também que "em entrevista com vizinhos e 
colegas de trabalho ficou constatado que o casal não está separado de fato e nem de 
direito" (f. 107). 
         3) os autos foram encaminhados para o Conselho Nacional de Imigração (f. 109) 
que remeteu carta com as seguintes exigências: 
 
"APRESENTAR: 1) REQUERIMENTO CONTEDNDO O HISTÓRICO DA 
UNIÃO ESTÁVEL; 2) COMPROVAÇÃO DE MEIOS DE SUBSISTÊNCIA DO 
CHAMANTE OU DO ESTRANGEIRO CHAMADO, COM FONTE NO FONTE 
NO BRASIL OU NO EXTERIOR, SUFICIENTE PARA A AMNUTENÇÃO E 



SUBSTISTÊNCIA DE AMBOS, OU CONTRATO DE TRABALHO REGULAR, 
OU AINDA, DE SUBSÍDIOS PROVENIENTES DE BOLSA DE ESTUDOS, 
ALÉM DE OUTROS MEIOS LÍCITOS; 3) ESCRITURA PÚBLICA DE 
COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO, SUBSTISTÊNCIA E SAÍDA DE 
TERRITÓRIO NACIONAL, CASO NECESSÁRIO, SOB AS PENAS DA LEI, DO 
ESTADO CIVIL DO ESTRANGEIRO NO PAÍS DE ORIGEM FEITA PELO 
ESTRANGEIRO CHAMADO; E INDICAR REPARTIÇÃO CONSULAR 
BRASILEIRA NO EXTERIOR PARA ONDE DEVERÁ SER ENCAMINHADO O 
VISTO EM CASO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO" (f. 111) 
         4) o autor encaminhou documentos de f. 112/198; 
         5) o Conselho Nacional de Imigração fez nova exigência, qual seja: 
 
"APRESENTAR: 1) REQUERIMENTO CONTEDNDO O HISTÓRICO DA 
UNIÃO ESTÁVEL; 2) DECLARAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, DO ESTADO 
CIVIL DO ESTRANGEIRO NO PAÍS DE ORIGEM FEITA PELO 
(ESTRANGEIRO); E INDICAR REPARTIÇÃO CONSULAR BRASILEIRA NO 
EXTERIOR PARA ONDE DEVERÁ SER ENCAMINHADO O VISTO EM CASO 
DE DEFERIMENTO DO PEDIDO" (F. 199) 
         6) a Coordenação-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego 
indeferiu o requerimento, sujeito a referendum do Conselho Nacional de Imigração,  
porque "2.1 Não apresentou os documentos do artigo 4º: requerimento contendo o 
histórico da união estável; Declaração, sob as penas da lei, do estado civil do estrangeiro 
no país de origem" (f. 200). Tal decisão foi confirmada pelo Conselho Nacional de 
Imigração (f. 202/203).  
         Por sua vez, a União Federal alega que não há qualquer registro acerca de visto 
concedido ao autor, o que faz presumir a situação de estrangeiro em situação irregular 
(item 35 da contestação - f. 57. Não obstante este juízo não conseguiu identificar no seu 
passaporte (f. 84/101) qual a modalidade de visto concedido ao autor, verifico que no 
citado consta diversos carimbos da DPF, especial na f. 91 consta que a sua estadia foi 
prorrogada até 04.05.2008, e o autor foi multado com base no art. 125, II da Lei n.º 
6.815/80 ("demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de estada"), o 
que esvaece as alegações da União. Por fim, no requerimento para obtenção de visto 
permanente (f. 70), consta que o seu visto é de turista, o que não foi negado pela 
autoridade administrativa. 
         No caso em tela, a União alega a legalidade do processo administrativo ante a 
proibição de transformação de determinados vistos e de quem está em situação irregular 
em visto permanente , bem como o réu não apresentou documentos exigidos no artigo 
4º da Resolução n.º 77/2009: requerimento contendo o histórico da união estável; 
Declaração, sob as penas da lei, do estado civil do estrangeiro no país de origem. 
         Analisando os dispositivos do Estatuto do Estrangeiro, extraem-se duas regras 
importantes para a solução da presente controvérsia: 1) aos estrangeiros que pretendam 
residir no pais pode ser concedido o visto permanente (art. 16); 2) não é possível a 
transformação do visto turista para visto permanente (art. 38). 
         As duas regras, aparentemente contrárias, devem ser interpretadas 
sistematicamente e à luz dos valores constitucionais. 



         Não obstante a vedação expressa de conversão de visto de turista em permanente, 
tal norma deve ser conciliada com os direitos fundamentais da autonomia privada e a 
dignidade da pessoa humana. É que o estrangeiro, por força de sua natureza humana, 
não pode ser impedido de estabelecer uma relação de afeto com um brasileiro e daí 
nascer fazer surgir uma família por qualquer de suas formas. A partir do momento que 
estabelece, é natural o desejo do estrangeiro permanecer junto da pessoa que ama e o 
Estado não pode simplesmente ignorar quando não existirem razões de interesse 
nacional que impeçam o estrangeiro de permanecer no Brasil.  
         Em que pese exista uma vedação legal que impede a transformação do visto de 
turista para autorização permanente, tem-se que em casos excepcionais, especialmente 
naqueles em que estão em jogo interesses familiares, é possível que o estrangeiro receba 
autorização para permanecer em território nacional.  
         Inclusive, esta situação é expressamente reconhecida pela Administração Pública 
que para disciplinar as regras acerca da permanência de estrangeiros em território 
nacional, nessas situações, o Conselho Nacional e Imigração - CNIg editou as resoluções 
normativas nº. 36/99 e 77/2008. 
         A Resolução Normativa nº. 36/99 do Conselho Nacional de Imigração disciplina a 
concessão de autorização de permanência para estrangeiros que residam em território 
nacional, fundamentando-se na necessidade de manutenção da reunião familiar. A 
referida resolução prevê: 

 
Resolução Normativa 36/99 - CNIg 
Art. 1º - O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder visto 
temporário ou permanente, a título de reunião familiar, aos dependentes legais 
de cidadão brasileiro ou de estrangeiro residente temporário ou permanente no 
País, maior de 21 anos.  
Parágrafo único. As solicitações de visto de que trata esta Resolução 
Normativa serão apresentadas às Missões diplomáticas, Repartições consulares 
de carreira ou Vice-consulados com jurisdição sobre o local de residência do 
interessado.  
Art. 2º - Para o efeito do disposto nesta Resolução, consideram-se 
dependentes legais:  
(omissis); 
IV - cônjuge de cidadão brasileiro; e  
V - cônjuge de estrangeiro residente temporário ou permanente no Brasil.  
Parágrafo único - Os dependentes a que se referem os incisos I e III serão 
assim considerados até o ano calendário em que completarem 24 anos, desde 
que estejam inscritos em curso de graduação ou pós-graduação e seja 
concedida igualdade de tratamento a brasileiro no país de origem do 
estrangeiro.  
Art. 3º. Quando se tratar de estrangeiro residente temporário no Brasil, o 
direito a reunião familiar poderá ser invocado quando a estada no País for 
superior a seis meses, vedado o exercício de qualquer atividade remunerada 
pelo dependente.  



Art. 4º Quando se tratar de estrangeiro com visto permanente ou permanência 
definitiva, a reunião familiar poderá ser invocada caso o chamante já disponha 
da carteira definitiva concedida pelas autoridades competentes.  
Art. 5º Os casos de incapacidade de provimento do próprio sustento, 
constantes dos incisos I e III, do art. 2º, deverão ser comprovados por meio 
de declaração judicial ou de órgão estatal competente no local de residência do 
chamado.  
(omissis) 
Art. 8º O Ministério da Justiça poderá conceder a permanência definitiva de 
que trata esta Resolução Normativa, quando o estrangeiro se encontrar 
legalmente no País.  
Art. 9º O Ministério das Relações Exteriores determinará a relação dos 
documentos exigidos do chamado e do chamante para instrução dos pedidos 
de visto temporário ou permanente contemplados por esta Resolução.  
(omissis).  

         Já a Resolução nº. 77/2008 dispõe: 
 
Resolução nº. 77/2008 - CNIg 
Art. 1º As solicitações de visto temporário ou permanente, ou de autorização 
de permanência para companheiro ou companheira, em união estável, sem 
distinção de sexo, deverão ser examinadas ao amparo da Resolução Normativa 
nº 27, de 25 de novembro de 1998, relativa às situações especiais ou casos 
omissos, e da Resolução Normativa nº 36, de 28 de setembro de 1999, sobre 
reunião familiar.  
Art. 2º A comprovação da união estável poderá ser feita por um dos seguintes 
documentos:  
I - atestado de união estável emitido pelo órgão governamental do país de 
procedência do chamado; ou  
II - comprovação de união estável emitida por juízo competente no Brasil ou 
autoridade correspondente no exterior.  
(omissis) 
Art. 4º O chamante deverá apresentar ainda:  
I - requerimento contendo o histórico da união estável;  
II - escritura pública de compromisso de manutenção, subsistência e saída do 
território nacional, caso necessário, em favor do chamado, lavrada em cartório;  
III - comprovação de meios de subsistência do chamante ou do estrangeiro 
chamado, com fonte no Brasil ou no exterior, suficientes para a manutenção e 
subsistência de ambos, ou contrato de trabalho regular, ou ainda, de subsídios 
provenientes de bolsa de estudos, além de outros meios lícitos;  
IV - cópia autenticada do documento de identidade do chamante;  
V - cópia autenticada do passaporte do chamado, na íntegra;  
VI - atestado de bons antecedentes expedido pelo país de origem ou de 
residência habitual do chamado;  
VII - comprovante de pagamento da taxa individual de imigração; e  
VIII - declaração, sob as penas da lei, do estado civil do estrangeiro no país de 
origem.  



Parágrafo único. A critério da autoridade competente, o chamante poderá ser 
solicitado a apresentar outros documentos.  
Art. 5º Os documentos emitidos no exterior deverão estar legalizados pela 
repartição consular brasileira no país e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil.  
Art. 6º Caso necessário, o Conselho Nacional de Imigração solicitará ao 
Ministério da Justiça a realização de diligências.  
Art. 7º No caso de visto permanente ou de autorização de permanência, o 
estrangeiro continuará vinculado à condição que permitiu sua concessão pelo 
prazo de dois anos, devendo tal condição constar em seu passaporte e Cédula 
de Identidade de Estrangeiro (CIE).  
§ 1º O portador do registro permanente vinculado previsto no caput poderá 
requerer permanência por prazo indeterminado mediante comprovação da 
continuidade da união estável.  
§ 2º Decorrido o prazo a que se refere o caput caberá ao Ministério da Justiça 
decidir quanto à permanência por prazo indeterminado do estrangeiro no País. 
§ 3º A apresentação do requerimento de que trata o § 1º, após vencido o prazo 
previsto no caput, sujeitará o chamado à pena de multa prevista no inciso XVI 
do art. 125, da Lei nº 6.815, de 1980, alterada pela Lei nº. 6.964, de 09 de 
dezembro de 1981.  
(omissis) 

         O motivo do indeferimento - o histórico da união estável; Declaração, sob as 
penas da lei, do estado civil do estrangeiro no país de origem - foi ilegal porque 
privilegiou a forma em detrimento do conteúdo, malferindo o princípio da legalidade 
substancial.  
         A maior prova acerca da união estável é a existência de uma decisão judicial 
proferida pelo juiz natural (Juiz Estadual) reconhecendo a existência da relação. Esta 
decisão é suficiente, sendo despiciendo qualquer histórico da união estável e de 
declaração no exterior, porque a união estável pode ocorrer até mesmo entre pessoas 
casadas, que estejam separadas de fato. A autoridade administrativa não pode ignorar 
decisão judicial, a pretexto de cumprir resolução, porque a declaração judicial versa sobre 
o estado de pessoas. 
         Ensina Carlos Roberto Gonçalves: 

 
"6.2. ESTADO 
Estado é a soma das qualificações da pessoa na sociedade, hábeis a produzir 
efeitos jurídicos. É o seu modo particular de existir. 
6.2.1. ASPECTOS 
O Estado apresenta três estados: o individual ou físico, o familiar e o político. 
Estado individual é o modo de ser da pessoa quanto à idade, sexo, cor, saúde 
(são ou insano e incapaz) etc. 
Estado familiar é o que indica a sua situação na família, em relação ao 
matrimônio (solteiro, casado, viúvo, divorciado) e ao parentesco (pai, filho, 
irmão, sogro, cunhado etc.). 



Estado político é a qualidade jurídica que advém da posição do indivíduo na 
sociedade política, podendo ser nacional (nato ou naturalizado) e 
estrangeiro"8. 

         Dentre os seus atributos, o estado é universal - impõe-se perante todos - e 
indivisível - uma pessoa não pode simultaneamente ser e não ser uma mesma coisa ao 
mesmo tempo. Uma vez decidida uma questão de estado pelo Poder Judiciário perante 
os legitimados, os seus efeitos alcançam terceiros não podem negar a qualidade daquela 
pessoa por lhes faltar justamente legitimidade. Neste sentido, é o que dispõe o art. 472, 
2ª parte do CPC 

 
CPC, Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de 
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, 
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. 

         A respeito, confira a lição de Humberto Theodoro Jr. abaixo: 
 
"519. Causas de estado 
'Nas causas relativas ao estado das pessoas, se houverem sido citados no 
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interressados, a sentença 
produz coisa julgada em relação a terceiros' (art. 472, segunda parte). 
Atendidos os pressupostos da legitimidade ad causam entre as partes da ação 
de estado (anulação de casamento, investigação de paternidade), o estranho 
não terá direito de discutir a matéria decidida, em outros processos, ainda que 
possa sofrer prejuízo em decorrência da decisão.  
Ao atribuir-se eficácia erga omnes à coisa julgada nas ações de estado, está-se 
asseverando, em outras palavras, que 'ninguém pode ignorar o status definido 
pela sentença'. 9 

         Como se trata de uma situação de fato também foram efetuadas diligências pela 
Delegacia de Polícia de Imigração - DELEMIG pelo qual "em entrevista com vizinhos e 
colegas de trabalho ficou constatado que o casal não está separado de fato e nem de 
direito" (f. 107). 
         Sendo assim, resta comprovada a ilegalidade do indeferimento do visto 
permanente do autor, uma vez que os documentos juntados pela ré são mais do que 
suficiente para comprovar a união estável e já foram devidamente acostados nos autos 
do requerimento administrativo. 
         Embora não conste na motivação do indeferimento do seu requerimento, foi 
exigido pela autoridade administrativa: 

 
DECLARAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, DO ESTADO CIVIL DO 
ESTRANGEIRO NO PAÍS DE ORIGEM FEITA PELO 
(ESTRANGEIRO); E INDICAR REPARTIÇÃO CONSULAR 
BRASILEIRA NO EXTERIOR PARA ONDE DEVERÁ SER 
ENCAMINHADO O VISTO EM CASO DE DEFERIMENTO DO 
PEDIDO 

         Estando o estrangeiro no Brasil, não se faz necessário sair do território nacional 
para a repartição consular de outro País a fim de receber o seu visto. 



         Não obstante a ilegalidade do deferimento, não cabe, desde logo, ao Judiciário 
deferir a concessão do visto permanente. Analisando as razões da autoridade 
administrativa, verifico que não analisou os demais requisitos necessários para a 
concessão do visto permanente, não devendo este Juízo superpor a autoridade 
administrativa. Isto porque podem existir outros motivos que impeçam a concessão do 
visto permanente e que a autoridade administrativa não examinou por força do óbice 
que este juízo está afastando. A discricionariedade da administração consiste justamente 
em assegurar a 1ª palavra sobre a questão. Não posso fazer juízo de valor sobre os 
demais requisitos sem dar oportunidade à Administração Pública. Neste sentido, é o 
seguinte julgado: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VISTO DE PERMANÊNCIA. 
REUNIÃO FAMILIAR. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE ESTRANGEIROS. 
EXISTÊNCIA DE PROLE EM COMUM. MÃE E FILHOS COM VISTO 
PERMANENTE. PEDIDO DO COMPANHEIRO. AMPARO LEGAL. 
RESOLUÇÃO Nº 36/1999 C/C RESOLUÇÃO Nº 05/2003. CONCLUSÃO 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  
I - "A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Para efeito 
da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento."(artigo 226, § 3º da CF/88)  
II - A Resolução Normativa nº 36/1999, artigo 1º, aliada ao no artigo 1º da 
Resolução nº 05/2003, albergam a possibilidade de concessão de visto 
permanente, a titulo de reunião familiar, ao dependente legal (chamado), 
companheiro há mais de catorze anos, de cidadã portuguesa (chamante) 
residente e proprietária de hotel localizado na cidade de João Pessoa/PB, com 
visto permanente no País, com prole em comum, crianças estas também com 
visto permanente já concedido.  
III - A análise da conveniência e oportunidade da concessão do visto de 
permanência, reflete uma decisão soberana do Estado concedente, de maneira 
que a análise meritória do pedido de concessão do visto permanente deverá ser 
procedida pela Administração Publica, a luz do disposto nas Resoluções nºs 
36/99 e 05/03. 
 IV - A Administração Pública deve ser eficiente na análise de seus processos 
administrativos, fundamentando suas decisões, bem como, em face do 
Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), não se pode 
permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão 
de procedimento administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade.  
V - Restando assegurado o direito do companheiro à apreciação de pedido de 
visto permanente sob o fundamento de reunião familiar, com amparo nas 
Resoluções nºs 36/99 e 05/03, cabe o prosseguimento do processo 
administrativo correspondente.  
VI - Identificada a ocorrência da sucumbência recíproca, dado que cada 
litigante foi em parte vencedor e vencido, devendo ser recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as 
despesas.  



VII - Apelação parcialmente provida, apenas para determinar o 
prosseguimento e conclusão do processo administrativo já instaurado, relativo 
a pedido de concessão do visto de permanência pelo companheiro de 
estrangeira com visto permanente e prole em comum residente no Brasil, com 
fundamento em reunião familiar, nos termos previstos nas Resoluções nº 
36/99 e 05/03. 10 

         Presente, pois, a verossimilhança das alegações. 
        Quanto ao acolhimento do pedido do autor, entendo que este somente pode ser 
acolhido parcialmente, uma vez que a análise acerca do preenchimento dos requisitos 
para a concessão de visto permanente.  Tal análise exige conhecimentos específicos 
acerca das circunstâncias pessoais do autor, e não é matéria que, a princípio se insira 
dentre as competências do Poder Judiciário, uma vez que nessa análise existe um aspecto 
discricionário. 
        O fato de a instituição ré se negar a deferir o requerimento do autor não autoriza, 
por si só, o Poder Judiciário a constranger a Administração a conceder visto permanente. 
        Desse modo, ao Judiciário somente é dado afastar as eventuais ilegalidades 
existentes no procedimento de avaliação das condições para a concessão de visto 
permanente. 
        No caso em tela, conforme se vislumbra da fundamentação declinada na tutela 
antecipada, a ilegalidade reside no conteúdo da Nota Técnica nº. 
129/2010/CGIg/CNIg, que deve ser desconsiderada para fins de concessão do visto 
permanente do autor.  
        No que tange ao pedido de aplicação da multa pelo descumprimento da decisão de 
antecipação de tutela, entendo que a mesma somente se tornou exigível após o decurso 
do prazo fixado no despacho de f. 324.  
        Outrossim, não vislumbro descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela 
uma vez que antes do término do prazo fixado no referido despacho a União 
comprovou a expedição do visto provisório, conforme comprova o documento de f. 
330. 
        Demais disso, não há que se falar em descumprimento da tutela antecipada pelo 
simples fato de a União ter fixado uma data de validade para o visto provisório. Ao 
contrário é exatamente assim que teria de proceder, uma vez que a ausência de termo 
final para a validade do visto provisório, o descaracterizaria, tornando-o indevidamente 
permanente.  
        Em tempo, é preciso fazer uma observação. Este Juízo afastou o motivo que 
ensejou o indeferimento do visto do autor, qual seja, a comprovação da união estável, 
determinando que examinasse a presença dos demais requisitos para a concessão do 
mencionado visto. 
        Desta decisão não houve recurso. No entanto, a autoridade administrativa realizou 
diligência in loco para averiguar a real existência da união estável. 
        Na motivação exposta na decisão de f. 266-275 consta expressamente o 
reconhecimento da união estável alegada pelo autor. 
        A autoridade administrativa, aparentemente, pretende subverter a hierarquia 
normativa, principalmente a supremacia da cognição judicial sobre a administrativa. De 
nada adiantaria a valoração, porque esse Juízo já reconheceu a existência da união estável 
e não é autoridade judicial que está subordinada a autoridade administrativa e sim o 



contrário. No Estado Democrático, decisão proferida por órgão do Poder Judiciário 
somente pode ser revista por outro órgão do mesmo Poder e de superior hierarquia. 
        Entendo que a realização de inspeção na residência do autor representou um 
desrespeito a autoridade deste juízo, que determinou a análise dos demais requisitos para 
a concessão do visto permanente. 
        Advirta-se que decisão judicial se cumpre e que a autoridade administrativa não é 
apta para rever decisão proferida por órgão do Poder Judiciário. 

3. DISPOSITIVO 
        Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido com resolução de mérito 
(art. 269, I, CPC), para declarar a ilegalidade da Nota Técnica nº. 
129/2010/CGIg/CNIg. 
        Confirmo a antecipação dos efeitos da tutela (f. 266-275). 
        Oficiar ao Conselho Nacional de Imigração, dando-lhe ciência do inteiro teor dessa 
sentença. 
        Condeno a União à devolução das custas antecipadas pelo autor (f. 34) e ao 
pagamento de honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 
termos do art. 20, §4º, do CPC. Tais verbas somente sofrerão a incidência de correção 
monetária a partir de sua fixação. 
        Sentença sujeita ao reexame necessário em razão da condenação ser ilíquida (art. 
475, I, e § 2º do CPC). 
        Publicar. Registrar. Intimar. 
        Aracaju, 18 de abril de 2011. 
         
         
Fábio Cordeiro de Lima 
Juiz Federal Substituto da 1ª vara/SE  
 


