
 DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA OBTER VISTO 

DO ACORDO BRASIL-ARGENTINA (VISTO 

TEMPORÁRIO POR 2 ANOS) 

NO CONSULADO ARGENTINO EM SALVADOR-BAHIA 
 

1) PASSAPORTE VÁLIDO OU CÉDULA DE IDENTIDADE 

(é sempre melhor fazer com o Passaporte, porque já tivemos 

problemas anteriores com o trâmite feito com a Cédula de 

Identidade, mas o Acordo é claro: Passaporte ou Cédula). 

Este documento não necessita estar legalizado. 

 

2) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENAIS: 

Expedido pela Polícia Federal via internet. 

O Certificado de Antecedentes Penais deverá estar legalizado*. 

Observar que os Antecedentes tem prazo de validade de 90 dias. 

(para maiores de 16 anos inclusive) 

 

3) CERTIDÃO DE NASCIMENTO: (1 original) 

(é só solicitar no cartório a segunda via da Certidão de Nascimento)  

No Consulado o recorrente será notificado da necessidade da 

apresentação da Certidão de Nascimento para a tramitação do 

Documento Nacional de Identidade junto ao Registro Nacional das 

Pessoas.  

Obs: A certidão de nascimento deverá estar legalizada(*), porém 

poderá ocorrer que em RENAPER solicitem uma tradução feita 

pelo Colegio de Escribanos. 

 

4)Caso o interessado seja casado (a) apresentar também a Certidão 

de Casamento legalizada (*), caso seja divorciado, também deverá 

apresentar a Certidão de Casamento com a averbação de divórcio 

legalizada. 

 

(*) LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

 

Escritório do ITAMARATY em Salvador – Bahia 

 

Os documentos para serem legalizados deverão estar com a firma 

reconhecida, com exceção dos Antecedentes Penais (documento 

digitalizado) 
 

Prazo de entrega: no mesmo dia, no máximo 24 hs. 



 

Endereço: 

Fundação Luis Eduardo Magalhães 

3ª Avenida – nº 310 – Térreo 

Referência: depois da Governadoria 

Horário de atendimento:  

9:00 / 12:30 hs 

15:00 / 17:30 hs 

 

Tel.: 3115-3097 

Contatos: Fernanda Ribeiro / Fernanda Rasone 
 

5) Declaração de Domicilio, onde deverá residir na República 

Argentina.  

Toda vez que houver mudança de domicílio deverá informar a 

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. (temos um 

modelo que podemos lhe enviar) 

 

6)Pagar taxas: 

PRIMEIRA - Taxa de “Migraciones”, no valor de U$150,00 deverá 

ser paga através do Cartão de Crédito INTERNACIONAL, antes 

de emitir o visto no Consulado Argentino.  

Obs.: Favor averiguar se o Cartão de Crédito está apto para 

funcionar no exterior. 

A informação de como efetuar o pagamento de “Migraciones” será 

prestada após a verificação se todos os documentos estão em ordem 

e a entrevista realizada. 

 

SEGUNDA: 

- Taxa do visto (6.7.5) – R$223,96 (01/09/2014) 

- Carteira Migratória (6.7.8) – R$223,96 (01/09/2014) 

Os valores são taxados com base ao dólar do dia e podem sofrer 

variações. Este valor é referente a data de 01/09/2014. 

 

7) 5 Fotos, tamanho 4 x 4, de frente, meio busto, colorida, fundo 

branco. 

 Como a foto não é usual no Brasil, recomenda-se tirá-la no 

 Shopping Barra – Térreo Digital System. 

. 

8) Menores de Idade: menores de 18 anos e que  ingressarão à 

República Argentina sendo menor de idade para a legislação da 



Argentina, deverá contar com a autorização de ambos pais. Esta 

poderá ser realizada junto às autoridades competentes, escrivão 

público, com a respectiva legalização consular.  

 

Esta Representação Consular somente expede visto de cidadãos 

residentes em nossa jurisdição (Bahia, Pará, Tocantins, Sergipe e 

Amapá). 

 

Prazo para a emissão do visto: entrar em contato com o Consulado 

Argentino. 

 

Consulado Argentino: 

 
E-mail: consulares_csbah@mrecic.gov.ar 

 

- Agendar turno para a entrega da documentação 

 

 
 

DIRECCIÓN: Av. Centenário, Nº 2411, 13º Andar, Sala 1301, Edifício 

Empresarial Centenário (perto do Shopping Barra), Chame-Chame, Salvador, 

Bahia. CEP. 40155-151. 

TEL.: (71) 3241-4863 / 5306 / 5913 

FAX: (71) 3241-4862 

Guardia: 9965-6146 

mailto:consulares_csbah@mrecic.gov.ar

