
A solicitação da declaração de movimentos migratórios pode ser feita pessoalmente ou 
via e-mial.  
Eu consegui resposta rápida por e-mail, mas a solicitação deve ser realizada desde o 
endereço eletrônico cadastrado na Polícia Federal (aquele que foi cadastrado quando se 
solicitou o documento de identidade brasileiro (RNM)), no meu caso não era o e-mail da 
USP e sim o meu pessoal.  
 
Para a solicitação deve ser enviada ao endereço nucad.drex.srsp@pf.gov.br a 
documentação listada abaixo: 

a) requerimento simples devidamente assinado, indicando o período a ser 
informado (segue modelo em anexo); 

b) cópia de seu documento de identidade (RG / CNH / RNM / Passaporte); 

c) foto do(a) solicitante segurando o documento de identidade (RG / CNH / 
RNM / Passaporte), identificando seu rosto; 

d) comprovante de residência; Munícipios vinculados à Superintendência da 
Polícia Federal de São Paulo/SP:  São Paulo, Araçariguama, Arujá, Barueri, 
Biritiba-Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz 
de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, 
Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São 
Roque, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

e) informação de contato (e-mail cadastrado na PF e telefone). 

f) caso sua solicitação seja para cumprimento de exigência 
da CAPES/MEC, anexar o pertinente ofício ou e-mail da CAPES. 

 
 

Todos os documentos devem estar em formato PDF, incluso a foto do item c. Em anexo 
envio o modelo do requerimento mencionado no item a, caso precise repassar a 
informação para os outros alunos.  
 
Para solicitação pessoalmente, a documentação é a mesma mas não é necessária a foto 
do item c.  
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REQUERIMENTO 

 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DE SÃO PAULO/SP 

 

 

Eu ______________________________________ nascido(a) em ___/___/_____ , filho(a) 

de ___________________________ e __________________________, portador(a) do 

RG/RNM nº ____________ , CPF nº ______________, residente no endereço 

____________________________________________, telefone ( ___ ) ___________, 

venho respeitosamente solicitar, através de meu e-mail pessoal, o documento Certidão de 

Movimentos Migratórios, para fins de__________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

  

Peço, por gentileza, que o documento possua período: 

 

(   ) Datado de ____/____/______ até ____/____/______. 

(   ) Datado de ____/____/______ até o dia atual. 

(   ) Tudo o que consta, até o dia atual. 

 

 

São Paulo/SP, _____ de ____________ de ______. 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 


