Permissão de Residência Documentos necessários para brasileiros(as)
casados/nubentes com um cidadão(ã) sueco(a)
017-01-24

Solicitação on-line
Observação:
1. A aplicação on-line é mais rápida, pode ser acessada pelo link:
www.migrationsverket.se/info/4386_en.html.
2. Escanear e anexar os documentos na aplicação.
3. Levar os documentos originais para a entrevista.
DOCUMENTOS DO SOLICITANTE

1
2

3

4
5
6
7

Passaporte válido
Comprovante de estado civil
Solteiro(a):
Segunda via da Certidão de Nascimento
e
Escritura Pública de Declaração de
solteiro(a) com duas testemunhas
Casado:
Certidão de Casamento brasileiro e
Se há Certidão de Casamento sueco

ENTIDADE

OBSERVAÇÃO

Policia Federal
www.dpf.gov.br

N° do passaporte, vistos identidade,
carimbos etc.

Cartório de Registro Civil/Notas

A data de emissão do documento não
deve ser superior a 90 dias na data do
registro da permissão de residência.

Cartório de Registro Civil /
vigelförättare

O casamento deve ser registrado nos
dois países. Ver informações sobre
como fazer traslado de casamento no
site da Embaixada
(www.suecia.org.br)
Os documentos de comprovação de
relacionamento necessitam ter uma
validade de pelo menos dois anos.

União Estável:
2ª via da Certidão de Nascimento
Declaração de União Estável ou outros
docs. que comprovem compartilhamento de
domicilio de no min. 2 anos
Divorciado(a):
Certidão de casamento com averbação de
divórcio
Viúvo(a):
Certidão de casamento e
Atestado de óbito do cônjuge
Comprovantes do estado civil
traduzido por um tradutor juramentado

Declaração emitida em Cartório
de Registro Civil.

Junta Comercial /
Kammarkollegiet

Todas as certidões apresentadas na aplicação
que foram emitidas por autoridades no Brasil,
precisam ter a tradução juramentada para o
Inglês, ou a tradução ad hoc para o Sueco (não
há tradutor juramentado de Sueco no Brasil).
Desde agosto de 2016 o Brasil aderiu à
Convenção da Apostila, que deverá ser
anexada ao documento público emitido pelas
autoridades competentes no Brasil (por
exemplo, cartórios e tradutores juramentados),
tornando-o válido em todos os demais Estados
partes da Convenção.

Comprovante de residência
CPF – Cadastro de Pessoa Física
Carteira de identidade
Outro documento que comprova o
relacionamento

Ex. aluguel, conta, fatura etc.
Receita Federal
Ex. Detran

No nome do solicitante

Cartório de Registro Civil

Cartório de registro civil

Exemplos de comprovante de
relacionamento: contrato de aluguel
conjunto, contas diversas em nome dos dois
e com o mesmo endereço, contas-bancária
conjunta, “personbevis” onde conta os
nomes dos dois, fotos de diferentes
ocasiões, coladas/impressas em folha A-4
com datas, nomes e lugares, passagens,
atestado médico de gravidez etc.

DOCUMENTOS DO RELATOR SUECO

8

Passaporte ou identidade sueca
DOCUMENTOS OPCIONAIS

9

Procuração do solicitante para relator

Cartório de Notas ou formulário
da Embaixada no site:
www.suecia.org.br

Sveriges Ambassad i Brasilia
www.suecia.org.br

Com procuração relator pode ser
informado e recorrer decisões

Solicitação por correio
Observação:
1. Enviar a solicitação no Consulado ou Embaixada. O sistema de correio demora mais do
que a solicitação on-line.
2. Anexar dois jogos de cópia dos documentos no envelope.
3. A entrevista somente é agendada quando todos os documentos estiverem corretos.
4. Levar os documentos originais para a entrevista.
ENTIDADE

QUANTIDADE

OBSERVAÇÃO

Dep. de Migração sueca
www.migrationsverket.se
Dep. de Migração sueca
www.migrationsverket.se
Policia Federal
www.dpf.gov.br

2 exemplares

Preenchido no computador e
assinado
Preenchido no computador e
assinado
N° do passaporte, vistos
identidade, carimbos etc.

Cartório de Registro Civil/Notas

2 cópias autenticadas

Cartório de Registro Civil /
vigelförättare

2 cópias autenticadas

União Estável:
2ª via da Certidão de Nascimento
Declaração de União Estável ou outros
docs. que comprovem compartilhamento de
domicilio de no min. 2 anos
Divorciado(a):
Certidão de casamento com averbação de
divorcio
Viúvo(a):
Certidão de casamento e
Atestado de óbito do cônjuge
Comprovantes do estado civil
traduzido por um tradutor juramentado

Declaração emitida em Cartório
de Registro Civil.

2 cópias autenticadas

Cartório de Registro Civil

2 cópias autenticadas

Cartório de registro civil

2 cópias autenticadas

Junta Comercial /
Kammarkollegiet

2 cópias autenticadas

Todas as certidões apresentadas na
aplicação que foram emitidas por
autoridades no Brasil, precisam ter a
tradução juramentada para o Inglês,
ou a tradução ad hoc para o Sueco
(não há tradutor juramentado de
Sueco no Brasil). Desde agosto de
2016 o Brasil aderiu à Convenção da
Apostila, que deverá ser anexada ao
documento público emitido pelas
autoridades competentes no Brasil
(por exemplo, cartórios e tradutores
juramentados), tornando-o válido em
todos os demais Estados partes da
Convenção.

Comprovante de residência
CPF – Cadastro de Pessoa Física
Carteira de identidade
Recibo de pagamento da taxa consular
Outro documento que comprova o
relacionamento

Ex. aluguel, conta, fatura etc.
Receita Federal
Ex. Detran
Os consulados

2 cópias autenticadas
2 cópias autenticadas
2 cópias autenticadas
2 cópias

No nome do solicitante.

DOCUMENTOS DO SOLICITANTE

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Formulário de solicitação n° 160011
(se.) ou n° 161011 (ing.)
Formulário sobre vínculos familiares
n° 238011 (se) n° 239011 (ing.)
Passaporte válido
Comprovante de estado civil
Solteiro(a):
Segunda via da Certidão de Nascimento
e
Escritura Pública de Declaração de
solteiro(a) com duas testemunhas
Casado:
Certidão de Casamento brasileiro e
Se há Certidão de Casamento sueco

DOCUMENTOS DO RELATOR SUECO

10

Passaporte ou identidade sueca

Sveriges Ambassad i Brasilia
www.suecia.org.br

Policia Sueca

2 exemplares
2 cópias autenticadas

2 cópias

A data de emissão do
documento não deve ser
superior a 90 dias na data do
registro da permissão de
residência.
O casamento deve ser
registrado nos dois países. Ver
informações como fazer
traslado de casamento no site
da Embaixada
(www.suecia.org.br)
Os documentos de
comprovação de
relacionamento necessitam ter
uma validade de pelo menos
dois anos.

www.suecia.org.br
Exemplos de comprovante de
relacionamento: contrato de aluguel
conjunto, contas diversas em nome
dos dois e com o mesmo endereço,
contas- bancária conjunta,
“personbevis” onde conta os nomes
dos dois, fotos de diferentes
ocasiões, coladas/impressas em
folha A-4 com datas, nomes e
lugares, passagens, atestado médico
de gravidez etc.

DOCUMENTOS OPCIONAIS

12

Procuração do solicitante para relator

Cartório de Notas ou formulário
da Embaixada no site:
www.suecia.org.br

Sveriges Ambassad i Brasilia
www.suecia.org.br

2 originais/cópias
autenticadas

Com procuração o relator pode
ser informado e recorrer
decisões

