
INSTRUÇÕES PARA TIRAR RNE NA POLÍCIA FEDERAL 

e CPF na RECEITA FEDERAL 
 
O documento de permanência temporária de estrangeiros no Brasil chama-se: 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Somente com este número você poderá abrir 

conta em banco, comprar passe escolar, ou realizar qualquer outra atividade que 

necessite de uma confirmação da sua permanência prolongada no Brasil. 
Para obter o RNE, após obter o Visto de Estudante do Tipo 4 ou Visto tipo 1 
(Pesquisadores) em seu país de origem e ter se apresentado pessoalmente na CRInt-

ICMC,  você deve seguir o seguinte roteiro: 
 

 
1. Entrar no site da Polícia Federal e preencher a Guia de Recolhimento da União - 

GRU em: https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/ (imprimir) 

 

1.1. Preencha seus dados pessoais: Nome completo, Endereço no Brasil (pode ser o 
da CRInt), bairro, cidade, país, e-mail, nome da mãe e nome do pai. 
 

Acesse: https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=2 
 
1.2. No campo “Unidade Arrecadadora”, selecionar “SP (102-3) Delegacia de Policia 
Federal de Araraquara/SP”  

1.3. No campo “Código da Receita STN” selecionar “ 140082 – Registro de Estrangeiro”. 
1.4. Depois clique em “Gerar Guia” e imprima. 

 
2. Depois você deve preencher outra vez a mesma GRU do item 1 com as seguintes 

modificações: 
2.1. No campo “Código da Receita” selecionar “140120 – Carteira de Estrangeiro de 1ª 

via”. 
2.2. Depois clique em “Gerar Guia” e imprima esta outra guia. 

 
3. Pague as duas guias em qualquer agência de qualquer banco (fique atento ao prazo 

de pagamento). Você pode utilizar os bancos do Campus, se você quiser. 
 

4. Com as duas guias da Polícia Federal pagas, você deve ir ao endereço abaixo a 
partir das 13h00. Recomenda-se não vestir bermuda e camiseta cavada pois isso pode 
impedir seu atendimento na Polícia Federal. 

 
Delegacia de Polícia em São Carlos  (vinculada à Delegacia de Araraquara) 

Endereço: Shopping Iguatemi São Carlos (Rua Passeio dos Flamboyants, s/n) 
Fone: (0xx-16) 3372-4233: Ramais 223 e 224 
 

4.1. Neste local, você deve apresentar os seguintes documentos: 

- Requerimento do DPF preenchido (site da Polícia Federal); 

- 2 fotos 3X4 recentes, coloridas, de frente, com fundo branco, sem data; 

- Passaporte (ou salvo-conduto) válido e cópia autenticada em cartório (exceto as 

páginas em branco). Certifique-se que na cópia apareçam a folha com sua foto e nome, a 
folha do visto e o carimbo com a data de entrada no Brasil; 

- Pedido de visto consular original (visa application form) obtido em seu país de 
origem. Não pode ser cópia.  
 
 

https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/
https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=2


 
Cartórios em São Carlos 
 
1º Cartório de Notas e de Protestos de São Carlos – SP - PORTO 
Rua Major José Inácio, 2186 - Centro - São Carlos - SP - Brasil –  
Telefone/Fax: (16) 3373-9000 – 
Atendimento: de segunda a sexta-feira das 9h às 17h. 
http://www.1cartoriosaocarlos.not.br/home.faces 
 
2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Carlos - TOMBI 
Rua Marechal Deodoro, 2318, Centro, CEP 13560-201 – São Carlos-SP 
Telefone: 55 (16) 2107-4000 
 
Veja abaixo mapa com os seguintes pontos:  
 

A- Universidade de São Paulo - Avenida Doutor Carlos Botelho, São Carlos - São Paulo  
(Ponto de saída) 

B- Rua Major José Inácio, 2186, São Carlos - São Paulo (opção de Cartório nº 1) 
C- Rua Marechal Deodoro, 2318, Centro, São Carlos - São Paulo (opção de Cartório nº 2) 
D- Shopping Iguatemi São Carlos (Rua Passeio dos Flamboyants, s/n) (Polícia Federal - RNE) 
E- Avenida São Carlos, 991, São Carlos (Receita Federal - CPF) 

 
 

 
 

 

4.2. Após ter seus documentos conferidos, você deverá aguardar para tirar 
impressões digitais. Você receberá um protocolo que servirá como 

comprovante da sua situação legal no país. O RNE oficial demora até seis 

meses para ficar pronto, mas enquanto isso você pode tranquilamente utilizar 
o protocolo citado. 
 

 

 

 

(Receita Federal - CPF) 

 

Documentos Necessários: Levar original e cópia : Passaporte, comprovante de endereço e Certidão 

de Nascimento. 

Isso pode ser feito: nas agências dos Correios (a principal é na Avenida Episcopal, nº 1457) - esta 

rua é antes da Avenida São Carlos – fica atrás da Catedral.  

E depois ir à Receita Federal, das 08h às 11h30 (Avenida São Carlos, 991) 


