________________________________________________________________
Atestado de Vida
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Informação geral
O atestado de vida é o documento utilizado para comprovar que determinada pessoa, que se encontra
no exterior, está viva. Tal comprovação de vida é necessária para que o cidadão continue a receber seu
benefício ou pensão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou de órgão públicos.
________________________________________________________________
Procedimento
Para a obtenção do atestado de vida, comparecer pessoalmente à Embaixada munido de:
➢ Documento de identificação (por exemplo: passaporte, RG, RNE, CNH válida, etc.); e
➢ Formulário de solicitação do atestado de vida, preenchido e assinado (clique aqui).
Impossibilidade de comparecimento
Nos casos em que não seja possível comparecer pessoalmente à Embaixada, o procedimento adotado
deverá ser o seguinte:
➢ Preencher e imprimir o formulário específico "Atestado de Vida para Comprovação Perante o
INSS" (clique aqui). Atenção: este formulário deverá ser utilizado apenas por aqueles que não
comparecerão pessoalmente à Embaixada;
➢ Assinar o formulário perante notário público local e em seguida apostilar o documento de
acordo com as instruções publicadas em Legalização; e
➢ Enviar o documento diretamente para o Brasil sem necessidade de passá-lo pela Embaixada.
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________________________________________________________________
Emolumentos Consulares
Tabela de emolumentos - código 510 - Valor a ser pago NOK 52,50
Forma de pagamento
Transferência bancária para a conta: 7032.05.19126 do DnBNor ou com cartão de débito na repartição.
________________________________________________________________
Perguntas frequentes
Quem pode solicitar um atestado de vida?
➢ Ver “Informação geral” acima.
O que devo fazer para obter um atestado de vida?
➢ Ver “Procedimento” acima.
Quanto custa o atestado de vida?
➢ Ver “Emolumentos Consulares” acima.
Como pagar as taxas consulares?
➢ ver...
Como enviar/adiantar documentação pelo correio?
➢ ver...
Que formulário preencher para obter um atestado de vida?
➢ Ver “Procedimento” acima.
________________________________________________________________
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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