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A série How To Do Business and Invest in the US reúne informações
estratégicas para empresários que têm o intuito de investir nos Estados
Unidos. O projeto marca um momento de maior globalização e interação entre
empresas, principalmente as que buscam oportunidades no maior mercado
do mundo. Para muitas empresas, os Estados Unidos representam o primeiro
passo para a inserção no mercado internacional. A Câmara Americana de
Comércio para o Brasil nasceu em 1919 com o espírito de fortalecer os laços
entre as empresas das duas maiores economias das Américas – uma relação
que nos últimos anos alimenta um fluxo comercial superior a USD 45 bilhões
anuais. Assim, a Amcham Brasil, maior Amcham fora dos Estados Unidos, cria
conexões para os negócios brasileiros com o mundo inteiro. É com grande
satisfação que lançamos mais esse guia, com dados relevantes para aqueles
que querem entender o mercado mais rico e diversificado do mundo.
Deborah Vieitas - CEO, Amcham Brasil

Decorridos 2 anos da primeira edição, estamos lançando uma nova versão do
guia com importantes e relevantes alterações que certamente oferecerão uma
visão mais prática e didática para aqueles que buscam informações sobre o
programa E-B5 do governo Americano. Sem dúvidas o visto
EB-5, além de ser uma das formas mais rápida para obtenção do Cartão
de Residência Permanente (Green Card), é a forma mais fácil do investidor
estrangeiro se mudar juntamente com sua família para os Estados Unidos da
América. Esperamos que a presente edição mais apurada e refinada sirva
de instrumento de consulta para que os investidores interessados nesse tipo
específico de visto de residência permanente possam entender os principais
pontos do programa, suas peculiaridades e os principais cuidados que devem
ser adotados em processos dessa natureza.
George Cunha - Advogado Titular, Advocacia Internacional George Cunha

The series How To Do Business and Invest in the US gathers strategic
information for entrepreneurs who intend to invest in the United States. The
project marks a moment of major globalization and interaction between
companies, especially those seeking opportunities in the largest market in the
world. For many companies, the United States represent the first step towards
insertion in the international market. The American Chamber of Commerce for
Brazil was created in 1919 to strengthen ties between companies in the two
largest economies in the Americas - a relationship that in recent years has
generated a trade flow of more than USD 45 billion annually. Thus, AmchamBrasil, the largest Amcham outside the United States, creates connections with
the whole world for Brazilian businesses. We are proud to launch this guide with
relevant information for those who wish too understand the richest and most
diversified market in the world.
Deborah Vieitas - CEO, Amcham Brasil

After 2 years of the first edition, we are launching a new version of the guide
with important and relevant changes that will certainly offer a more practical and
didactic vision for those looking for information about the E-B5 program of the
American government. The EB-5 visa, besides being one of the fastest ways
to obtain the Permanent Residence Card (Green Card), it is also the easiest
way for foreign investors to move with their family to the United States of
America. We hope that this more detailed and refined edition will serve as
an instrument of search so that investors interested in this specific type of
permanent residence visa can understand the main points of the program,
their specificities, and the main procedures that should be adopted in
processes of this type.
George Cunha - Attorney, Advocacia Internacional George Cunha
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Dentro do direito imigratório americano existem
duas modalidades de vistos, que são, vistos para
imigrantes e vistos para não imigrantes.

01.

INTRODUÇÃO
INTRODUCTION
TIPOS DE VISTOS –
IMIGRANTES E NÃO IMIGRANTES
Com o intuito de tornar-se um instrumento
de pesquisa de fácil acesso aos leitores
interessados em coletar informações
básicas e elementares acerca do programa
criado pelo governo americano denominado
EB-5, segunda edição do presente guia
apresentará uma abordagem acerca das
necessidades, exigências, fases e principais
requisitos exigidos pela Agência Americana
de Serviço de Cidadania e Imigração dos
Estados Unidos (USCIS) para aprovação
desse visto de imigrante.
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O guia ainda irá abordar alguns aspectos
práticos do programa que sem dúvidas
serão de grande importância para aqueles
que optarem por essa via para obtenção do
visto de residência permanente, amplamente
conhecido como Green Card.

TYPES OF VISA –
IMMIGRANTS AND NONIMMIGRANTS
With the intention to become an easy access
research tool for readers interested in collecting
basic and elementary information about the
program created by the American government
called EB-5, the second edition of this guide
will address some practical aspects about
the needs, demands, phases, and key
requirements of the EB-5 program required by
the US Agency for Citizenship and Immigration
Services (USCIS) responsible for reviewing and
approving visa applications.
The guide will also cover some practical
aspects of the program that will undoubtedly be
of great importance to those who decide
for this permanent visa option widely known as
the Green Card.

Os vistos para não imigrantes são vistos temporários,
ou seja, direcionados para pessoas que não
possuem intenção de permanecer e/ou residir
definitivamente nos Estados Unidos. Somente nessa
categoria a legislação americana disponibiliza mais
de 90 tipos diferentes de vistos, dentre os quais
podemos mencionar os principais: E1 e E2, L1,
H1B, L1, F1, entre outros.
Por outro lado, os vistos para imigrantes são vistos
permanentes, ou seja, voltados para pessoas que
optem por residir de uma forma legal e permanente
nos Estados Unidos.
Ao longo do guia serão analisados os vistos inerentes
à categoria EB que são baseados na geração
de emprego. Essa categoria está dividida em 05
modalidades: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 e EB-5.
Os vistos enquadrados nas modalidades EB-1
até o EB- 4 serão abordados de forma superficial,
apenas para oferecer ao leitor uma noção básica
acerca dessas variantes, onde o estrangeiro solicita
o visto com base na sua capacidade profissional,
intelectual ou por meio da sua qualificação,
diferentemente da modalidade EB-5 que está
baseada em um investimento financeiro e será o
objeto principal do guia.
Os vistos pleiteados com base nos programas EB-1
até o EB-4 possuem, em síntese, as seguintes
características:

Within American immigration law
there are two types of visas, which are, visas for
immigrants and visas for nonimmigrants.
Visas for nonimmigrants are temporary visas, that is,
they target people who do not intend to permanently
stay and/or reside in the United States. The American
legislation provides more than 90 different types of
visas in this category only. The main ones are the
following: E1 and E2, L1, H1B, L1, F1,
among others.
On the other hand, visas for immigrants are
permanent visas, that is, aimed at people who
choose to legally and permanently reside in the
United States.
Throughout the guide, visas inherent to the
category EB, which are based on the generation
of employment, will be analyzed. This category is
divided into 5 modalities: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4
and EB-5.
Visas within the modalities EB-1 through EB-4 will
be addressed more superficially, only to provide the
reader with a basic notion of these variants in which
the alien requests the visa based on his professional,
intellectual capacity or through qualifications,
differently from the EB-5 modality, which is based on
a financial investment and will be the main topic of
this guide.
Applications submitted based on programs
EB-1 through EB-4 have, in summary,
the following characteristics:

EB

1

EB-1

É reservado para estrangeiros com habilidades
extraordinárias em ciências, negócios, atletismo, artes
e educação. Há ainda a classe de professores e
pesquisadores com elevado conhecimento, que tenham
no mínimo 3 anos de experiência em ensino/pesquisa
e sejam reconhecidos nacional ou internacionalmente.
É reservado ainda para executivos ou administradores
estrangeiros que são transferidos para os Estados Unidos
para uma organização estrangeira qualificada;
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Exclusive for aliens with extraordinary abilities in Sciences,
Business, Athletics, Arts, and Education. There is also
the class of professors and researchers with outstanding
knowledge and who have at least 3 years of experience
in teaching/research and are recognized nationally and
internationally. It is also the visa type for foreign executives
or managers who are transferred to the US for a qualified
foreign organization.

EB

EB-2

2

É dirigido para pessoas com formação profissional avançada
e pessoas com habilidades excepcionais em artes, ciências
ou negócios. Existe ainda, dentro dessa preferência, o visto
obtido através da Dispensa por Interesse Nacional (NIW),
ou seja, conseguido por meio de habilidades excepcionais
que o imigrante tenha e que possa beneficiar e agregar,
de alguma forma, valores à economia e aos interesses
nacionais. A diferença entre os vistos concedidos nos
programas EB-1 e EB-2 são os tipos de habilidades. O visto
EB-1 requer que a pessoa tenha habilidades extraordinárias,
enquanto que no EB-2 requer habilidades excepcionais.
No EB-1 as habilidades extraordinárias em artes podem ser
comprovadas através de recebimento de Oscar, Grammy,
Best Sellers, entre outros. Já as habilidades excepcionais
do EB-2, são aquelas em que a pessoa se sobressai
além da média das pessoas do mesmo grupo, não sendo
necessariamente a melhor do ramo, refere-se a indivíduos
que se destacam dentro do seu grupo e da sociedade e são
reconhecidos por meio de prêmios acadêmicos, diplomas,
certificados, palestras, entre outros;

It is aimed at people with advanced professional
qualification and at people with exceptional ability in Arts,
Sciences, or Business. Within this category, there is the
visa obtained through National Interest Waiver (NIW), that
is, granted through exceptional abilities the immigrant has
and that may benefit and add value to the economy and to
national interests. The difference between visa types in the
EB-1 and EB-2 programs consists of the type of abilities.
The EB-1 type of visa requires extraordinary ability and
EB-2 exceptional abilities. In EB-1 the extraordinary
abilities in arts can be proven through the award of an
Oscar, a Grammy, Best Sellers, among others. On the
other hand, the exceptional abilities of EB-2, are those in
which the person stands out beyond the average people
in the same group, not being necessarily the best in the
field; it refers to individuals who stand out within their
group and society and are recognized through academic
awards, diplomas, certificates, lectures, among others:

EB

3

EB-3

Essa modalidade é reservada para profissionais e
trabalhadores estrangeiros com qualificações especiais
não disponíveis no mercado americano. O objetivo desse
visto é de suprir determinados tipos de profissionais
que estejam em falta nos Estados Unidos. É focado em
trabalhadores com habilidades especiais, profissionais
de áreas específicas que possuam nível superior e,
finalmente, para profissionais sem muita qualificação
profissional, mas que tenham uma boa experiência na
área em que atuam; e

This modality is intended for foreign professionals and
workers with special qualifications not available in the
American market. The goal of this visa is to fulfill certain
types of professionals in need in the United States. It
is focused on special abilities workers with a higher
education degree and, also on professionals who do
not have high professional qualification but who have
consistent experience in their field; and

EB

EB-4

4

É delimitado para atender imigrantes com ocupações
especiais, assim considerados trabalhadores religiosos,
empregados de programas específicos do governo
americano e empregados de organizações internacionais
que estejam trabalhando nos Estados Unidos.

It is outlined for immigrants with special occupations,
thus considered religious workers, employees of specific
programs of the American government and employees
of international organizations that are working in the
United States.

EB

5

EB-5

Indirect | Indireto

Por fim há o EB-5 que é uma modalidade de visto para
imigrantes e exige que o estrangeiro aporte a quantia de USD
500.0001 em uma nova empresa/empreendimento dentro do
mercado americano, e que essa empresa/investimento crie,
pelo período mínimo de 2 anos, 10 novas vagas de empregos
para americanos ou residentes legais.
Dentro da concepção do programa EB-5 há quatro modelos
de investimentos possíveis que o investidor pode optar para
enquadrar sua pretensão de morar legalmente nos Estados
Unidos, que serão detalhados a seguir, ressaltando que em
98% dos casos é utilizado o investimento indireto em áreas
menos favorecidas – Área de Emprego Alvo (TEA, na sigla em
inglês)2 para obtenção do visto de residência permanente.
Durante o processo de desenvolvimento desse guia, o Congresso
Americano estava analisando diversas propostas de alteração do
programa EB-5. As principais alterações discutidas são referentes ao valor
do investimento, que poderá passar de USD 500.000 para USD 800.000
ou até mesmo USD 1.350.000. Existem ainda propostas para alterar os
critérios para definição de áreas menos privilegiadas bem como para
alteração do número de vistos EB-5 concedidos anualmente.
2
Área de Emprego Alvo (TEA) são áreas menos favorecidas dentro do
território americano, consideradas com elevado nível de desemprego (ao
menos 150% da média nacional) e/ou que esteja em áreas rurais.

Direct | Direto

1

Finally, the EB-5, which is a visa modality for immigrants and
requires that the foreigner invests the amount of
USD 500,000 1in a new company/venture within the
US market, and that this company/venture creates, for
a minimum period of 2 years, 10 new job openings for
Americans or legal residents.
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Within the design of the EB-5 program, there is a list
below of the four possible investment models the investor
can choose to present his proposal to legally live in the
United States, emphasizing that in 98% of cases indirect
investment in less favored areas –Target Employment Area
(TEA)2 is used to obtain the permanent residence visa.
1
During the process for the development of this guide, the American
Congress was analyzing several proposal for altering the EB-5 program. The
main changes discuss concern the amount of the investment in the EB-5
Program, which may change from USD 500,000 to USD 800,000 or even to
USD 1,350,000. There are also proposals to change the criteria defining less
privileged areas, as well as to alter the number of EB-5 visas granted annually.
2

Target Employment Area (TEA) are less favored areas within the United States,
considered to be at a high unemployment rate (at least 150% of the national
average) and/or located in rural areas.

Indirect | Indireto

Direct | Direto

USD
500.000
USD
500.000
USD
1.000.000
USD
1.000.000

Realizar um investimento indireto de USD 500.000 em um dos
empreendimentos disponibilizados dentro do mercado americano que
esteja situado em uma área considerada TEA. Nesse investimento
não existe a necessidade de intervenção do investidor na condução
e administração do empreendimento, ficando esta tarefa a cargo do
próprio Centro Regional ou do Desenvolvedor do projeto, devendo o
empreendimento criar para cada um dos investidores do programa, 10
postos de trabalhos diretos ou indiretos para cidadãos americanos ou
residentes legais por um período mínimo de 2 anos;

Indirect investment of USD 500,000 in one of the enterprises
available within the American market located in area considered
TEA. In this investment, there is no need for investor intervention
in the conduct and administration of the enterprise. The Regional
Center or the Project Developer will be in charge of this task, and
the enterprise should create for each one of the investors of the
program, 10 direct or indirect job positions for US citizens or legal
residents for a minimum period of 2 years.

Realizar um investimento direto de USD 500.000 em um
negócio próprio em uma área considerada TEA dentro do território
americano. Nesse caso o investidor fica obrigado a administrar e
gerenciar pessoalmente o negócio, morar próximo ao empreendimento
e criar 10 empregos diretos para cidadãos americanos ou residentes
legais por um período mínimo de 2 anos;

Direct investment of USD 500,000 in their own business in an
area considered TEA within the American territory. In this case, the
investor shall manage and conduct the business in person, live near
the enterprise and create 10 legal job positions for US citizens or
legal residents for a minimum period of 2 years.

Realizar um investimento indireto de USD 1.000.000 em um
dos empreendimentos disponibilizados em qualquer área do território
americano. Não precisa se envolver na condução e administração,
uma vez que será gerenciado pelo desenvolvedor do projeto, devendo
o empreendimento gerar 10 postos de trabalhos diretos ou indiretos
para cidadãos americanos ou residentes legais por um período mínimo
de 2 anos; e

Indirect investment of USD 1,000,000 in one of the enterprises
available in any area in the American territory. It is not necessary
to get involved in the conduct and management, since it will be
managed by the project developer and the venture should create 10
legal job positions for US citizens or legal residents for a minimum
period of 2 years; and

Realizar um investimento direto de USD 1.000.000 em um
negócio próprio em qualquer área do território americano, devendo o
investidor administrar e gerenciar pessoalmente o negócio e criar 10
empregos diretos para cidadãos americanos ou residentes legais por
um período mínimo de 2 anos.

Por ser uma lei aprovada pelo Congresso Americano, o programa EB-5
está livre de quaisquer tipos de modificações repentinas por parte
do poder executivo americano. Além desse aspecto, esse programa
é, sem dúvida, visto como extremamente importante e necessário
para economia Americana. Além de gerar novos empregos e receber
anualmente uma injeção de recursos estrangeiros, o programa
movimenta a economia em áreas menos desenvolvidas, aumenta a
arrecadação de tributos nas três esferas e promove o bem estar social
com o aumento do poder aquisitivo de pessoas de baixa renda.

Direct investment of USD 1,000,000 in own business,
in any area in the American territory, the investor shall manage
and conduct the business in person, live near the enterprise and
create 10 legal job positions for US citizens or legal residents for a
minimum period of 2 years.

Since this is a bill passed by the US Congress, the EB-5 program
is free from any kind of sudden modifications by the American
executive power. In addition to this aspect, this program is
undoubtedly seen as extremely important and necessary for the
American economy. In addition to generating new jobs and receiving
an injection of foreign resources annually, the program benefits
the economy in less developed areas, increases tax collection in
all three spheres, and promotes social welfare by increasing the
purchasing power of the low-income population.

02.

O QUE É O PROGRAMA EB-5 DO
GOVERNO AMERICANO?
WHAT IS THE EB-5 PROGRAM OF
THE AMERICAN GOVERNMENT?

12

O programa EB-5 foi instituído pelo
Congresso Americano em 1990, por meio
da Lei da Imigração que regulamentou as
diretrizes e toda estrutura do programa. Foi
criado para promover o crescimento social e
econômico dentro das áreas consideradas
TEA, ou seja, áreas rurais e/ou com altos
níveis de desemprego. Ademais, foi
aperfeiçoado em 1992, por meio da criação
dos Centros Regionais que exercem, até
hoje, um papel de suma importância dentro
do programa, uma vez que figuram como
responsáveis legais encarregadas de
operacionalizar e organizar o fomento e o
crescimento econômico dessas áreas.

The EB-5 program was instituted by the US
Congress in 1990 through the Immigration
Law that regulated the guidelines and whole
structure of the program. It was created to
promote social and economic growth in areas
considered TEA, that is, rural areas and/or
areas with high levels of unemployment. It
was improved in 1992 through the creation of
Regional Centers that, until now, play a very
important role within the program, since they
are legally responsible for operationalizing
and organizing the promotion and economic
growth of these areas.

A forma que o governo americano encontrou para
operacionalizar o crescimento econômico dessas
áreas menos privilegiadas por meio do programa
EB-5, foi estabelecer que o investidor estrangeiro,
interessado em obter o visto de residência
permanente, aporte a quantia de USD 500.000 em
um novo empreendimento/empresa comercial e que
este gere, por um período mínimo de 2 anos, 10
empregos para americanos ou residentes legais.
É controlado e administrado pelo
Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados
Unidos (USCIS), órgão de gestão do Departamento
de Segurança Nacional dos Estados Unidos
(DHS). Esta agência é a responsável pela análise e
aprovação dos pedidos de imigração permanente
por meio do programa EB-5, bem como, da análise
e aprovação dos pedidos de constituição de
Centros Regionais no território americano.
O maior diferencial que o programa EB-5
oferece aos estrangeiros é a possibilidade de
obtenção do visto de residência permanente para
o investidor, cônjuge e filhos, abaixo de 21 anos
de idade, de uma única vez e ainda, se bem
assessorado e orientado, a possibilidade de receber
de volta os recursos aportados (USD 500.000) em
um prazo de 5 a 7 anos (nos casos de investimento
indireto), com rendimentos que variam em média de
0% a 3% ao ano.

The way the US government found to drive
economic growth of those less privileged areas
through the EB-5 program was to establish that
the alien investor interested in obtaining the
permanent residence visa should invest USD
500,000 in a new commercial venture/enterprise
and that it shall generate, for a minimum period of
2 years, 10 jobs for Americans or legal residents.
It is controlled and administered by the United
States Citizenship and Immigration Service
(USCIS), a management instance of the United
States Department of Homeland Security (DHS).
This agency is responsible for analyzing and
approving applications for permanent immigration
through the EB-5 program, as well as for the
analysis and approval of requests to establish
Regional Centers in the United States.
The main advantage the EB-5 program offers
to foreigners is the possibility of obtaining the
permanent residence visa for the investor, spouse
and children under 21 years of age at once and
also, if well advised and supported, the possibility
of receiving the investment over a period of 5 to 7
years (in cases of indirect investment), with yields
ranging from 0% to 3% a year on average.
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Vale destacar ainda que, segundo as normas
da Comissão de Valores Mobiliários (SEC),
agência do governo americano que fiscaliza
e monitora esse tipo de operação dentro do
país, o investidor tem que estar ciente que
o investimento a ser realizado com base nas
exigências do programa, é um investimento
de risco, ou seja, se o empreendimento
escolhido para receber o aporte dos
recursos não alcançar o sucesso planejado
e projetado pelo Desenvolvedor do projeto,
o investidor poderá perder os recursos
aportados.

It is important to mention that according to
the regulations by the US Securities and
Exchange Commission (SEC), agency by the
US government that verifies and monitors
this type of operation within the country, the
investor has to be aware that the investment
to be made based on the requirements of
the program is a risky investment, that is,
if the enterprise chosen as the recipient
of the resources does not achieve the
success planned and designed by the
Project Developer, the investor may lose the
resources provided.

Entretanto, uma vez cumprida as exigências
de geração de 10 empregos pelo período de
2 anos, a concessão de visto permanente
(Green Card) é garantida para o investidor e
sua família, mesmo nos casos de insucesso do
empreendimento.

However, once the requirements
for generation of 10 job positions have
been fulfilled for a period of 2 years, the
permanent visa (Green Card) is granted to the
investor and his family, even in cases of failure
of the enterprise.

Os Centros Regionais, que atuam como
figura intermediadora entre os investidores
estrangeiros e os Desenvolvedores de
projetos, disponibilizam nos diversos
documentos que compõem o acervo de
cada empreendimento várias informações
sobre o projeto, notadamente aquelas
pertinentes à forma de retorno do
investimento aportado e sua remuneração. A
média de retorno do investimento é, em geral,
de 5 a 7 anos, dependendo das condições
acordadas entre investidor e Desenvolvedor
na época da contratação.

The Regional Centers that act as
intermediaries between foreign investors
and Project Developers provide, in the
various documents that make up the
collection of each enterprise, several pieces
of information about the project, especially
those pertinent to the form of return of
investment contributed and its remuneration.
The average return on investment is generally
5 to 7 years, depending on the conditions
agreed between investor and Developer at
the time of the agreement.

Importante mencionar ainda que o
investimento vale por investidor, ou seja,
não se pode ratear o valor exigido entre dois
ou mais investidores. Se esse for o caso,
existem outros programas para atender tais
expectativas. O programa EB-5, se cumpridas
as exigências requeridas, concede visto
permanente para o investidor e sua família,
sendo cônjuge e filhos solteiros menores de
21 anos, como já mencionado.

It is also important to mention that the
investment value is worth by investor, that is,
it is not possible to split the required amount
between two or more investors. If that is
the case, there are other programs to meet
such expectations. The EB-5 program, if
the required obligations are fulfilled, grants
a permanent visa for the investor and his
family, spouse and single children under 21
years, as mentioned above.

Para o investidor, é uma forma de conseguir
morar de uma forma legal e permanentemente
no território americano juntamente com sua
família, e de usufruir de todos os direitos que
um cidadão americano possui, com exceção
do direito ao voto e de assumir determinados
cargos públicos.

For the investor, it is a chance to be able to
live legally and permanently in the American
territory, along with his family and to enjoy
all the rights that an American citizen has,
with the exception of the right to vote and to
assume certain public positions.

Já para os empreendedores e empresas
americanas, os recursos aportados pelos
investidores estrangeiros tornaram-se uma
fonte de financiamento de baixíssimo custo
se comparado às formas mais comuns de
financiamento de projetos empresariais.
O governo americano reserva anualmente
10.000 vistos para o programa EB-5, sendo
que, em função da grande procura nos últimos
anos de investidores estrangeiros na busca do
programa, especialmente os chineses, existe
um movimento dentro do governo no sentido
de aumentar este número.

For US entrepreneurs and companies,
resources provided by foreign investors have
become a source of very low-cost financing
compared to the more common forms of
financing business projects.
The US government annually reserves
10,000 visas for the EB-5 program, and due
to the increasing demand in recent years of
foreign investors interested in the program,
especially from Chinese investors, there is a
possibility within the government to increase
this number.

O programa EB-5 pode garantir o visto
permanente (Green Card), via investimento
direto ou indireto. Para ambos os tipos,
a principal exigência do programa é a
criação de 10 empregos americanos
por um período mínimo de 2 anos.

The EB-5 program can guarantee the
permanent visa (Green Card), through direct
or indirect investment. For both types, the
main requirement of the program is the
creation of 20 American job positions
for a minimum period of 2 years.

Como já mencionado, mais de 98% dos
investidores que optaram pelo programa EB5, realizaram um investimento indireto em um
dos empreendimentos disponibilizados dentro
do território americano por meio de um dos
Centros Regionais existentes.

As mentioned above, more than 98% of the
investors who chose the EB-5 program,
made an indirect investment in one of the
ventures available within the US territory
through one of the existing Regional Centers.

Com o intuito de esclarecer e orientar de uma
forma mais precisa os tipos de investimentos
existentes dentro do programa, será elencado
a seguir, as vantagens e desvantagens de
cada um deles:

In order to provide more precise clarification
and guidance on the types of investments
existing within the program, there is a list
below of the advantages and disadvantages
of each one of them:

INVESTIMENTO INDIRETO

O investidor(a) que realiza um investimento
indireto, é aquele que não está preocupado
em gerar riquezas e trabalhar diariamente
em qualquer empreendimento, mas apenas
melhorar sua qualidade de vida e da sua
família, na medida em que passarão a usufruir
de todas as vantagens e privilégios só
encontrados em países desenvolvidos e de
primeiro mundo.
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Nessa modalidade de investimento,
o investidor(a) apenas realiza o aporte
financeiro em um dos empreendimentos
disponibilizados por qualquer um dos
diversos Centros Regionais existentes no
território Americano que, por sua vez, estão
localizados em áreas consideradas TEAs.

INDIRECT INVESTMENT

The investor who makes an indirect
investment, is the one who is not focused on
wealth generation or working on a daily basis
in any enterprise, but who is interested only
in improving his/her and his family’s quality of
life, as they will enjoy the benefits offered in
the country, living as American citizens.
In this type of investment, the investor only
makes the financial contribution to one of the
projects made available by any of the several
Regional Centers existing in the American
territory that, in turn, are located in areas
considered TEAs.
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O valor do investimento é de USD
500.000 e a geração das 10 vagas de
empregos para americanos e residentes
legais, por um período mínimo de
2 anos exigidos pelo programa, pode ser
calculada através de empregos diretos,
indiretos e induzidos.
A contagem dos empregos gerados é feita
através de metodologias desenvolvidas por
economistas especialmente contratados
pelos Centros Regionais para calcular estes
fatores, além de definir quantos investidores
do programa EB-5 o empreendimento pode
comportar. Todos esses detalhes devem
ser minuciosamente analisados pelos
profissionais que prestarão o assessoramento
ao investidor. Esses detalhes, relativos
à forma de controle da geração dos
empregos, não devem ser preocupação do
investidor, mas sim do Centro Regional e
do Desenvolvedor do projeto que terão que
cumprir o plano de trabalho estabelecido para
o investimento.

The value of the investment is of USD
500,000 plus the generation of 10 job
positions for Americans and legal residents
for a minimum period of 2 years required by the
program. It can be calculated through direct,
indirect and induced employment.
The jobs generated are counted through
methodologies developed by economists
specially hired by the Regional Centers to
calculate these factors, as well as to define
how many investors of the EB-5 program the
enterprise can have. All of these details should
be thoroughly analyzed by the professionals who
will advise the investor. Such details, related to
the form of control of jobs generation, should
not be the concern of the investor, but of the
Regional Center and the Project Developer,
who will have to comply with the work plan
established for the investment.

Esse ponto dentro do programa é de suma
importância, uma vez que está sendo
constatado um aumento de processos
pendentes por parte da USCIS, de pedidos
de conversão do visto de residência provisório
para definitivo por meio do formulário I-829
(que é a 3ª etapa do programa). Um dos
motivos está sendo ocasionado pela falta de
Compliance, por parte dos Desenvolvedores
dos projetos, do plano de geração de
emprego inicialmente apresentado, ou seja,
mesmo que o empreendimento tenha gerado
os empregos previstos, a sistemática utilizada
destoa daquela fixada no projeto e, como
consequência, o processo do visto EB-5 do
investidor é negado.
No investimento indireto o investidor não
precisa participar ativamente do gerenciamento
e/ou da execução do empreendimento,
ficando esta tarefa a cargo do Empreendedor/
Desenvolvedor que estruturou o projeto, ou do
próprio Centro Regional, ou seja, o investidor
e sua família ficarão livres, podendo inclusive
trabalhar no período em que residirem nos
Estados Unidos.
Finalmente, o investidor não está obrigado a
residir no mesmo local do empreendimento, ou
seja, pode residir juntamente com sua família
em qualquer região do território americano.

This point within the program is of the utmost
importance, since there has been noted an
increasing rate of pending requests by the
USCIS for the conversion of the provisional
residence visa to the final visa through Form
I-829 (which is the third stage of the program).
One of the reasons is being caused by the
lack of Compliance by the Project Developers
with the employment generation plan initially
presented, that is, even if the enterprise has
generated the jobs foreseen, the system used
is different than the one established in the
project, and therefore, the investor’s EB-5 visa
process is denied.
In the case of indirect investment, the investor
does not need to actively participate in the
management and/or execution of the project,
this responsibility belongs, therefore, to the
Entrepreneur/Developer who structured the
project, or to the Regional Center itself; that is,
the investor and his family will not be involved,
being able to work during the time they reside
in the United States.
Finally, the investor does not have to
reside in the same location where the enterprise
is located, meaning he/she may live with
his/her family in any region within the American
territory.

INVESTIMENTO DIRETO

03.

DIRECT INVESTMENT

OS REQUISITOS E AS
CONDIÇÕES
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EXIGIDAS PARA O INVESTIDOR INICIAR O PEDIDO DE VISTO
PERMANENTE POR MEIO DO PROGRAMA EB-5
No caso desta opção, o investidor deve abrir seu
próprio negócio e investir USD 1.000.000 em
qualquer área dentro do território americano,
ou a quantia reduzida de USD 500.000 em uma
área considerada TEA.

In the case of this option, the investor must open
its own business and invest USD 1,000,000
in any area within the US territory, or the
reduced amount of USD 500,000 in an area
considered a TEA.

A geração dos 10 empregos para cidadãos
americanos ou residentes legais por um período
mínimo de 2 anos tem que ser calculada por meio de
empregos diretos, ou seja, não pode se considerar os
empregos indiretos e os induzidos criados dentro da
cadeia de fornecedores do empreendimento. Membros
da família não podem ser considerados contratação
para fins de comprovação junto ao programa.

The generation of 10 job positions for US citizens
or legal residents for a minimum period of 2
years has to be calculated by means of direct
jobs, that is, indirect and induced jobs, created
within the supply chain of the enterprise, cannot
be considered. Family members cannot be
considered as hiring for purposes of proof within
the program.

O investidor, nesse caso, deve participar ativamente do
gerenciamento e da administração diária do negócio,
tendo obrigatoriamente que morar próximo ao local
onde o negócio for instalado.

The investor, in this case, must actively participate
in the management and daily administration of the
business, having to live near the place where the
business is installed.

Neste tipo de investimento pode existir geração de
renda mensal para o investidor, uma vez que se trata
de um negócio próprio que está sendo gerenciado
e administrado por ele/ela, no intuito de gerar os
10 empregos exigidos e, assim, viabilizar o visto de
residência permanente.

In this type of investment, there may be a monthly
income for the investor, since it is a business that
is being managed and conducted by him/her, in
order to generate the 10 job positions required
and thus enable the permanent residence visa.

REQUIREMENTS
AND CONDITIONS
FOR THE INVESTOR TO START THE PERMANENT VISA
APPLICATION THROUGH THE EB-5 PROGRAM

Para ser considerado apto a solicitar o visto
permanente por meio do programa
EB-5, o investidor tem que preencher alguns
requisitos que o Governo Americano exige:

To be considered eligible to apply for a
permanent visa through the EB-5 program,
the investor has to fulfill certain requirements
defined by the American Government:

Não ter cometido
certos crimes graves
em seu país de origem;
Not have committed
certain serious crimes in
their country of origin;

Não ter se envolvido
em fraude financeira
nos Estados Unidos
nem em seu país de
origem;
Not having engaged
in financial fraud in the
United States or in their
country of origin;

Não ter violado as
leis de imigração
americana;
Not have violated US
immigration laws;

04.

ESCOLHA DO
EMPREENDIMENTO
MAIS ADEQUADO DENTRO DO PROGRAMA EB-5

Possuir certidão
negativa de
antecedentes criminais
e de crimes financeiros da
justiça federal e estadual em seu
país de origem;
Possess a criminal record and
financial crime clearance certificate
by the federal and state courts in
their country of origin;

Não possuir
ideais de extremismos
nem simpatia
por grupos tidos como
perigosos para segurança;
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Not have extremist
ideals or sympathy
for groups seen as
dangerous for security;

Possuir certidões
negativas fiscais ou
positivas com efeitos de
negativa de seu país de
origem;

Ter uma boa saúde e
não ter doenças
graves;
Enjoy good health and not have
serious diseases;

CHOICE OF
THE MOST APPROPRIATE

ENTERPRISE WITHIN THE EB-5 PROGRAM

Have certificates of tax
obligations compliance in their
country of origin;

Não ter prestado
informações falsas ou
tentado enganar as
autoridades americanas
quando do processamento do
pedido de visto permanente
através do programa EB-5; e
Not have provided
fake information of have tried
to deceive American authorities
regarding the processing of
the permanent visa application
through the EB-5 program; and

Comprovar legalmente
a origem dos recursos
a serem aportados no
programa EB-5.
Legally prove the origin of
resources to be invested through
the EB-5 program.

Diante do papel que desenvolve dentro do
programa, serão apresentadas algumas
considerações acerca da figura dos Centros
Regionais, ponderando quais são suas
funções e atribuições.

Given the role they develop within the program,
a few considerations about the Regional
Centers will be presented in terms of their
functions and attributions.

Por ser uma entidade criada com propósitos
previamente estabelecidos pelo Governo
Americano, de fomentar a economia de
determinadas regiões por meio do incremento
da produção e da criação de novos empregos,
os Centros Regionais desempenham um papel
de extrema importância na intermediação entre
os empreendedores da iniciativa privada e os
investidores estrangeiros que investem o capital
reduzido de USD 500.000 no programa EB-5.
De um lado, temos o investidor estrangeiro
buscando o visto de residente permanente
para ele/ela e sua família por meio do
investimento reduzido de USD 500.000 e,
do outro, empreendedores que se habilitam
e se credenciam nos Centros Regionais para
receberem do programa recursos financeiros
necessários para financiar a execução de parte
ou do todo de seus projetos.
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Dentro desse jogo de interesses, estão
os Centros Regionais que, com diversos
mecanismos e procedimentos de segurança
estabelecidos pelo Governo Americano,
formatam a estrutura necessária para que os
Desenvolvedores de projetos possam utilizar
os recursos oriundos do programa a um custo
relativamente baixo para execução dos seus
projetos.
É importante ressaltar que nos casos de
investimento indireto, o investidor não vai
investir no Centro Regional, mas sim em um
empreendimento vinculado ao Centro Regional.

As an entity created with the purpose previously
established by the American Government to
fostering the economy of certain regions by
increasing production and creating new jobs, the
Regional Centers play an extremely important
role in the intermediation between private initiative
entrepreneurs and foreign investors investing the
reduced capital of USD 500,000 in the EB-5
program.
On the one hand, there is the foreign investor
seeking a permanent residence visa for him/her
and his/her family through a reduced investment
of USD 500,000 and, on the other hand,
entrepreneurs that are qualified and registered
in the Regional Centers to receive the financial
resources necessary to finance the execution of
part or all of their projects.
Within this interplay of interests are the Regional
Centers that, with various security mechanisms
and procedures established by the US
government, form the necessary structure so
that Project Developers can use the resources
coming from the program at a relatively low cost
to execute their projects.
It is important to emphasize that in cases of
indirect investment, the investor will not invest in
the Regional Center, but in an enterprise linked to
the Regional Center.

Até maio de 2015, o número de Centros Regionais
espalhados pelos Estados Unidos já tinha atingido
a casa dos 670. Em abril de 2017 esse número
ultrapassou a casa dos 880, segundo a USCIS.
Efetivamente em funcionamento e atuando dentro
do mercado, estima-se que exista em torno de
400 Centros Regionais, sendo este, um número
bastante expressivo.

By May 2015, the number of Regional Centers
throughout the United States had already reached
the number of 670. In April 2017, this number
was above 880, according to the USCIS. It is
estimated that there are around 400 Regional
Centers effectively in operation and working
within the market, which is considered a very
expressive number.

Existe uma crítica de alguns operadores do
programa quanto à forma de utilização e aplicação
dos recursos dos investidores por parte dos Centros
Regionais. Em geral esses Centros Regionais se
confundem com a figura dos Desenvolvedores
dos projetos o que pode ocasionar um conflito de
interesse. Essa prática é comum, não obstante a
maioria dos projetos nessas condições geralmente
cumprirem todas as normas de Compliance
exigidas pelo programa e legislação pertinente, e
de lograrem êxito em seus projetos. Para corrigir
essa distorção, diversos empreendimentos que
estão sendo lançados no mercado americano
estão gradativamente alterando o modelo até
então vigente de administração desses recursos.
Ao invés dos recursos serem administrados pelos
Centros Regionais, que como reportado, podem se
confundir com os Desenvolvedores dos projetos,
eles passaram a ser administrados por fundos
autônomos especialmente criados para esse
propósito. Com essa estratégia, o projeto oferecido
evita o conflito de interesses existente entre o Centro
Regional e o Desenvolvedor do projeto, conferindo
uma maior transparência ao empreendimento.

There is some criticism from some program
operators as to how the Regional Centers use
and apply the resources of the investors. In
general, the Regional Centers are confused with
the image of the Project Developers, which can
lead to conflicts of interest. This is a common
practice, notwithstanding most projects under
these conditions generally meet all Compliance
standards required by the program and legislation,
and achieve success in their projects. To correct
this distortion, several ventures that are being
launched in the US market are gradually altering
the valid model used until then of administration of
such resources. Instead of having the resources
being managed by the Regional Centers,
which as reported, can be confused with the
Project Developers, they are now managed by
autonomous funds specially created for this
purpose. With this strategy, the project offered
avoids the conflict of interests existing between
the Regional Center and the Project Developer,
ensuring greater transparency to the enterprise.
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Esse modelo de administração é bem mais
seguro para o investidor, uma vez que esses
fundos possuem poderes específicos sobre a
forma de administração do empreendimento,
bem como a forma de liberação dos recursos
dos investidores para os Desenvolvedores dos
projetos. Em geral, a liberação de recursos
para o Desenvolvedor é feita de forma
gradativa, na medida que as obras vão sendo
executadas e concluídas, e ainda, mediante
o cumprimento real dos cronogramas
físicos e financeiros do empreendimento.
Essas ferramentas, sem dúvidas, conferem
aos investidores uma maior segurança se
comparadas às formas convencionais até
então existentes.
Outro ponto importante e que na prática está
sendo continuamente utilizado por Centros
Regionais de grandes cidades americanas,
é a sistemática utilizada para considerar
algumas áreas como menos privilegiadas,
as chamadas TEAs. A ressalva está no fato
de que Desenvolvedores de projetos estão
utilizando algumas brechas na legislação para
conseguir enquadrar áreas extremamente ricas
e desenvolvidas como Nova Iorque, Califórnia,
Miami, entre outras, como TEA e, desta
forma, habilitar seus projetos a receberem
os recursos do programa. A cidade de Nova
Iorque é hoje um dos principais locais de
captação de recursos do EB-5. Grandes
projetos que estão sendo construídos em
Manhattan e em outros bairros da cidade
contemplam financiamentos do EB-5.

This management model is much safer for the
investor, as these funds have specific powers
over the way the venture is managed, as well
as how the investors’ resources are released to
Project Developers. In general, the release of
resources to the Developer is done in a gradual
way, as the works are executed and completed,
and also, through the actual fulfillment of
the physical and financial schedules of the
enterprise. These tools give greater safety to the
investors if compared to conventional means
existing until then.
Another important point, which in practice is
continually being used by Regional Centers
of large American cities, is the system used
to consider some areas as less privileged
ones, the so-called TEAs. The caveat lies in
the fact that the Project Developers are using
loopholes in legislation to be able to include
extremely rich and developed areas such as
New York, California, Miami, among others,
as TEAs and, thus, enabling their projects to
receive the resources of the program. New York
City is now one of the top locations capturing
EB-5 resources. Major projects being built in
Manhattan and other neighborhoods include
EB-5 funding.

Muitos condenam essa prática, uma vez que,
em tese, estaria desvirtuando os verdadeiros
propósitos do programa, que são o
incremento e o bem estar social e econômico
de áreas menos privilegiadas dentro do
território americano. O fato é que, se
conseguem o enquadramento da área como
TEA, com aprovação por parte da USCIS,
é porque a forma de cálculo apresentada é
legal e totalmente possível, sem se falar no
fato de que projetos em grandes centros são
bem mais viáveis economicamente do que
em áreas rurais.

Many condemn this practice, since in theory
it would be distorting the true purposes of the
program, which are the increase and the social
and economic welfare of less privileged areas
within the American territory. The fact is that if the
area is rated as a TEA, with USCIS approval, it
is because the form of calculation presented is
legal and possible, without mentioning the fact
that projects in large centers are much more
economically feasible than in rural areas.

DUE DILIGENCE E
MITIGAÇÃO DE RISCOS

SUGESTÕES PARA UMA
ESCOLHA SEGURA
Após a decisão de realizar um investimento
reduzido indireto de USD 500.000 para
obtenção do visto permanente, o investidor
certamente precisará de um profissional
habilitado e capacitado para acompanhá-lo
em todas as etapas do processo que vai
desde os esclarecimentos iniciais de como
funciona o programa, até o acompanhamento
da devolução dos recursos no final do
programa, que está estimado para um prazo
de 5 a 7 anos, caso o empreendimento
escolhido se desenvolva dentro das
expectativas do Desenvolvedor do projeto.
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Por ser um investimento de risco, como
ressaltado pela própria USCIS, é por meio do
sucesso do empreendimento escolhido que
o investidor conseguirá a aprovação do visto
permanente e o retorno do capital aportado.
Uma vez que o programa envolve investimento
de recursos financeiros e aprovação de
pedidos de vistos de permanência, é
muito importante que o investidor esteja
bem assessorado, em todas as etapas do
processo. onhecido como Green Card.

SUGGESTIONS FOR
A SAFE CHOICE
After deciding to make an indirect investment
of USD 500,000 to obtain the permanent visa,
the investor will certainly need a qualified and
able professional to accompany him/her in all
stages of the process from initial clarifications of
how the program works, to monitor the return
of resources at the end of the program, which
is estimated for a period of 5 to 7 years, if the
chosen project is developed according to the
expectations of the Project Developer.
As a risky investment, as highlighted
by the USCIS, it is through the success of the
chosen enterprise that the investor will be able
to get the approval for the permanent residence
visa and the return of the capital invested.
As the program involves the investment
of financial resources and approval of
permanent visa requests, it is very important that
the investor be well advised in all stages
of the process.

A escolha do projeto deverá estar cercada
de determinadas garantias para que o
investimento aportado seja considerado
seguro e o mais apropriado possível. Um dos
elementos básicos e essenciais para essa
escolha é a realização de due diligence no
projeto escolhido.
Os estudos e análises obtidos com o
processo de due diligence têm como
propósito esclarecer os seguintes pontos,
quais sejam:
Demonstrar a probabilidade de o projeto
gerar, efetivamente, os empregos necessários
e exigidos pelo programa dentro do tempo
previsto e se a USCIS aceitará a metodologia
de geração de empregos apresentada pelo
Desenvolvedor no projeto;
Demonstrate the likelihood that the project
will effectively generate the required and
necessary jobs required by the program within
the timeframe foreseen and whether USCIS
will accept the job creation methodology
presented by the Project Developer;

Avaliar e mensurar a clareza e a consistência
da estratégia de saída apresentada pelo
Desenvolvedor do projeto; e
Evaluate and measure the clarity and
consistency of the exit strategy presented by
the Project Developer; and

DUE DILIGENCE AND
RISK MITIGATION
The choice of the project should be surrounded
by certain guarantees so that the investment
contributed is considered the safest and most
appropriate one as possible. One of the basic and
essential elements for this choice is to perform due
diligence in the chosen project.
The studies and analyzes obtained with the due
diligence process are intended to clarify the
following points, namely:

Dentro de uma concepção mercadológica,
avaliar e mensurar a probabilidade do
projeto escolhido se tornar, dentro
da área qualificada como TEA, um
empreendimento de sucesso, informando
ainda a probabilidade do valor aportado pelo
investidor ser devolvido no prazo comum
estabelecido de 5 a 7 anos;
Within a marketing conception, evaluate and
measure the probability of the chosen project
becoming, within the area considered to be
a TEA, a successful venture, also informing
the probability of the value contributed by the
investor to be returned within the common
established term of 5 to 7 years;

Fazer um estudo comparativo e analítico
com outros projetos existentes no mercado,
para fins de capacitar uma análise crítica
dos dados e elementos divulgados no
investimento e, com isso, oferecer maiores
elementos acerca da segurança e viabilidade
do projeto escolhido.
To make a comparative and analytical study with
other projects in the market, in order to enable
a critical analysis of the data and elements
disclosed in the investment, and with that, to
provide more elements about the safety and
viability of the chosen project.

A grande preocupação dos operadores do
visto do programa E-B5 atualmente, é a
possibilidade de recusa por parte da USCIS
em aprovar a conversão do visto de residência
provisório, dos investidores estrangeiros, para
o definitivo, após o período experimental de 2
anos (formulário I-829).
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Além da mudança indevida por parte dos
Desenvolvedores de projetos na sistemática
de criação de empregos inicialmente
apresentada junto a USCIS, existem outros
fatores que podem contribuir para esse
indeferimento, dentre os quais pode-se
mencionar:

The major concern of E-B5 visa operators
in the EB-5 program today, is the chance of
refusal by USCIS to approve the conversion
of the temporary residence visa for foreign
investors to the definitive one, after the 2-year
trial period (form I-829).
In addition to the improper change by project
Developers in the system of job creation initially
presented along with the USCIS, there are
other factors contributing to these refusals,
among the them:

O capital aportado
não ser investido
completamente no projeto;

Os empregos não serem criados
dentro do prazo estabelecido
ou o número criado não foi
suficiente para preencher os
requisitos do programa; e

Os empregos gerados pelo
empreendimento serem criados
fora da área considerada como
TEA ou fora da sistemática
inicialmente apresentada;

The contributed capital is
not invested completely in
the project;

The jobs are not created by the
agreed deadline or the number
created was not sufficient to
meet the requirements of the
program; and

The jobs generated by the
enterprise are created outside
the area considered as TEA
or outside the system initially
presented;

Essas são algumas situações que devem ser
prudentemente analisadas pelos investidores
que decidem optar pelo visto do programa
EB-5 como forma de migrar com suas famílias
para os Estados Unidos, e será com base nos
resultados conferidos pela due diligence que
o investidor e sua equipe poderão ponderar
acerca do melhor empreendimento a ser
investido.
O mercado atualmente está repleto de projetos
vinculados ao programa EB-5 do Governo
Americano. São diversas modalidades
de negócios tentando atrair esse tipo de
investimento, dentre os quais, pode-se
encontrar construção de hotéis, resorts, casas
de repouso para idosos, shopping centers,
outlets, concessão de rodovias, restaurantes,
construções de estruturas coligadas de torres
empresariais e residenciais, franquias, entre
tantos outros modelos.
Independente do tipo de investimento,
a preocupação do investidor deve estar
focada na segurança apresentada dentro do
projeto e sem dúvidas, é o processo de due
diligence que irá ajudar o investidor a escolher
o investimento mais seguro e de menor
risco para obtenção do visto de residência
permanente com base no programa EB-5.
Outro aspecto de suma importância dentro do
programa é a questão da adoção por parte dos
Desenvolvedores de projetos, de programas
de gerenciamento e mitigação de riscos nos
empreendimentos oferecidos aos investidores
estrangeiros.

These are some of the situations that should be
carefully analyzed by investors who choose the
EB-5 visa as a way to migrate with their families
to the United States, and based on due diligence
results, the investor and its team will be able to
consider the best venture for investment.
The market is currently full of projects linked to the
EB-5 program of the American government. There
are several business modalities trying to attract
this type of investment, among which one can find
construction of hotels, resorts, retirement homes
for the elderly, shopping malls, outlets, concession
of highways, restaurants, buildings of business and
residential towers, franchises, among many other
models.
Regardless of the type of investment, the investor’s
concern should be focused on the security
presented within the project and without any
doubts, it is the due diligence process that will help
the investor to choose the safest and least risky
investment to obtain the permanent residence visa
based on the EB-5 program.
Another aspect of major importance within the
program is the issue of the adoption by Project
Developers of projects of risk management and
mitigation programs in the ventures offered to
foreign investors.

Pode-se notar uma nova preocupação por
parte de Desenvolvedores de projetos mais
estruturados para uma implementação gradativa
de programas de gerenciamento e mitigação
de riscos, com o objetivo de oferecer aos
investidores estrangeiros uma segurança
adicional aos projetos lançados no mercado.
Associado a essa iniciativa, estão surgindo,
ainda nesse mesmo mercado, seguros
específicos para coberturas envolvendo o
indeferimento dos formulários I-526 e I-829
(primeiro e último formulário utilizado no
programa/visto EB-5).
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O maior risco que pode acontecer ao
investidor do EB-5 é a perda total do capital.
Essa perda pode ser mitigada, na medida
em que já existem soluções de seguradoras
que oferecem coberturas para esse tipo
de investimento. Os Desenvolvedores
que buscam recursos para seus projetos
por meio do programa EB-5 devem ficar
atentos para implantarem programas de
Gerenciamento e Mitigação de Riscos em
seus empreendimentos para fins de, eliminar
ou pelo menos reduzir, os riscos envolvidos
em projetos dessa natureza.
Já é possível também encontrar no mercado,
projetos com cobertura de riscos de perda do
capital por fraude, roubo ou má administração
do fundo por meio do fidelity bound, que
é um seguro que vai conferir uma maior
seriedade ao projeto e uma maior segurança
para o investidor.

It is possible to notice a new concern on the
part of more structured Project Developers for
a gradual implementation of risk management
and mitigation programs, with the aim of
offering foreign investors additional safety for
the projects launched in the market.
Related to this initiative, specific insurance
within the same market are being created for
coverages involving the refusal of forms I-526
and I-829 (the first and the last forms used in
the EB-5 program/visa).
The major risk that may happen to the
EB-5 investor is the total loss of capital.
This loss may be mitigated, as there are
already solutions from insurance companies
covering this type of investment. Developers
seeking funds for their projects through
the EB-5 program should be aware of the
implementation of Risk Management and
Mitigation programs in their ventures to
eliminate or at least reduce the risks involved
in such projects.
It is already possible to find in the market,
projects covering risks of loss of capital due
to fraud, theft or mismanagement of the fund
through fidelity bound, which is an insurance
that will grant greater seriousness to the
project and greater safety for the investor.

Por outro lado, quanto aos riscos relacionados
ao indeferimento do formulário I-526, já existe
também no mercado a opção de contratação
do Seguro de Cobertura de Riscos, como
forma de mitigar ou mesmo reduzir esse risco.
Esse tipo de seguro é capaz de garantir um alto
nível de proteção contra o indeferimento ado
formulário mencionado.
Contudo, como a grande maioria dos projetos
hoje existente no mercado já contemplam
em seus contratos que o investidor receberá
de volta o dinheiro aportado, nos casos
de indeferimento do formulário I-526, a
contratação ou não desse seguro seria uma
opção a ser analisada pelo investidor.
Além dessas alternativas, como já
mencionado, o mais recomendado para
qualquer projeto vinculado ao Programa EB-5
é a realização de due diligence em todos os
documentos, para fins de avaliar os riscos
envolvidos no empreendimento, até porque
esse procedimento é pré-requisito para que
qualquer companhia seguradora que esteja
trabalhando com esse tipo de seguro aceite
essa contratação.

On the other hand, as regards to the risks related
to the rejection of form I-526, there is already
in the market the option of contracting the Risk
Coverage Insurance, as a way to mitigate or
even reduce tahis risk. This type of insurance
can guarantee a high level of protection against
the refusal of the mentioned form.
However, as the vast majority of the projects
currently on the market today already include in
their contracts, the investor will receive the invested
money back, in cases of rejection of the I-526
form, contracting this insurance or not would be an
option analyzed by the investor.
In addition to these alternatives, as already
mentioned above the main recommendation for
any project linked to the EB-5 Program is to carry
out the due diligence in all documents, in order
to evaluate the risks involved in the project, and
also because this procedure is a prerequisite for
any insurance company working with this type of
insurance to accepts this contracting.

05.
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PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS
Essa prática, de contratação de seguros, ainda
não é comum e é vista com bastante cautela
dentro do programa E-B5. O que se constata
é que existe uma corrente de advogados que
defendem sua aplicação e legalidade, mas
que por outro lado, existe outra corrente que
entende não ser possível essa contratação,
uma vez que estaria violando um dos requisitos
básicos do programa que é exatamente os
riscos do investimento.

This is still not a common practice, hiring
insurance, and it is still seen with caution
within the EB-5 program. What is clear is
that there is a group of lawyers who defend
its application and legality, but that, on the
other hand, there is another group that
understands that this contracting is not
possible, since it would violate one of the
basic requirements of the program, that is
exactly the investment risks.

Observe que todas essas contratações
de seguradoras são consideradas como
terceiros não fazendo parte direta do
processo existente entre o investidor e a
USCIS, e é por conta dessa separação
explícita de processos distintos que essa
prática, em breve, começará a ser um ponto
de preocupação e de implantação por parte
dos operadores do programa.

Please note that all such insurance
contracting are considered to be third
parties not being a direct part of the process
existing between the investor and USCIS,
and it is because of this explicit separation
of distinct processes that this practice will
soon turn out to be a point of concern and
implementation by the program operators.

De toda forma, um investimento
prudente e seguro é aquele em que o
projeto esteja desenhado sobre bases
seguras que contemple um planejamento
de como administrar os riscos do
empreendimento promovendo, muitas vezes,
a contratação de seguros necessários para
proteção do investidor.

In any case, a prudent and safe investment
is one in which the project is designed on
a safe basis that contemplates a plan of
how to manage the risks of the enterprise,
often promoting the contracting of insurance
necessary for the protection of the investor.

PARA O SUCESSO DO PROGRAMA

PROFESSIONALS REQUIRED
PROFESSIONALS REQUIRED

É de extrema importância a contratação
de profissionais habilitados que possam
conduzir de forma segura e responsável
processos dessa natureza. A necessidade de
um assessoramento qualificado justifica-se
em vários aspectos, dentre os quais podese apontar o valor do investimento a ser
aportado pelo investidor e a precisão com a
qual o processo deverá ser conduzido. Se
iniciado de uma forma incorreta, o investidor
certamente não logrará êxito em conseguir o
visto permanente para ele e sua família.
A seguir estão alguns dos profissionais
considerados mais importantes e que
certamente deverão participar do processo:

It is extremely important to hire qualified
professionals who can conduct processes of
this nature in a safe and responsible manner.
The need of qualified advisory is justified in
several aspects, among which one can point
out the value of the investment to be contributed
by the investor and the precision with which
the process should be conducted. If started in
an incorrect way, the investor will certainly not
succeed in getting the permanent visa for him/
her and his/her family.
The professionals considered to be the
most important ones and who will certainly
participate in the process are listed below.

Advogado com
especialização em direito
internacional privado e com
conhecimentos no direito
imigratório americano,
especificamente no
programa EB-5: o profissional
escolhido assessorará o
investidor em todas as etapas
e ações que serão realizadas
dentro do processo;

Lawyer specialized in
Private International Law
with knowledge about the
American immigration law,
specifically about the EB-5
program: the professional
chosen will provide assistance
to the investor in all stages
and actions carried out within
the process;

Advogado americano com
especialização em direito
imigratório: esse profissional
iniciará o processo do programa
EB-5 junto ao USCIS. Existem
milhares de advogados que atuam
nesse ramo do direito nos Estados
Unidos, porém, há um número
reduzido de profissionais que
possuem um histórico expressivo
de aprovação de processos
EB-5 que merecem uma especial
atenção por parte do investidor
estrangeiro; e

American Lawyer with
specialization in immigration
law: this professional will start the
EB-5 program process with the
USCIS. There are thousands of
lawyers acting in this field of law in
the United States, but there is a
reduced number of professionals
with an expressive background
of EB-5 approval who deserve
special attention from the foreign
investor; and

Consultor fiscal/contador:
é prudente a contratação de
um consultor fiscal no Brasil
ou em seu país de domicílio
e principalmente nos Estados
Unidos para elaboração de um
planejamento fiscal para que
o investidor evite uma dupla
tributação de seus rendimentos.

Tax Consultant/ Accountant:
It is wise to hire a tax consultant in
Brazil or in your country of residence
and especially in the aplanning so
that the investor may avoid double
taxation of his revenue.

Esses profissionais poderão assegurar
que o seu processo de visto permanente,
por meio do programa EB-5 do governo
americano, seja devidamente aprovado, com
uma margem de risco bastante reduzida em
relação ao retorno do investimento aportado.
Além desses profissionais, existe ainda
a figura do Desenvolvedor, no caso de
investimento indireto, que é a empresa
encarregada do empreendimento que
receberá os recursos investidos pelo
investidor para construir o empreendimento
e criar os empregos necessários e exigidos
pelo programa EB-5. Se o Centro Regional
estiver desenvolvendo seu próprio projeto,
ele mesmo torna-se o Desenvolvedor. Essas
duas figuras devem ser prudentemente
avaliadas pelos profissionais encarregados de
assessorar o investidor.

These professionals will be able to ensure
that their permanent visa process, through
the EB-5 program of the US Government, is
duly approved, with a very low margin of risk in
relation to the return of the allocated investment.
In addition to those professionals, there is also
the Developer in case of indirect investment,
which is the company in charge of the project,
which will receive the resources invested by
the investor to build the project, create the jobs
required demanded by the EB-5 program. If the
Regional Center is developing its own project,
it becomes the Developer. These two entities
should be duly assessed by the professionals
advising the investor.

06.

ROTEIRO PARA SOLICITAR

O VISTO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE POR MEIO DO PROGRAMA EB-5

STEPS TO APPLY

FOR THE PERMANENT RESIDENCE VISA THROUGH THE EB-5 PROGRAM

Uma vez escolhido o tipo de investimento
que será realizado, direto ou indireto,
o investidor precisa escolher em qual
empreendimento/projeto deverá aportar
seus recursos. É uma das decisões mais
importantes de todo processo, uma vez que
será com base no empreendimento escolhido
que dependerá o sucesso do pedido do visto
de residência permanente e da devolução
dos recursos investidos.
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De modo a exemplificar o processo, será
destacado a seguir todo o trâmite inerente
ao programa tendo como base o
investimento indireto.

Once the type of investment, direct or indirect,
is chosen, the investor has to choose in
which enterprise/ project the resources will
be invested. This is one of the most important
decisions of the entire process, since the
success of the application for the permanent
residence visa and the return of invested
resources will depend on the project chosen.
In order to exemplify the process,find ahead the
entire process inherent to the program based
on indirect investment.

01
Logo depois de escolhido o empreendimento que
receberá o investimento por meio de um Centro
Regional, o investidor deverá transferir os USD 500.000
para uma Conta de Segurança em um banco nos EUA,
devidamente escolhido e acordado entre as partes
dentro da contratação. Na contratação do projeto existe
uma cláusula específica regendo as condições e forma
do depósito. Qualquer movimentação financeira só
deve ser concluída após a análise, processamento e
assinatura dos respectivos contratos pactuados entre
as partes, e devidamente assessorado pelos seus
respectivos advogados. O Centro Regional juntamente
com o Desenvolvedor do Projeto repassarão todos
os detalhes e procedimentos necessários para
transferência dos recursos.
Juntamente com esse valor, o investidor deverá
transferir na mesma ocasião a taxa administrativa
cobrada pelo Centro Regional vinculado ao
empreendimento, que gira em torno de USD 50.000 a
USD 65.000.

Soon after choosing the project that will receive the
investment through a Regional Center, the investor must
transfer the USD 500,000 to a Security Account in a US
bank, duly chosen and agreed upon by the contracting
parties. In the project contract, there is a specific clause
governing the conditions and form of the deposit. Any
financial transaction must be completed only after the
analysis, processing and signature of the respective
contracts agreed between the parties and duly advised
by their respective lawyers. The Regional Center along
with the Project Developer will pass on all the details and
procedures necessary for transferring resources.
Along with this amount, the investor shall transfer at the
same time the administrative fee charged by the Regional
Center linked to the enterprise, which is around USD
50,000 to USD 65,000.

02
Após a transferência do investimento de USD
500.000 para uma Conta de Segurança, o investidor
juntamente com sua equipe de assessores deverão
preencher o formulário I-526 e apresentar junto a
USCIS para informar ao governo americano sua
intenção de morar nos EUA por meio do aporte
realizado no projeto escolhido e que o investimento,
com base nos documentos que serão apresentados
juntamente com o formulário, criará, no período
de 2 anos, 10 postos de trabalhos para cidadãos
americanos ou residentes legais.
Essa etapa costuma demandar em torno de 12 a
16 meses, não obstante os esforços da USCIS no
sentido de tentar reduzir esse prazo.

After the transfer of the USD 500,000 investment to a
Security Account, the investor and his team of advisors
must complete the Form I-526 and file it with USCIS
to inform the US government of his intention to live in
the US through their contribution in the chosen project
and that the investment, based on the documents that
will be presented along with the form, will create, in the
period of 2 years, 10 job positions for American citizens
or legal residents.
This stage usually takes from 12 to 16 months, despite
the efforts from the USCIS to try to decrease this time.

03
Dependendo do tipo de acordo firmado com o Centro
Regional/Desenvolvedor do Projeto, parte do dinheiro
do investimento poderá ficar retido até o momento da
aprovação do formulário I-526 (Petição de Imigração
para Empreendedor Estrangeiro) – 1ª petição no início
do processo de visto EB-5 que o investidor terá que
protocolar junto à agência americana USCIS (Serviços
de Cidadania e Imigração dos EUA).
O dinheiro poderá ainda ser liberado para o Centro
Regional/Desenvolvedor do Projeto antes da aprovação
do formulário I-526 pela USCIS, dependendo dos
termos acordados entre as partes no ato da adesão
e contratação do investimento. Nesses casos, se o
formulário por qualquer motivo não for aprovado, o
dinheiro é devolvido ao investidor.

Depending on the type of agreement settled with
the Regional Center/Project developer, part of the
investment money may be retained until Form I-526 is
approved (Immigrant Petition by Alien Entrepreneur) –
1st petition in the beginning of the EB-5 visa process
that the investor will have to file with the American
agency USCIS (United States Citizenship and
Immigration Services).
The money may also be made available to the Regional
Center/ Project Developer before the approval of Form
I-526 by the USCIS, depending on the terms agreed
between the parties at the moment of adhesion to and
contracting the investment. In those cases, if the form
is not approved, by any reason, the money is returned
to the investor.

04
Uma vez aprovado o pedido feito através do
formulário I-526, a USCIS informará ao Centro
Nacional de Visto (NVC) nos Estados Unidos acerca
da aprovação do pedido.
O investidor terá então que preencher o segundo
formulário, denominado de DS-260 se estiver
residindo no seu país de origem, ou o formulário de
adequação de situação I-485, se estiver residindo
nos EUA por algum outro motivo.

Once the request done through Form I-526 is
approved, USCIS will inform the National Visa Center
(NVC) in the United States about the request approval.
The investor will then fill out a second form, called
DS-260 if residing in his country of origin, or the Status
Adjustment Form I-485 if he/ she is residing in the
United States for some other reason.

05
No primeiro caso, após aprovação pelo NVC
e pagamento das taxas devidas, o processo será
encaminhado ao consulado americano no país de
origem do investidor para que sejam realizadas algumas
diligências e uma entrevista final com o investidor. Esse
processo é chamado de procedimento consular que,
como reportado, tem como objetivo realizar
uma entrevista pessoal com o investidor junto ao
consulado para uma análise mais apurada acerca das
informações prestadas.
A entrevista é mais focada na confirmação de algumas
informações prestadas pelo investidor(a) dentre
as quais, a sua vida pessoal no país de origem, o
relacionamento com cônjuge e filhos, o motivo que
deseja morar nos EUA e eventuais problemas com a
justiça. Esse procedimento consular leva em média de
1 a 3 meses, podendo existir variações. No Brasil o
único Consulado Americano autorizado a realizar esse
procedimento é o que está baseado no Rio de Janeiro.

In the first case, after approval by the NVC and payment
of the fees due, the process will be forwarded to the
American consulate in the country of origin of the investor,
so that some diligences and a final interview with the
investor are carried out. This process is called a consular
procedure that, as reported, aims to conduct a personal
interview with the investor at the consulate for a more
accurate analysis of the information provided.
The interview is focused on confirming the information
provided by the investor, including his personal life in the
country of origin, the relationship with his/her spouse and
children, the reason why he/she wishes to live in the US,
and possible legal issues. This consulate procedure may
take from 1 to 3 months, with possible variation. In Brazil,
the only American Consulate authorized to carry out this
procedure is the one in Rio de Janeiro.

06
Uma vez aprovado pelo consulado, os vistos de
Residente Permanente Condicional (CR) são emitidos
para o período de 2 anos e serão entregues ao
investidor(a), cônjuge e filhos solteiros menores de 21
anos de idade, para que no prazo máximo de 180 dias
deixem o país e se transfiram para os EUA.
Nos casos em que o investidor(a) estiver morando nos
EUA como não imigrante, ele/ela terá que preencher
outro formulário, o I-485, que irá ajustar seu status para
imigrante enquadrado do programa EB-5.
Após a conclusão da transferência, o investidor e família
passarão a ser considerados CRs pelo período de 2
anos, onde poderão nesse prazo trabalhar, abrir novos
negócios, colocar os filhos em escolas públicas ou
particulares, investir em outras atividades, adquirir bens,
viajar sem qualquer restrição ao seu país de origem,
enfim viver de uma forma plena e tranquila.

Once approved by the Consulate, the Conditional
Permanent Resident (CR) visas are issued for the 2 year
period and are given to the investor, spouse, and single
children younger than 21 so that they leave their country
and move to the United States within 180 days.
When the investor is residing in the US as a
nonimmigrant, he/she will have to complete another
form, the I-485, which will adjust his/her status as an
immigrant in the EB-5 program.
Upon completion of the transfer, the investor and family
will be considered CRs for a period of 2 years; during
this time, they may work, open new businesses, enroll
their children in public or private schools, invest in other
activities, acquire goods, travel without any restriction to
their country of origin, living a calm and fulfilled life.

07
Nesse período o nvestidor(a) terá que tomar
determinados cuidados, na medida em que precisará
comprovar às autoridades americanas que residiu
nos Estados Unidos como se fosse cidadão. Ou
seja, deverá abrir uma conta bancária, matricular seus
filhos em escolas americanas, preencher e entregar a
declaração anual de rendimentos. Poderá ainda, mas
não obrigatoriamente, adquirir imóveis, abrir novos
negócios, entre outras ações que comprovarão junto a
USCIS que nesse período condicional de 2 anos fixou
residência nos Estados Unidos.

During this period, the investor will have to be cautious, as
he/she will need to prove to the American authorities that
he/she has lived in the United States as if he/she was a
citizen. That is, he/she will have to open a bank account,
enroll their children in American schools, complete and
submit the annual income statement. Will also may but
not be obliged to acquire a real estate property, establish
residence, open new businesses, among other actions
that will prove to USCIS that in this conditional period of 2
years, he/ she is settledn the United States.

08
É claro que o investidor(a) não estará proibido(a) de
visitar seu país de origem nesse período. Entretanto,
não poderá permanecer durante o ano mais do que
6 meses fora dos EUA, sob pena de ser considerado
não qualificado para obtenção do Cartão de
Residente Permanente.
Existe, no entanto, a possibilidade
do investidor justificar sua ausência por períodos
maiores em determinados casos, quando deverá
informar as autoridades americanas os motivos
da sua ausência para que não prejudique a
análise posterior do pedido de conversão do visto
permanente condicional para definitivo.

The investor will not be prohibited from visiting his/her
country of origin during this period. However, he/she may
not stay during the year outside the United States for
over 6 months, under the penalty of being considered
unqualified to obtain the Permanent Resident Card.
There is, however, a possibility for the investor to justify his
absence for longer periods in certain cases, when he/she
must inform the American authorities of the reasons for his
absence so as not to damage the subsequent analysis
of the application for conversion from a conditional
permanent visa to definitive one.

09
Após o 21° mês em que o investidor(a) e família
estiverem morando nos Estados Unidos, eles deverão
solicitar, através do respectivo advogado contratado
para auxiliar no processo, a conversão do cartão de
Residente Permanente Condicional, para Residente
Permanente Definitivo, por meio do formulário I-829,
expondo à USCIS que os requisitos exigidos pelo
programa foram plenamente satisfeitos.
Com aprovação desse último formulário, o investidor e
família estarão devidamente regularizados junto as leis
imigratórias americanas.

After the 21st month in which the investor and the
family are living in the US, they should request, through
the respective lawyer hired to help in the process, the
conversion of the Conditional Permanent Resident
Card, through Form I-829, showing USCIS that the
requirements listed by the program have been fully met.
With the approval of this last form, the investor and
his/ her family will be duly regulated by the American
Immigration Laws.

Esse é basicamente o último passo que o
investidor terá que realizar para receber seu
Cartão de Residente Permanente (Green
Card) e viver de forma definitiva sem qualquer
restrição nos Estados Unidos. A análise da
documentação para conversão do visto provisório
em permanente está levando em média de 12 a
24 meses, sendo que, caso demore mais tempo,
seu estado de residente permanente condicional
será automaticamente prorrogado até o resultado
final do processo.

This is the last step the investor will have to take
to receive his Permanent Resident Card Card
(Green Card) and live permanently without any
restriction in the United States. The analysis of
documentation for conversion from temporarya
to permanent visa takes an average of 12 to 24
months, and if it takes longer, his conditional
permanent resident status will automatically be
extended until the result of the process.

07.

ASPECTOS FISCAIS
Outro detalhe de relevante importância a ser
considerado pelo investidor(a) é o aspecto
fiscal do programa. A partir do momento que
o investidor e sua família são transferidos
para os EUA, eles ficam subordinados a
todas as leis americanas, especialmente as
leis tributárias.
É de suma importância a orientação de um
profissional competente na elaboração de
um plano fiscal e tributário prévio para fins
de evitar uma bitributação e/ou mesmo a
violação das leis fiscais no país de origem
do investidor e no próprio EUA.
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Já existem algumas alternativas legais que
podem ser utilizadas pelos investidores para
fins de evitar uma possível bitributação por
parte dos governos brasileiro e americano
sobre os rendimentos auferidos após sua
transferência para os Estados Unidos. São
estratégias legais que podem ser analisadas
e prudentemente estudadas pelo investidor.
Finalmente, deve ser ressaltado que, após o
transcurso de 5 anos residindo legalmente
nos EUA, o investidor(a) e sua família têm a
opção de solicitarem a cidadania americana
que deverá ser iniciada através de um
processo de naturalização.

FISCAL ASPECTS
Another important detail to be considered by
the investor is the fiscal aspect of the program.
As soon as the investor and his/her family are
transferred to the US, they are subject to all US
laws, especially tax laws.

COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS
A SEREM INVESTIDOS NO PROGRAMA

PROOF OF RESOURCES
TO BE INVESTED IN THE PROGRAM

The advisory of a competent professional in
the creation of a previous fiscal and tax plan is
extremely important in order to avoid double
taxation and/or even violation of fiscal laws in the
country of origin of the investor and in the USA.
There are already some legal alternatives that
may be used by investors to avoid a possible
double taxation by the Brazilian and American
governments on the earned income after its
transfer to the United States. These are legal
strategies that must be carefully studied and
analyzed by the investor.
Finally, it should be emphasized that, after a
period of five years residing legally in the United
States, the investor and his/her family have the
option to apply for US citizenship, which must
be initiated through a naturalization process.

O governo americano exige que o dinheiro
investido pelo estrangeiro(a) no programa EB-5
seja comprovadamente lícito.

The US government requires that the money
invested by the alien in the EB-5 program is
proven to be lawful.

Em outras palavras, a origem do dinheiro a
ser investido tem que ser comprovada através
de diversos documentos, dentre os quais se
pode citar extratos de contas bancárias e de
aplicações financeiras, declarações de imposto
de renda dos últimos 5 anos, recibos de
compra e venda de ativos, formais de partilhas,
doações, entre outros.

In other words, the origin of the money to be
invested has to be proven through several
documents, such as bank account and financial
investments balances, income tax statements
of the past 5 years, receipts of purchases and
sales of assets, deeds of distribution, donations,
among others.
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Os recursos para o investimento no programa
EB-5 podem ser oriundos de salários ou prólabore auferidos pelo investidor, heranças,
presentes ou doações de parentes, familiares,
amigos ou patrões, aposentadorias e pensões,
venda de bens imóveis ou outros bens.

Resources for investment in the EB-5 program
may be derived from wages or pro-labore
(compensation) earned by the investor,
inheritances, gifts or donations from relatives,
family members, friends or employers,
pensions, real estate sales or other property.

DOAÇÕES E/OU PRESENTES USADOS
COMO APORTE PELO INVESTIDOR NO
PROGRAMA EB-5

DONATIONS AND/OR GIFTS USED AS
CONTRIBUTION BY THE INVESTOR IN
THE EB-5 PROGRAM

Muitos investidores utilizam a estratégia de
doarem para seus filhos maiores de 21 anos
a quantia necessária para que eles consigam
o visto permanente e se mudem juntamente
com o resto da família para os EUA.

Many investors use the strategy of donating
to their children over the age of 21 the
amount needed for them to obtain the
permanent visa and to move with the rest of
the family to the US.

Não obstante ser plenamente possível, o
investidor terá que provar que o dinheiro
recebido como presente ou doação foi
obtido de forma lícita, devendo, portanto,
ser comprovada através dos documentos já
mencionados a origem do dinheiro.

Even though this is fully possible, the investor
will have to prove that the money received as
a gift or donation has been lawfully obtained,
and therefore the source of the money must
be proven through the previously mentioned
documents.

Outro detalhe que não pode deixar de ser
lembrado é que, por se tratar de uma doação,
o donatário terá que pagar no Brasil (no caso de
investidores brasileiros residentes no Brasil, em
caso de investidores de outras nacionalidades,
verificar a lei do respectivo país) o Imposto de
Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCD),
que é de competência dos estados.

Another detail that cannot be forgotten is that,
because it consists of a donation, the donor
will have to pay in Brazil (in the case of Brazilian
investors residing in Brazil, in the case of
investors of other nationalities, check the law of
the respective country ) the Tax Transmission
Causa Mortis and Donation (ITCD), which is the
competence of the states.

Deverá ainda lançar a doação em sua
declaração do imposto de renda para
regularizar sua situação patrimonial antes de
remeter o dinheiro para o exterior.

The donation should also be added in
his income tax return statement to regularize the
estate situation before remitting the
money overseas.

Uma vez consolidado a doação com
o pagamento do imposto, o donatário
estará apto a comprovar, perante as
autoridades americanas, a fonte do recurso
aportado no programa.

Once the donation has been consolidated with
the payment of the tax, the grantee will be able
to prove, before the American authorities, the
source of the resource provided in the program.

08.

TAXAS A SEREM PAGAS

MÉDIA DOS PRAZOS

FEES TO BE PAID

AVERAGE TIME

DURANTE O PROCESSO EB-5

DURING THE EB-5 PROCESS

In this topic the average values of the
administrative fees charged by the Regional
Centers linked to the EB-5 program will be
informed, as well as the fees charged by the
USCIS and American consulates to initiate and
complete the process:

01

02

Taxa administrativa
cobrada pelos
Centros Regionais:
média de USD 50.000
a USD 65.000;

Formulário I-526
(Petição de Imigração
para Empreendedor
Estrangeiro):
USD 3.675;

Administrative fee
charged by the
Regional Centers:
average of USD 50,000
to USD 65,000;

Form I-526
(Immigrant
Petition by Alien
Entrepreneur):
USD 3,675;
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09.

EM CADA ETAPA DO PROCESSO EB-5

IN EACH STAGE OF THE EB-5 PROCESS

Neste tópico será informado os valores médios
das taxas administrativas cobradas pelos
Centros Regionais vinculados ao programa
EB-5, bem como, os valores da taxas cobradas
pela USCIS e consulados americanos para
iniciar e concluir o referido processo:

03

04

05

Formulário I-485/
DS-260:
USD 1.140;

Processo Consular:
USD 500 por cada
membro da família; e

Formulário I-829:
USD 3.750.

Form I-485/DS-260:
USD 1,140;

Consulate process:
USD 500 for each
family member; and

Form I-829:
USD 3,750.

Desconsiderando os prazos que o investidor e
sua equipe de profissionais levarão para avaliar,
analisar e escolher, não só o Centro Regional, mas
principalmente em qual empreendimento aportará
seus recursos, as etapas a serem trilhadas no
processo de investimento através do programa
EB-5 demandam em média os prazos a seguir
descritos. Ressalta-se que, nos termos da nova
política imigratória americana que está sendo
implementada pelo atual governo, a tendência é
de reduzir drasticamente esses prazos, uma vez
que o programa é visto como prioridade e deve
receber um tratamento diferenciado:

Disregarding the deadlines that the investor and
his team of professionals will take to evaluate,
analyze and choose not only the Regional
Center, but mainly in which enterprise the
resources will be invested, the steps to be taken
in the investment process through the EB-5
program demand on average the deadlines
described below. It is important to mention that
under the new US immigration policy being
implemented by the current government, there
is a trend to drastically reduce these deadlines,
since the program is seen as a priority and
should receive special treatment:

01
Para aprovação do primeiro
formulário I-526 junto a USCIS,
estima-se em média um período
de 12 a 16 meses;

For approval of the first I-526 form
with USCIS, an average of 12 to
16 months is estimated;

02
Após aprovação do primeiro
formulário e encaminhamento
do processo para o
consulado americano
encarregado de realizar o
procedimento consular no
país de origem do investidor
(no Brasil é o consulado do
Rio de Janeiro), estima-se em
média de 1 a 3 meses para
realização da entrevista;
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After the approval of the first
form and forwarding the
process to the American
consulate in charge of
conducting the consular
procedure in the investor’s
country of origin (in Brazil it is
done by the consulate of Rio
de Janeiro), it is estimated
that, on average, it takes 1 to
3 months for the interview;

03

04

Nos casos em que o investidor
estiver residindo nos EUA,
o processo de adequação
realizado através do formulário
I-485 poderá demandar o prazo
médio de 2 a 3 meses para
sua aprovação. Esta etapa
de adequação de status é
dirigida para o investidor ou
membros da família que já
estejam residindo nos Estados
Unidos. São os casos onde
a pessoa esteja residindo
como estudante, trabalhador,
funcionário de uma empresa,
entre outros casos possíveis; e

A última etapa trata da análise da
documentação para conversão
do visto provisório em definitivo,
realizado através do formulário
I-829 e após o decurso do
período de experiência de 02
anos, levando em média para
aprovação desse formulário
de 12 a 24 meses, sendo
que, como já esclarecido,
caso demore mais tempo,
seu estado de residente
permanente condicional será
automaticamente prorrogado até
o resultado final do processo.

In cases where the investor is
residing in the US, the adjustment
process made through the
Form I-485 may require the
average term of 2 to 3 months
for approval. This stage of status
adjustment is carried out for the
investor or family members who
are already residing in the United
States. These are the cases in
which the person is residing as
a student, worker, employee of a
company, among other possible
cases; and

The last stage deals with the
analysis of the documentation
for conversion of the provisional
visa into a definitive one,
carried out through the I-829
form and after the course of
the 2-year experience period,
leading to an average approval
of this form of 12 to 24 months.
As already explained, if it takes
longer, the status of conditional
permanent resident will
automatically be extended until
the final result of the process.

Em síntese, se analisado como um todo, podese observar que a média de um processo de
visto permanente através do programa EB-5
leva em torno de 4 a 5 anos, dentre os quais,
entre o primeiro e segundo ano o investidor já
poderá transferir-se e morar com sua família
nos Estados Unidos, logo após a entrevista no
consulado americano.
In summary, if analyzed as a whole, it is possible
to observe that the average of a permanent
visa process through the EB-5 program takes
around 4 to 5 years, among which, between the
first and second year the investor can move and
live with his family in the United States, shortly
after the interview at the American consulate.

10.

SOBRE O PATROCINADOR
ABOUT THE SPONSOR
Com mais de 23 anos de experiência
no mercado brasileiro prestando os mais
diversos tipos de serviços jurídicos dentro
da área de Direito Internacional Privado, o
escritório de Advocacia Internacional George
Cunha, vem se consolidando como um
dos pioneiros na condução e aprovação de
processos EB-5 junto ao governo americano.
Atua em todo território nacional,
assessorando investidores estrangeiros
e brasileiros que optam por migrarem
legalmente com seus familiares para os
Estados Unidos através do referido programa.
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Dispõe de um leque de opções de
empreendimentos que foram submetidos a
due diligence para que o investidor(a) possa
fazer uma escolha mais segura e tranquila
do melhor empreendimento para aporte dos
seus recursos.

With over 23 years of experience in the Brazilian
market providing the most diverse types of legal
services within the area of International Private
Law, the George Cunha International Law Firm
has been consolidating as one of the pioneers
in conducting and approving EB-5 processes
with the US government.
It operates throughout the national territory,
advising foreign and Brazilian investors who
choose to migrate legally with their family to the
United States through this program.
The office has a range of business options that
have been submitted to due diligence so that
the investor can make a safer choice of the best
venture for investing his/her resources.

O escritório está atuando ainda no desenvolvimento
e implantação de novos projetos para empresas
brasileiras que possuam ou não subsidiárias
instaladas nos Estados Unidos, para que possam
levantar recursos por meio do programa EB-5, e desta
forma, financiar o desenvolvimento de novos projetos
de expansão de mercado.

The office acts, moreover, on the development
and implementation of new projects for Brazilian
companies that may or may not have subsidiaries
located in the United States, in order for them
to raise funds through the E-B5 program and, in
this way, finance the development of new market
expansion projects.

Até a presente data nenhuma empresa brasileira
despertou interesse para esse nicho de mercado
que pode, se bem assessorado e acompanhado,
alavancar recursos financeiros a um custo
extremamente barato dentro do mercado americano,
se comparado a outras formas de financiamento.

Up to now, no other Brazilian office has showed
interest in this market niche which might, if properly
advised and guided, leverage financial funds to
extremely cheap costs on the American market,
when compared to other forms of financing.

O escritório entende que projetos de empresas
subsidiárias brasileiras nos Estados Unidos possuem
uma atratividade e uma facilidade bem maior na
captação de recursos de investidores brasileiros
que estejam postulando o visto de residência
permanente (Green Card) através do programa E-B5,
ou seja, seriam empresariosbrasileiros investindo
em projetos de empresas brasileiras vinculadas ao
programa E-B5. Segundo dados publicados pelo
USCIS, somente em 2016, foram 150 brasileiros que
obtiveram o visto de residência permanente com base
no programa E-B5.
Finalmente, o escritório Advocacia Internacional
George Cunha presta assessoramento e consultoria
em outros tipos de vistos para imigrantes e
não imigrantes, bem como em processos de
homologação de decisões estrangeiras, cartas
rogatórias, assessoramento de investidores
estrangeiros, processos de sucessão internacional e
adoção internacional de criança estrangeira.

The office understands that projects of Brazilian
subsidiary companies in the United States are
more attractive and are able to easily raise funds
from Brazilian investors who are applying to the
permanent resident visa (Green Card) through the
E-B5 program, in other words, it would be Brazilian
entrepreneurs investing in projects of Brazilian
companies associated to the E-B5 program.
According to data published by the USCIS, only
in 2016, 150 Brazilians obtained the permanent
resident visa based on the E-B5 program.
Finally, the office also provides advisory assistance
and consulting services on other types of visas
for immigrants and non-immigrants, as well as on
processes of homologation of foreign decisions,
follow-up of letters rogatory, advising foreign
investors, processes of international succession and
international adoption.

For more information,
please contact:
ADVOCACIA
INTERNACIONAL GEORGE CUNHA

Websites:
www.georgecunha.adv.br
www.programaeb5.com.br
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São Paulo
Av. Paulista, 1079 - 7° e 8° Andares- Torre João
Salém - (Zip Code) 01310-200
São Paulo, SP - Brasil
Phone.: +55 (11) 2787-6385
/ +55 (11) 99303-3675
E-mail: contato@georgecunha.adv.br
Fortaleza
Av. Barão de Studart, 2360 salas 1004/1005 - 60.120-002
Fortaleza, CE - Brasil
Phone No.: +55 (85) 3246-3344
+55 (85) 9913-7940
E-mail: contato@georgecunha.adv.br

Para mais informações,
entre em contato com:
ADVOCACIA
INTERNACIONAL GEORG E CUNHA

Websites:
www.georgecunha.adv.br
www.programaeb5.com.br
São Paulo
Av. Paulista, 1079 - 7° e 8° Andares – Torre
João Salém – CEP 01310-200
São Paulo, SP - Brasil
Telefone.: +55 (11) 2787-6385
/ +55 (11) 99303-3675
E-mail: contato@georgecunha.adv.br
Fortaleza
Av. Barão de Studart, 2360 salas 1004/1005 - 60.120-002
Fortaleza, CE - Brasil
Telefone: +55 (85) 3246-3344
+55 (85) 9913-7940
E-mail: contato@georgecunha.adv.br

