LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980.
Define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração.
ESTA LEI FOI REPUBLICADA PELA DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 11, DA LEI Nº
6.964, DE 09.12.1981.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir
ao Brasil:
(...)
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria,
sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro;
(...)
Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território
nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos
municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade.
§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade
remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será fornecido
documento especial que o identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, quando for o caso.
(...)
Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil
na condição do artigo 21, § 1°, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou exercer cargo ou
função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem como inscreverse em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o inciso V do
art. 13 é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício de profissão
regulamentada. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
(...)
Art. 140. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(Desmembrado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
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Art. 141. Revogadas as disposições em contrário, especialmente o DecretoLei nº 406, de 4 de maio de 1938; artigo 69 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941;
Decreto-Lei nº 5.101, de 17 de dezembro de 1942; Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro
de 1945; Lei nº 5.333, de 11 de outubro de 1967; Decreto-Lei nº 417, de 10 de janeiro de
1969; Decreto-Lei nº 941, de 13 de outubro de 1969; artigo 2° da Lei nº 5.709, de 7 de
outubro de 1971, e Lei nº 6.262, de 18 de novembro de 1975. (Desmembrado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
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