Instruções para retirar a RNE na Policia Federal
O documento de permanência temporária de estrangeiras no Brasil, chama-se: Registro
Nacional de Estrangeiros (RNE). Somente com este numero você poderá abrir conta no banco,
comprar passe escolar, ou realizar qualquer outra atividade que necessite de uma confirmação
da sua permanência prolongada no Brasil.
Para conseguir sua carteira RNE, após obter o visto de estudante em seu pais de origem, você
deve seguir o seguinte roteiro?
1 Entrar no Site da Policia Federal e preencher a Guia de Recolhimento da União – GRU em
www.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1;
1.1 Preencha seus dados pessoais;
1.2 No campo “Unidade Arrecadadora”, selecionar - SC 075-2 Delegacia da Policia Federal em
Joinville – SC.;
1.3 No campo “Código da Receita STN” selecionar - 140082 – Registro de Estrangeiros ;
1.4 Depois clique em “ Geral Guia” e imprima.
2 Depois você deve preencher outra vez a mesma gui GRU do item 1 com as seguintes
modificações:
2.1 No campo “Código da Receita” selecionar – 140120 – Carteira de Estrangeiro de primeira
via;
2.2 Depois clique em “Gerar Guia” e imprima esta outra guia;
3. Efetue o pagamento das duas guias em qualquer agencia bancaria (fique atento ao prazo de
pagamento).
4 Com as duas guias da Policia Federal pagas, você deve agendar a entrevista pelo telefone;
5. Depois do agendamento, você deve comparecer na Policia Federal no data prevista.
6 Na entrevista você deverá apresentar os seguintes documentos:
6.1 2 (duas) fotos 3x4 recentes e colorida;
6.2 Passaporte original válido e cópia autenticada em cartório das paginas preenchidas;
6.3 O documento do autorização de permanência no Brazil, ou seja, o visto.
7. Você deverá entregar na Assessoria Internacional da Univille uma cópia do Protocolo
comprobatório da sua situação no pais.
Obs. O RNE oficial pode levar até seis meses para ser entregue, mas enquanto isso você pode
usar o numero do protocolo.

