
 
EMBAIXADA DA SUÉCIA BRASÍLIA   

Taxas consulares (válidas a partir de 1 maio de 2021) 

 
SEK 

 

BRL 

Passaportes  
Passaporte comum 1600 1060 

Passaporte provisório 1800 1190 

Carteira de identidade nacional sueca 1600 1060 

Retirada do passaporte sueco em um Consulado 200 130 

Emergency Travel Document (European Union for member states citizens) 1800 1190 

D-VISA  

Visto de entrada de acordo com o Cap. 3, Seção 4 da Lei de Estrangeiros (2005:716) EUR 60  BRL    406  

Permissão de residência e de trabalho 
Permissão de residência e (de trabalho) para pessoas maiores de 18 anos   

Au-Pairs, artistas, estudantes, pesquisadores visitantes, visitantes, etc. 1500 990 

Permissão de residência para pessoas menores de 18 anos 750 495 

Permissão de trabalho na Suécia segundo as novas leis trabalhistas 2000 1325 

Permissão de trabalho para estabelecimento de empresa/comércio 2000 1325 

Permissão de residência e de trabalho para pessoas maiores de 18 anos -   

Extensão da permissão. 1000 660 

Permissão de residência e de trabalho para pessoas maiores de 18 anos por   

laços familiares 2000 1235 

Permissão de residência por laços familiares para pessoas menores de 18 anos 1000 660 

Permissão de residência para estudantes do SIDA, outras   

Organizações suecas ou organizações internacionais (ERASMUS) e aqueles   

que possuem bolsas de estudos na Suécia (Linnaeus-Palme) sem taxa 

Permissão de residência/trabalho para cidadãos e membros familiares de   

cidadãos da UE + Noruega e Islândia sem taxa 

Permissão de residência/trabalho para pessoas incluídas no acordo entre   

UE e Suíça para livre movimentação de pessoas sem taxa 

Permissão de residência/trabalho para estudantes do Museu Mundial de   

Navegação em Malmö sem taxa 

Questões sobre Cidadania 
Notificacão da cidadania sueca 175 115 

Requisição de cidadania sueca (naturalização) 1500 990 

Certificados    

Atestado de vida sem taxa 

Legalização, checagem de impedimento para casamento, 

certificado 

200 115 

Inscricão consular  140 

Carteira de motorista  
Entrega de carteira de motorista 450 300 



Se requisitado e pago na Suécia 200 130 

Tradução da carteira de motorista  165 

   Casamento    

Casamento entre cidadão suecos e cidadãos não-brasileiros   

inclusive protocolo 1200 795 

  Cópias   

A taxa deve ser cobrada para cópias de documentos oficiais e/ou impressões SE 

essas tiverem 10 ou mais páginas 

50 30 

páginas extras 2 1,30 

 Traducões  

Somente certificado, por excedente de palavras de grupo de cem palavras 160 105 

   Taxas especiais  
  

Serviços prestados na chancelaria fora do horário de atendimento, por   

hora iniciada 600 395 

Serviços prestados fora da chancelaria durante o horário de atendimento, por   

cada hora iniciada 400 265 

Taxa máxima por dia 2000     1325 

Serviços prestados fora da chancelaria fora do horário de atendimento, por   

cada hora iniciada 800 530 

 


