APOSTILAMENTO - Autorização para
Concessão de Passaporte para Menor
Brasileiro:
Como obter sem comparecer ao consulado.
Ambos os pais devem autorizar a emissão de passaporte para menor. A autorização é feita por meio
do “Formulário de Autorização para Concessão de Passaporte para menor Brasileiro”.

O Formulário pode ser acessado pelo link https://bit.ly/3iMbwva ou pelo nosso site
http://miami.itamaraty.gov.br, na seção de passaporte > menor de 18 anos
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1-Reconhecimento das assinaturas
As assinaturas no formulário devem ser reconhecidas. O reconhecimento pode ser feito
presencialmente no Consulado, mediante agendamento pelo e-consular (ec-miami.itamaraty.gov.br),
ou por meio de um Notary Public.

-

Assine o formulário preenchido na presença do Notary Public de sua escolha e solicite a
notarização das assinaturas, conforme exemplo abaixo:

Atenção: Ler as instruções no verso do formulário. A assinatura deverá ser semelhante à do
documento apresentado no processo para emissão de passaporte. Lembrando que pais brasileiros
devem obrigatoriamente apresentar documento válido de identificação expedido por autoridade
brasileira.

2- Apostilamento
Com as assinaturas já notarizadas no formulário, será necessário apostilar o documento.
- Para quem mora na Flórida, preencha o formulário “Apostille Request” disponível no site do
Departamento de Estado, imprima e anexe junto ao formulário de autorização notarizado. Envie os
documentos por correio ao Departamento de Estado da Flórida. Veja exemplo abaixo:
Atenção: o serviço requerido deve ser somente “Apostille”. Não solicitar “Certificate of
Incumbency”.
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Link para o formulário “Apostille Request”:
https://dos.myflorida.com/media/702388/apostille_and_notarial_certificate_request_form11-26-19.pdf
- Coloque no envelope:
a.
b.
c.
d.

Formulário “Apostille Request”;
Formulário de autorização com as assinaturas notarizadas;
Money Order ou cheque com o valor da taxa; e
Envelope de retorno pré-pago, com o endereço preenchido.

- Envie para:
Department of State
Division of Corporations
ATTN: Apostille Section
P.O. Box 6800
Tallahassee, FL 32314-6800
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3- Confira se o apostilamento está correto
Ao receber seu documento apostilado, verifique se o nome do notário consta como signatário
autorizado e se a data do apostilamento é a mesma (ou posterior) à data em que as assinaturas
foram reconhecidas pelo notário no formulário de autorização. Confira modelo abaixo.

Nome do “Notary Public”

Se o formulário foi
notarizado dia 21 de julho,
a data do apostilmento
deve ser a mesma ou
posterior, nunca anterior.
Por ex.: 22 de julho.
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4- Finalize o processo de solicitação do
passaporte
Após receber e conferir o formulário apostilado, solicite o passaporte do menor e faça o upload do
documento no e-consular (ec-miami.itamaraty.gov.br).

Informações importantes
Atenção! O Consulado não faz notarização ou apostilamento. Antes de solicitar o apostilamento,
consulte o site do Departamento de Estado da Flórida.
http://notaries.dos.state.fl.us/notproc7.html
Para os residentes em Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas, os respectivos endereços são os
seguintes:
a. Porto Rico
Departamento de Estado de Porto Rico
Cll San José
San Juan, 00901, Porto Rico
Telefone: (787) 722-2121 ext. 1201
https://estado.pr.gov/es/certificacion-documentos-y-radicacion-de-reglamentos/

b. Ilhas Virgens Norte-Americanas
St. Croix
Office of the Lieutenant Governor
1131 King Street, Suite 101
Christiansted, St. Croix, Virgin Islands 00820
St. Thomas
Office of the Lieutenant Governor
5049 Kongens Gade
St. Thomas, Virgin Islands 00802
Phone: (340) 776-8515 e (340) 773-6449
https://ltg.gov.vi/contact-us/
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