Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato
Declaration of electronic address and other means of contact
O Formulário deverá ser preenchido em Letra de Forma Legível
The form must be filled out legibly readable Block Letter
1.IDENTIFICAÇÃO
1.IDENTIFICATION
Nome: Name:
Filiação: Parents’ names
CPF (quando disponível): CPF (when available)
Data de nascimento: Date of birth
Documento de Identidade: Identity Card
Nacionalidade: Nationality
2.DADOS DE CONTATO
CONTACT DETAILS
Informo os seguintes dados atualizados:
I declare the following updated data:
Telefones: Phone number (s)
Endereço eletrônico/E-mail: E-mail address
Endereço residencial: Home address:
Endereço do trabalho: Work Address:
Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato
Declaration of electronic address and other means of contact
3. DECLARAÇÃO
DECLARATION
Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas
para as finalidades da Lei nº 13.445, de 2017 e do Decreto nº 9.199, de 2017 são
verídicas, estando ciente do dever de atualização cadastral perante a Polícia Federal
sempre que houver alteração de dados pessoais e meios de contato.
I declare, under the penalties of Brazilian Law, that the information stated here to
comply with the Law 1345, of 2017 and the Decree No. 9199 of 2017 are true, and I’m
aware of the obligation to update the records the Federal Police records whenever
there is any change of my personal data and means of contact.
Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicações e notificações em
procedimentos administrativos perante a Polícia Federal serão encaminhadas
preferencialmente para o endereço eletrônico acima informado e publicadas no sítio
oficial da Polícia Federal na internet: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/leidemigracao, e que o início da contagem de prazo para manifestação, nos termos desta
Portaria, se dará com a publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.
I further declare that I am aware that any communication and notifications in
administrative proceedings made by the Federal Police will be sent, preferably, to the
above-mentioned electronic address and published on the Federal Police official

website on the Internet: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/lei-demigracao, (NOTE: CORRECT ADDRESS) and that the start of the counting of
deadline for demonstration, under the terms of this Ordinance, will occur with the
publication on the of the Federal Police official website on the internet.

______________________ , _____/ _________________ / __________
Cidade/UF (Rio de Janeiro/RJ)

Data (Date Day/Month/Year)

_____________________________________
Assinatura do Declarante (Signature of Declarant)

