________________________________________________________________
Antecedentes criminais
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Obter o certificado de antecedentes criminais
No Brasil através de procuração ou pela internet.
________________________________________________________________
Emissão gratuita pela internet
A Polícia Federal disponibilizou no endereço: Servicos.dpf a emissão gratuita pela Internet de
certificado de antecedentes criminais.
O documento deverá ser traduzido por um Tradutor Juramentado.
Não há necessidade em apresentar os documentos no Setor Consular da Embaixada.
________________________________________________________________
Emissão através de procuração
Procedimento:
Para documentação apresentada pessoalmente, o interessado deverá entregar:
➢ Formulário para procuração para fins de antecedentes criminais devidamente preenchido, a
ser assinado diante do funcionário no Setor Consular;
➢ Originais dos documentos brasileiros (RG, CPF e passaporte ou RNE para estrangeiros);
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➢ Caso os documentos não estejam válidos, você deve reconhecer sua firma por um notário
público antes da procuração ser legalizada pelo Setor Consular;
➢ Formulário de Matrícula Consular preenchido, caso ainda não tenha feito a matrícula consular;
➢ Recibo de pagamento da taxa consular.
Para documentação enviada pelo correio, anexar:
➢ Formulário para procuração para fins de antecedentes criminais devidamente preenchido e
assinado pelo interessado (a assinatura no formulário deve ser igual à do documento
autenticado);
➢ Fotocópia autenticada do documento de identidade ou passaporte;
➢ Recibo de pagamento da taxa consular;
➢ Os cidadãos brasileiros não matriculados nesta Embaixada deverão incluir formulário de
Matrícula Consular de cidadão brasileiro devidamente preenchido e assinado, foto
3x4, fotocópia autenticada das páginas 1, 2 e 3 do passaporte, CPF e RG brasileira;
➢ Envelope com selo de carta registrada para devolução do documento.
Para documentação enviada por e-mail, escanear e enviar para consular.oslo@itamaraty.gov.br:
➢ Formulário para procuração para fins de antecedentes criminais devidamente preenchido e
assinado pelo interessado (a assinatura no formulário deve ser igual a do documento
autenticado);
➢ Fotocópia autenticada do documento de identidade ou passaporte;
➢ Recibo de pagamento da taxa consular;
➢ Os cidadãos brasileiros não matriculados nesta Embaixada deverão incluir formulário de
Matrícula Consular de cidadão brasileiro devidamente preenchido e assinado, foto
3x4, fotocópia autenticada das páginas 1, 2 e 3 do passaporte, CPF e RG brasileira;
➢ Nesse caso, será agendada a sua visita para retirada do documento.
________________________________________________________________
Emolumentos Consulares (Emissão por procuração)
Tabela de emolumentos - código 440.2 - Valor a ser pago NOK 210
Forma de pagamento
Transferência bancária para a conta: 7032.05.19126 do DnBNor ou com cartão de débito na repartição.
________________________________________________________________
Formulário
Clique aqui para preencher e imprimir:
Formulário para procuração para fins de antecedentes criminais
Formulário de Matrícula Consular
________________________________________________________________
Perguntas frequentes
Como faço para obter o certificado de antecedentes criminais?
➢ Ver “Obter o certificado de antecedentes criminais” acima.
Como peço o certificado de antecedentes criminais pela internet?
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➢ Ver “Emissão gratuita pela internet” acima.
Como faço uma procuração para pedir o certificado de antecedentes criminais no Brasil?
➢ Ver “Emissão através de procuração” acima.
Quais os documentos necessários para a emissão de uma procuração?
➢ Ver “Emissão através de procuração” acima
Quanto custa para fazer uma procuração?
➢ Ver “Emolumentos Consulares” acima.
Como pagar as taxas consulares?
➢ ver...
Que formulário devo preencher para fazer uma procuração?
➢ Ver “Formulário” acima.
Como enviar/adiantar documentação pelo correio para fazer a procuração?
➢ ver...
________________________________________________________________
Dúvida não foi esclarecida
Em caso de dúvidas, favor contatar o Setor Consular pelo e-mail consular.oslo@itamaraty.gov.br.
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