ANEXO II
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIARES PARA EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO
Art. 2º da Lei nº 9474/1997
“Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e
descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem
economicamente, desde que se encontrem em território nacional”.
Aquele cujos dados sejam preenchidos neste Formulário será entendido como “solicitante por
extensão”

Nome do solicitante principal:
Grau de parentesco com o solicitante principal:
Protocolo de solicitação de refúgio do solicitante principal:
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome(s): ___________________________________________________

Foto

Sobrenome (s): ______________________________________________
Gênero:

(

) Feminino

(

) Masculino

(

) Outro

Nome Social (se aplicável): ___________________________________________________
Conforme Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.

Nome do pai: _____________________________________________________________
Nome da mãe:_____________________________________________________________
Data de nascimento: ______/______/______ (dia / mês / ano)
Estado civil:

( ) Solteiro (a)

( ) Casado (a)

( ) União Estável

( ) Separado(a)

( ) Viúvo (a)

( ) Outro. Informe:____________

Local de nascimento. País: _____________Estado ou Província:_____________________
Cidade ou Vila______________________________________________________________
Nacionalidade: _____________________________________________________________
Caso possua mais de uma nacionalidade, liste todas.

Língua materna: ____________________________________________________________
Outros idiomas: ____________________________________________________________
Etnia: ______________________________ Religião: ______________________________

Último endereço no país de nacionalidade ou residência habitual:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Indique se você se enquadra em alguma das situações a seguir, anexando os devidos
elementos de prova material:
( ) pessoa menor de 18 anos de idade
( ) pessoa maior de 60 anos de idade
( ) portadora de doença grave. Especifique: __________________________________
( ) portadora de deficiência, física ou mental. Especifique: _______________________
2. DADOS DE CONTATO
Telefone: ___________________________ E-mail: ________________________________
Endereço atual no Brasil: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. SERVIÇO MILITAR / COMBATE
Você prestou serviço militar, ou esteve envolvido em situações de combate em seu país de
nacionalidade ou de residência habitual? ( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido “SIM”, informe:
a) se o serviço foi prestado de maneira compulsória, por exigência da lei de seu país, ou se
foi prestado voluntariamente _________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) o período que prestou serviço miliar ou esteve envolvido em situações de combate
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) suas responsabilidades e cargos que ocupou___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d)

descreva

com

detalhes

que

tipos

de

situação

de

combate

você

esteve

envolvido_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. INVESTIGAÇÕES OU ACUSAÇÕES CRIMINAIS
Você já foi preso, detido, interrogado, processado ou condenado, em razão de investigações
ou acusações de práticas de crime?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido “SIM”, forneça detalhes (onde, por quais motivos e por quanto tempo)
e se passou por julgamento formal.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
a. VÍNCULO FAMILIAR
i. Relação familiar com o solicitante principal:
( ) Cônjuge ou companheiro(a)

( ) Ascendente. Informe: _________________

( ) Descendente. Informe: __________ ( ) Outro. Informe: ______________________
ii. Demonstrativos de vínculo familiar anexados:
( ) Passaporte ou cédula de identidade nacional
( ) Certidão de nascimento
( ) Certidão de casamento civil ou religioso
( ) Certidão de nascimento de filhos em comum
( ) Evidências de coabitação
( ) Outro _______________________________
b. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
Caso o familiar solicitante não seja cônjuge ou companheiro/a, ascendente ou
descendente, favor informar:
i. Qual a sua relação de parentesco com o solicitante principal, e os motivos que
justificariam a solicitação por extensão?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ii. O solicitante principal possui responsabilidades econômicas assumidas para com a
pessoa a quem pretende estender os efeitos da sua condição de
refugiado?
( ) Sim ( ) Não.
Descreva: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
iii. Demonstrativos de dependência econômica anexados ao presente:
( ) Registro em que conste o interessado como dependente
( ) Evidências de coabitação
( ) Declaração de imposto de renda
( ) Registros de remessa financeira
( ) Disposições testamentárias
( ) Procuração ou fiança reciprocamente outorgados
( ) Outro ______________________________________

