MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO
DE APATRIDIA NO BRASIL
1)

Nome:
Sobrenome:

2)

Sim ☐

Utiliza ou já utilizou outros nomes ou sobrenomes?

Não ☐

Quais?
3)
4)

Data
de Dia:
nascimento:
País de nascimento:

Mês:

Ano:

Cidade:
5)
a)

Lugares de residência, tempo de residência em cada local e motivos de mudança:
Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:

b)

Outros países de residência:
Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:

c)

No último país de residência:
Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:

6)

Nacionalidade(s) anterior(es):
Atual:

7)

Sexo:

Nenhuma: ☐
Homem: ☐

Mulher: ☐
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8)

Estado
Civil:

Casado(a): Solteiro(a): Viúvo(a):
☐
☐
☐

9)

Nome completo do pai:

Separado(a):☐ Divorciado(a):
☐

Nacionalidade:
Data e local de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
10) Nome e sobrenome de solteiro da mãe:
Nacionalidade:
Data e lugar de nacimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
11) Nome e sobrenome do avô paterno:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
12) Nome e sobrenome de solteiro da avó paterno:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
13) Nome e sobrenome do avô materno:
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Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
14) Nome e sobrenome de solteiro da avó materna:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Em qual?
15) Endereço do solicitante:
a)

No país de nascimento:

b)

No último país de residência:

c)

Atual:

16) Informação do cônjuge:
a)

Nome e sobrenome de solteiro:

b)

Data e local de nascimento:

c)

Lugar de residência:

d)

Domicilio atual:

e)

(Se o cônjuge solicitar o status de apátrida, eles devem preencher seu próprio
formulário)
17) Filhos do solicitante do status de apátrida:
1º Filho:
Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
Lugar de residência e tempo da permanência:
Nacionalidade:

3

O nascimento foi registrado em algum registro?

Sim: ☐

Não: ☐

Sim: ☐

Não: ☐

Sim: ☐

Não: ☐

Data de inscrição:
Em qual?
2º Filho:
Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
Lugar de residência e tempo da permanência:
Nacionalidade:
O nascimento foi registrado em algum registro?
Data de inscrição:
Em qual?
3º Filho:
Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
Lugar de residência e tempo da permanência:
Nacionalidade:
O nascimento foi registrado em algum registro?
Data de inscrição:
Em qual?
Em caso de maior número de crianças, faça uma fotocópia desta folha e preencha.

Proteção da ONU
18) Você atualmente recebe proteção ou assistência Sim: ☐
Não: ☐
de um organismo ou agência das Nações
Unidas que não seja o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)?
19) Que tipo de proteção ou assistência você recebe e desde que data?
20) Lugar onde você recebe essa assistência ou proteção:
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21) No lugar onde você estabeleceu sua residência, Sim: ☐
você reconhece os direitos e obrigações
inerentes à posse da nacionalidade desse país?

Não: ☐

Documentação em posse do solicitante
22) Documentos que o requerente possui e que acompanham o pedido:
Passaporte: Documento
☐
Viagem:☐

de Documento de identidade: Outros
☐
(especificar): ☐

23) Especifique os dados de cada documento:
a)

Passaporte:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):

b)

Documento de viagem:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):

c)

Identidade:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
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Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):

d)

Outros:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):

Sim: ☐

24) Tem um registro de nascimento:

Não: ☐

25) Caso não o tenha, responda o seguinte:
a)

Você sabe se o seu nascimento foi registrado?

b)

Em qual país?

c)

Em qual cidade?

d)

Em que data?

Entrada e endereço em
26) Data de entrada no Brasil:
Lugar de entrada:
Tipo de Fronteira:

Aérea: ☐

Terrestre: ☐

Marítima: ☐

Lugar:
Sim: Não: ☐
☐

Entrada legal:
27) Domicílios em:
a)

Domicilio atual:
Rua:
Nº: Apartamento:

Porta:
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C.E.P:

Município:

Cidade:
b)

Escreva os últimos três endereços:
Primeiro endereço – Rua:
Nº: Apartamento:

Porta:

C.E.P:

Município:

Cidade:
Segundo endereço – Rua:
Nº: Apartamento:

Porta:

C.E.P:

Município:

Cidade:
Terceiro endereço. Rua:
Nº: Apartamento:

Porta:

C.E.P:

Município:

Cidade:
28) Você teve uma autorização válida de residência ou permanência?
Indique outros motivos para não ter documentos:

29) Caso tenha sido detectado que o (s) documento (s) que possui é/são falso (s)
a)

Como você obteve o documento?

b)

Em qual país?

c)

Quanto pagou por ele (s)?

30) Exponha o itinerário seguido:
A)

País em que a viagem começou:
a) Motivo da partida:
b) Data e local de partida:

B)

A rota seguiu do país onde a viagem começou até a entrada no Brasil e no qual o
Estatuto de Apátrida é solicitado (país de trânsito)
Primeiro país:
a) Motivo da partida:
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b) Data e local de entrada:
c) Data e local de partida:
Segundo país:
a) Motivo da partida:
b) Data e local de entrada:
c) Data e local de partida:
31) Você já teve uma nacionalidade?

Sim: ☐

Não: ☐

(Se a resposta for afirmativa)
a)

Qual?

b)

Por quê a perdeu?

c)

Existe algum motivo que o impede de recuperar essa nacionalidade?

32) Ele solicitou o status de apátrida em outro Sim: ☐
momento:
Se a resposta for afirmativa
a)

Em que data?

b)

Em qual país?

c)

Em que organismo?

d)

Qual decisão foi tomada?

e)

Qual é a data da decisão?

f)

Você tem alguma documentação sobre essa Sim: ☐
decisão?

Não: ☐

Não: ☐
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g)

Em caso afirmativo, explique qual e anexe-o para acompanhar esta solicitação

33) Indique os motivos para fazer o pedido de apátrida
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