CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MUNIQUE
Sonnentraße 31 – 80 331 – München
Telefone: 089-210376-0 Fax: 089-29160768

CONSULADO ITINERANTE A NUREMBERG
DATA : 12 de abril de 2018 – quinta-feira

LOCAL: Rathaus Wolffscher Bau, Fünferplatz 1, I. OG, Zi. 36 90403 Nuremberg
HORÁRIO: As senhas serão distribuídas de 09:30 às 14:30 horas
O atendimento será das 10:00 às 16:30 horas

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS ORIENTAÇÕES

O Consulado Itinerante destina-se principalmente ao atendimento de solicitações de serviços
para os quais, normalmente, é necessário comparecer ao Consulado-Geral do Brasil em Munique
para assinar documentos.
O atendimento será das 10:00 às 16:30 horas. Serão distribuídas senhas de 09:30 às 14:30 horas
Para os serviços prestados pelo Consulado Itinerante, o pagamento deverá ser efetuado somente
via transferência bancária realizada, no máximo, até o dia 09/abril/2018, para a conta do
Consulado-Geral do Brasil em Munique:
Brasilianisches Generalkonsulat
Commerzbank München
IBAN: DE 66 70 08 00 00 03 49 45 97 00
BIC: DRESDEFF700
Observações:
a) não é possível o pagamento em dinheiro/espécie.
b) favor trazer envelope auto-endereçado e pré-selado para a devolução dos documentos.

Valor dos selos postais: € 3,95
Serão prestados:
Serviços Militares: http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/certificado_militar.xml

a) Adiamento de Incorporação – Solicitamos trazer o CAM (Certificado de
Alistamento Militar) original.
b) Alistamento Militar - os pedidos serão recebidos e processados em 5 dias úteis.
Solicitamos trazer os documentos originais (certidão de nascimento original, passaporte
brasileiro ou RG válido e comprovante de residência como “Meldebescheinigung” ou
“Aufenthaltstitel”) e respectivas fotocópias e ENVELOPE AUTOENDEREÇADO E
SELADO € 3,95 . Os formulários necessários serão fornecidos no local.
c) Solicitação de Dispensa do Serviço Militar - os pedidos serão recebidos e enviados
ao Comando do Exército para emissão que ocorre no prazo de aproximadamente um ano.
Solicitamos trazer os documentos originais (certidão de nascimento original, passaporte
brasileiro ou RG válido e comprovante de residência como “Meldebescheinigung” ou
“Aufenthaltstitel”) e respectivas fotocópias dos documentos solicitados. Os formulários
necessários serão fornecidos no local.
Em caso de dúvidas sobre qualquer serviço militar, favor enviar e-mail impreterivelmente
para militar@consbras-munique.de até o dia 09/04/2018.
Serviços eleitorais: http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/titulo_eleitoral_e_outros.xml
a) Inscrição: obrigatória para cidadãos que completaram 18 anos. Trazer documentos
originais e fotocópias (simples, sem legalização).
b) Transferência de Domicílio Eleitoral : Trazer documentos originais e fotocópias
(simples, sem legalização).
c) Entrega de Títulos de Eleitor prontos: verifique se seu título está pronto e disponível
no endereço eletrônico supracitado. Solicite a entrega no dia através de email prévio a:
eleitoral@consbras-munique.de
Trazer passaporte brasileiro ou Identidade brasileira e protocolo de entrega do Título
Eleitoral.
Passaportes: http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/passaportes.xml
É necessário trazer, além da documentação constante na página do Consulado-Geral,
fotografia para passaporte no padrão biométrico (tamanho 3,5x4,5 cm ou 5x7 cm) com
fundo branco, o passaporte anterior original e um envelope auto-endereçado e préselado no valor de € 3,95 ou pré-pago (DHL Express). É obrigatório o preenchimento
prévio da solicitação do passaporte (online), devendo ser apresentado o formulário
“RER” impresso. Não será possível o preenchimento no local.
Taxa para passaporte:

€ 120,00 para maiores de 18 anos de idade
€ 40,00 para menores até 4 anos de idade (incompletos)
€ 80,00 para menores entre 4 anos e 18 anos

A documentação deverá ser apresentada no original acompanhada de cópia simples. As
cópias devem ser legíveis e sem cortes.

Para cidadãos casados, é obrigatória a apresentação da Certidão brasileira de Casamento.
O passaporte ficará pronto em até 20 dia úteis, contados do dia do consulado itinerante.
Documentação incompleta não poderá ser recebida.

Registros de Casamento e Nascimento:
Somente os requerimentos recebidos no Consulado-Geral até o dia 09 de abril de 2018
serão processados para a entrega no Consulado Itinerante, mediante assinatura dos
interessados.
Favor acrescentar, no requerimento de registro de nascimento ou casamento enviado ao
Consulado-Geral, a seguinte observação: “Buscarei o documento no Consulado Itinerante
em Nuremberg”. Sem essa observação o documento terá de ser retirado em Munique.
Leia atentamente as informações / instruções sobre os procedimentos para registro no
seguinte endereço:
http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_nascimento_e_segunda_via.xml
No dia do Consulado Itinerante a Nuremberg, favor levar todos os documentos originais.

Procurações Públicas:
Os interessados em retirar uma procuração pública no Consulado Itinerante a Nuremberg
deverão enviar os pedidos ao e-mail: proc@consbras-munique.de até o dia 09/04/2018,
impreterivelmente.
É absolutamente necessário o envio do texto eletrônico (não pode ser imagem de texto,
tem de ser texto digitado) da procuração para o e-mail: proc@consbras-munique.de até o
dia 09 de abril de 2018, bem como “Formulário de Procuração” digitalizado.
Favor escrever “Procuração – Nuremberg” no campo de assunto do e-mail. Leia
atentamente as informações sobre os procedimentos em:
http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/procuracoes_publicas_e_particulares.xml
Obs: não serão processadas procurações particulares
No dia do Consulado Itinerante a Nuremberg, leve os documentos originais e respectivas
cópias; bem como comprovante original da transferência da taxa ou a quantia exata do
valor do serviço.
Atenção:

Não serão prestados serviços de Legalizações / CPF/ Autorizações de viagem de menor /
Vistos / Procurações Particulares/ Reconhecimento de Assinatura / e outros serviços.

Tais serviços podem ser feitos por correio. Favor ler as informações contidas na página
eletrônica do Consulado-Geral do Brasil em Munique: http://munique.itamaraty.gov.br
Atestados de vida:
Taxa para atestado de vida: € 5 euros
O pagamento da taxa de € 5 euros deverá ser efetuado somente por via bancária realizado até o
dia 09 de abril de 2018 para a conta do Consulado-Geral do Brasil em Munique (Banco:
Commerzbank München; número da conta: IBAN: DE 66 70 08 00 00 03 49 45 97 00 / BIC:
DRESDEFF700).
E-mail do Setor de Atestados para casos de dúvida: atestados@consbras-munique.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenção: O atendimento do Consulado Itinerante depende, na maior parte dos casos, do
comparecimento pessoal do interessado ao local de atendimento. Não se recomenda, portanto, a
intermediação de terceiros.

DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU FALTA DE PAGAMENTO IMPOSSIBILITA
REQUERER OU RECEBER O SERVIÇO CONSULAR

