RE:

Visto E1 O E2

Visto E1 O E2
Q :Preciso contratar um advogado para solicitar o Visto E2?
R: Sim, o visto E2 requer o conhecimento especializado da legislacao migratória e a
experiência de um advogado especialista em preparar os documentos exigidos, para
comprovar que todos os requisitos exigidos foram cumpridos.
Q: Preciso aplicar para o visto E2 no Brasil ou posso pedir o visto estando nos Estados
Unidos?
R: Para obter o Visto E2 seria possível aplicar estando fora dos Estados Unidos, pois estando
aqui você vai receber um novo status denomindado E2, por um período máximo de 2 anos; o
que significa que no momento em que você sair do pais vai ter que solicitar o Visto E2 , que
normalmente vai ser aprovado por um prazo de 5 anos.
Q: O Visto E2 otorga o Greencard ou a residencia permanente?
R: Não, este visto permite a renovacao indefinida para que os requerentes continuem
trabalhando na empresa, desde que os mesmos tenham planes de retornar a seu pais de
residencia. O visto E2 não oferece a residencia permanente para o requerente, sendo que o
mesmo vai ser concedido inicialmente por dois anos.
Q: Quanto tempo pode demorar a resposta para um pedido do Visto E2?
R: O visto E2 pode demorar ente 3 a 6 meses, pois vai depender to tempo de espera no
Consulado de Residencia do requerente. Seria possível obter o mesmo em duas semanas
mediante o pagamento da taxa para resposta expedita.
Q: Existe investimento mínimo para o Visto E2?
R: Não, este visto não exige um investimento mínimo para se qualificar e não há limites para a
percentagem do investimento que pode ser financiada. Imigração vai exigir um plano de
negócios. O objetivo de um plano de negócios é mostrar como a empresa dos EUA vai ser
desenvolvido ao longo dos 12 meses seguintes à emissão do E1/E2.
Q: Preciso contratar um numero de empregados para solicitar o visto E2?
R: Não, o Visto E2 não requer um numero de empregados como o Visto Eb5.

Q : Com quanto tempo de antecedência é preciso aplicar?
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R: Sugerimos iniciar o processo o antes possível ou pelo menos seis meses antes da data
planejada para sua chegada pois precisamos verificar todos os documentos exigidos e
preparar a sua solicitude.

Q : Que Países podem aplicar para o Visto E2?
R: Unicamente aqueles que fazem parte da lista de países membros do Acordo Bilateral. O
Brasil por exemplo, não faz parte da lista, nem Portugal , sendo Itália o pais utilizado por
brasileiros com dupla cidadania para solicitar este visto.
Q: Posso trazer a minha família com o Visto E2?
R: Sim, o Visto E2 permite que seu conjugue receba greencard e autorizacao para trabalhar
denominada EAD, sendo que este permite trabalhar em outras áreas.
Q: Posso solicitar o Visto E2 investindo em Propriedades?
R: Não, o visto E2 requer que um investimento seja ativo e deve ser feito em uma empresa
existente ou nova, sendo a compra de uma propriedade considerada um investimento passivo.
Q: Preciso fazer uma Plano de Negócios para solicitar o visto E2?
R: Sim, o plano de Negócios deve ser feito para os próximos 5 anos, sendo que o mesmo vai
ser um fator decisivo para os agente de migracao no momento de aprovar o pedido.
Q: O Visto E2 requer um investimento especifico?
R: Não, o visto E2 requer que o investimento seja ativo e lucrativo, podendo ser uma farmácia,
um escritório de advogados, um salão de beleza entre outros.

TAXAS
Os honorários do advogado são pagos na assinatura do acordo de comprometimento com a
cliente. A taxa de depósito é paga a qualquer momento antes da apresentação do pedido com
USCIS . Taxas devidas após a aprovação (se aplicável) são pagos quando o USCIS aprova o
caso. As taxas variam de preço, devido à complexidade das questões ou da duração do tempo
de processo e trabalho envolvido. Tenha em mente que estas taxas são estimativas e que as
taxas podem variar , dependendo da dificuldade / simplicidade e fatos específicos de cada
caso individual. - Veja mais sobre a abertura de empresa nos Estados Unidos no link do nosso
video abaixo:
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Visto

E2/E
1

Taxas de
Migracao

$329.00
(Formulário)

Honorários

Plano de
Negócios

Tempo

$1,000.00

1 a 2
meses

$4,000.00

Video Abrir empresa

a
https://www.youtube.co
m/watch?v=D2cbIulbZ
CE

$ 3,000.00
E1

$325.00
(Formulário)

$3,500.00
(renovar)

PF

$1,225.00
(resposta
expedita)

incluído no valor inicial

E2

incluído no valor $1,000.00
inicial
(dependentes
)

15 dias
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E-1 Visto para Países membros do Tratado de Comercio:

Africa:

Ethiopia, Liberia, Togo

Asia:

Republic of China (Taiwan), Japan, South Korea , the
Philippines, Singapore, and Thailand

Australia:

Australia

Central America:

Costa Rica, and Honduras

Europe:

Austria, Belgium, Bosnia Herzegovina, Croatia, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy,
Latvia, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Norway,
Poland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and the
United Kingdom

The Middle East:

Brunei Darussalam; Iran, and Israel, and Jordan, and
Oman, and Pakistan, Turkey

North America:

Canada, and Mexico

South America:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, and
Suriname

Visto E2 para o investidor:

Africa:

Cameroon, Congo ( cloth )and the Congo (Jin), Liberia,
Morocco and the Egypt, and Ethiopia, Senegal, Togo,
Tunisia

Asia:

Bangladesh, Republic of China (Taiwan), Japan,
SouthKorea, Kyrgyzstan, Mongolia, The Philippines,
Singapore, Sri Lanka, and Thailand

Australia:

Australia

Central America:

Honduras, and Costa Rica, and Panama
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Europe:

Albania Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Denmark, and Estonia

The Middle East:

Bahrain, and Iran, and Jordan, and Oman, and Pakistan,
Turkey

North America:

Canada, and Mexico

South America:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
and Suriname

The Caribbean

Grenada, Jamaica, and Trinidad and Tobago
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