EMBAIXADA DO BRASIL
EM COPENHAGUE

CARTILHA CONSULAR
Dinamarca e Lituânia

1) Sobre o Setor Consular
O Setor Consular da Embaixada do Brasil em Copenhague
presta assistência aos brasileiros que residem na Dinamarca e
na Lituânia, ou que estejam de passagem por estes países, bem
como concede vistos e presta informações aos estrangeiros que
viajam ao Brasil. Também atende à comunidade brasileira
residente no oeste da Suécia, em especial Malmo, com
restrições (consultar antes o Setor).
Sua atuação é definida pelo Manual do Serviço Consular e
Jurídico e, no que couber, pela legislação dinamarquesa ou
lituana e por convenções internacionais. Suas atribuições
incluem, sobretudo, o apoio a brasileiros em situação
emergencial que estejam na Jurisdição da Embaixada e a
satisfação de necessidades documentais mínimas, a fim de que
o brasileiro esteja em dia com seus direitos e obrigações de
cidadão.
1.1) Canais e horários de atendimento
Website: http://copenhague.itamaraty.gov.br
E-mail: consular.copenhague@itamaraty.gov.br
Atendimento por telefone: Segunda - Sexta (9:00-10:00)
Atendimento presencial: Segunda - Sexta (10:00-13:00)
1.2) Endereço físico e postal
Jens Kofods Gade 1, ST. TH.
1268 Copenhague K
Dinamarca
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1.3) O que o Setor Consular PODE fazer por você
*Emitir documentos de registro civil (certidões de nascimento,
casamento e óbito, procurações, atestados de residência ou de
vida);
*Emitir passaportes e ARBs (Autorização de Retorno ao
Brasil);
*Conceder vistos para estrangeiros;
*Reconhecer firma de autoridades em documentos emitidos na
Jurisdição deste Posto (Dinamarca e Lituânia);
*Autenticar cópias de documentos brasileiros e dinamarqueses
ou lituanos mediante apresentação do original;
*Reconhecer firma de brasileiros;
*Fazer o alistamento militar;
*Fazer o alistamento eleitoral;
*Dar assistência a brasileiros desvalidos, menores órfãos e
detentos na Dinamarca e Lituânia;
*Em caso de detenção, zelar para que as autoridades locais
ajam com equidade e justiça; avisar a família do assistido no
Brasil, se este o desejar.
Os serviços consulares são prestados mediante pagamento de
emolumentos consulares correspondentes, de acordo com as
instruções específicas do Ministério das Relações Exteriores
(MRE). Estes emolumentos são regulados pela Receita Federal
e recolhidos ao Tesouro Nacional.
1.4) O que o Setor Consular NÃO PODE fazer por você
Há, contudo, limites na atuação do Setor Consular, seja por
não haver previsão legal, seja por escaparem à competência do
Ministério das Relações Exteriores.
*Interferir em pedidos de visto ou em casos de denegação de
entrada de brasileiros na Dinamarca e na Lituânia;
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*Arcar com despesas médicas, hospitalares, judiciais ou
quaisquer outras, ainda que emergenciais;
*Arcar com despesas de sepultamento, cremação,
embalsamamento e transporte de restos mortais para o Brasil;
*Fazer reservas de hotel, compra de passagens, aluguel de
veículos ou armazenar bagagem;
*Interferir em questões de direito privado, como direitos do
consumidor ou questões familiares;
*Emitir Carteira de Identidade (competência das Secretarias de
Segurança Pública dos Estados), Registro Nacional de
Estrangeiro (Polícia Federal), Carteira Nacional de Habilitação
(Detran dos Estados ou Denatran).
Esses documentos somente podem ser solicitados no Brasil;
*Emitir atestado de saúde;
*Emitir atestado de bons antecedentes (somente no Brasil,
pessoalmente ou mediante procurador, com a Polícia Federal
ou Secretarias de Segurança Pública dos Estados);
*Receber inscrições para concursos públicos;
*Representar brasileiro perante a Justiça dinamarquesa ou
lituana;
*Receber pagamentos de impostos (como IRPF), taxas,
tributos de recolhimento federal, estadual ou municipal
(deverão ser efetuados em território nacional, pessoalmente ou
por procurador);
*Legalizar papéis emitidos fora da jurisdição da Embaixada
em Copenhague;
*Alterar nome ou sobrenome (exceto sobrenome, mediante
apresentação da certidão brasileira de casamento) ou
homologar divórcio (somente no Brasil, perante o Superior
Tribunal de Justiça).
2) Turismo na Dinamarca e na Lituânia
Turistas brasileiros não necessitam de visto para entrar na
Dinamarca ou na Lituânia, desde que a viagem seja a turismo,
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por no máximo 90 dias. O ingresso deve ser com passaporte
com validade mínima de seis meses.
Para informações turísticas acesse:
www.visitdenmark.com.br
http://lietuva.lt
A Embaixada do Brasil em Copenhague alerta os cidadãos
brasileiros em visita à Dinamarca e Lituânia sobre relatos de
furtos em ações oportunísticas em locais de grande
concentração de turistas.
Em geral, os países são considerados seguros. Entretanto, nas
regiões centrais, em especial em pontos turísticos e em lojas de
grande movimento, é recomendável maior cautela e especial
atenção, sobretudo nas férias de verão.
Recomenda-se que o turista tome as seguintes providências:
*Para sua segurança, não é recomendável portar o passaporte e
outros documentos originais brasileiros consigo. É sempre
mais seguro portar as cópias autenticadas dos documentos. Em
caso de furto, as cópias poderão auxiliar na obtenção de novos
documentos;
*Mantenha cópias, preferencialmente autenticadas, dos
documentos de identificação brasileiros (passaporte, RG e
carteira de motorista) também em mais de um local (bolsa,
cofre, mala, etc.);
*É sugerido, também, manter cópias dos documentos, em meio
eletrônico ou impresso, inclusive com parentes no Brasil;
*Não entregue seus documentos ou objetos pessoais a pessoas
desconhecidas. Exemplo: ao experimentar roupas em lojas,
evite deixar que o vendedor guarde sua bolsa, seu casaco, etc.;
*Mantenha atenção a seus pertences em todos os momentos,
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em especial em locais frequentados por turistas, como centros
de compras, hotéis, parques, estações de trem, aeroportos e
estacionamentos.
Lembre-se: tenha os mesmos cuidados que você teria em
qualquer outro grande centro urbano!
3) Situações emergenciais
Se o cidadão brasileiro for vitima de furto ou roubo, deve
procurar a delegacia de policia mais próxima para registrar a
ocorrência. É importante que constem, em Boletim de
Ocorrência todos os documentos extraviados.
Em casos de acidentes e emergências médicas na Dinamarca e
Lituânia, somente os serviços locais de assistência médicohospitalar podem ser acionados.
Em caso de desastres, conflitos e acidentes, é de grande
importância que o brasileiro acompanhe as providências
tomadas pelas autoridades locais (dinamarquesas ou lituanas),
sempre mantendo contato com a autoridade consular brasileira.
Serão considerados casos de emergência consular: falecimento,
detenção ou situações de violência contra cidadãos brasileiros.
Assaltos, perda de documentos e viagens imprevistas não
constituem emergência consular.
Telefone de emergência consular: 0045 - 29679089
Atenção: O plantonista não está habilitado a prestar
informações serviços consulares em geral. Para estes assuntos,
procure o Setor Consular nos horários normais de atendimento.
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3.1) Assistência médica e policial
Na Dinamarca o sistema emergencial funciona da seguinte
maneira: deve-se ligar primeiramente para a ambulância, para
então, ser encaminhado a um hospital.
Emergência médica: Ligue 112
Emergência policial: Ligue 114
3.1.1) Lista de hospitais públicos
*Dinamarca:
Copenhague: Rigshospitalet
Endereço: Blegdamsvej 9
2100 Kbh Ø
Telefone: (+45) 3545 3545
E-mail: rigshospitalet@rh.regionh.dk
Website: www.rigshospitalet.dk
Aarhus: Aarhus Universitetshospital
Endereço: Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Telefone: +45 7845 0000
E-mail: auh@rm.dk
Website: www.auh.dk
* Lituânia:
Endereço: Santariškių g. 2
08661 Vilnius
Telefone: (+370) 5 236 5000
E-mail: info@santa.lt
Website: http://santa.lt
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3.1.2) Polícia
*Dinamarca
Endereço: Polititorvet 14
1780 Copenhagen V
Telefone: (+ 45) 33 14 88 88
E-mail: rpch@politi.dk
Website: www.politi.dk
*Lituânia
Endereço: Saltoniskiu str. 19
08105 Vilnius
Telefone: (+370) 5 272 5372
E-mail: spauda@policija.lt
Website: www.policija.lt
4) Orientação jurídica gratuita
Para casos como separação, divórcio e guarda de filhos:
*Dinamarca
Copenhagen Legal Aid (Københavns Retshjælp)
Endereço: Stormgade 20, 1. sal
1555 København V
Telefone: (+45) 33 11 06 78
Website: www.retshjaelpen.dk
*Lituânia: www.hg.org/lawfirms/lithuania/vilnius.html
5) Ajuda para mulheres vítimas de violência na Dinamarca
*Copenhague
Endereço: Nørre Voldgade 80
1358 København K
Telefone: (+45) 33 45 86 40
E-mail: koebenhavn@moedrehjaelpen.dk
Website: https://moedrehjaelpen.dk
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*Aarhus
Endereço: Søndergade 53, 4. sal |8000 Aarhus C
Telefone: (+45) 33 45 86 60
E-mail: aarhus@moedrehjaelpen.dk
Website: https://moedrehjaelpen.dk
6) Abrigos
Os abrigos também oferecem ajuda às vítimas de violência.
*Copenhague:
Dansk Kvindesamfunds
Endereço: Niels Hemmingsens Gade 10
1153 København K
Telefone: (+45) 33 15 78 37
E-mail: sekretariat@danskkvindesamfund.dk
Website: http://danskkvindesamfund.dk
*Aarhus
Aarhus Krisecenter
Endereço: Adresse: Søndervangen 92
8260 VIBY J
Telefone: 86 15 35 22
E-mail: ial@aarhus.dk
Website: www.aarhuskrisecenter.dk
7) Serviços úteis
7.1) Serviço notarial
*Dinamarca:
DANMARKS DOMSTOLE
www.domstol.dk
*Lituânia:
http://notaries-europe.com/lithuania/vilnius
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7.2) Ministério dos Negócios Estrangeiros
*Dinamarca
Endereço: Asiatisk Plads 2
1448 København K
Website: http://um.dk
*Lituânia
Endereço: J.Tumo-Vaižganto Str. 2
01511 Vilnius
Website: http://urm.lt
Informações sobre vistos na Dinamarca:
www.nyidanmark.dk
8) Curiosidades
*Dinamarca
Na Dinamarca as cidades foram adaptadas aos ciclistas. Há
mais bicicletas do que carros no centro da cidade. Um terço
dos moradores de Copenhague pedala para ir ao trabalho e é
comum ver pessoas vestidas para o trabalho pedalando sem o
menor esforço.
A Dinamarca tem costumes considerados liberais aos olhos
menos modernos. No entanto observa-se discrição e
conservadorismo em outras questões. Os estrangeiros não
devem confundir o liberalismo dinamarquês. As leis são
rigorosas com aqueles que atravessam limites e a sociedade
condena os que se excedem. A Embaixada recomenda atenção
ao visitar o bairro de Christiania. O consumo de drogas não é
normalmente permitido no país, embora, em geral, tolerado
apenas no perímetro daquele bairro.
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*Lituânia
O nome Lituânia tem mil anos de idade e os lituanos adoram
basquete. Mesmo sendo um país báltico que já foi parte da
União Soviética, a Lituânia é um país católico (cerca de 77%).
O santo padroeiro da Lituânia é São Casimiro. No Brasil, os
italianos tem a Mooca e o Bixiga, os japoneses tem a
Liberdade e os lituanos tem a Vila Zelina. A Vila Zelina
(bairro paulistano localizado na zona leste) é onde se encontra
a maior comunidade de lituanos e seus descendentes no Brasil.
*Direitos LGBT
A Dinamarca é um país pioneiro na promoção e defesa dos
direitos das populações LGBT, tendo sido o primeiro país do
mundo a legalizar a União Civil de casais do mesmo sexo, em
1989. O Estado dinamarquês garante plenos direitos –
inclusive de casamento e de adoção de menores – às famílias
homoafetivas e promove ações direcionadas ao combate ao
preconceito e à discriminação contra as populações LGBT.
A Lituânia não permite a união civil ou o casamento de
pessoas do mesmo sexo em seu sistema legal e ações
governamentais contra a disciminação das populações LGBT,
embora implementadas como condição de pertencimento do
país à União Européia, não têm apoio da maioria da população
lituana.
A Embaixada do Brasil em Copenhague realiza, conforme os
avanços da legislação brasileira, desde de 3 de setembro de
2013, o registro de casamentos de pessoas do mesmo sexo,
realizados por autoridade estrangeira ou na própria repartição
consular (no caso de casais em que ambos os nubentes sejam
brasileiros).
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