CHECKLIST PARA EMISSÃO E RENOVAÇAO DE
PASSAPORTE NO CONSULADO PARA MENORES DE
18 ANOS
Documento 1: ( ) certidão de registro de nascimento brasileira ORIGINAL ou cédula de
identidade brasileira do menor (RG).
Documento 2: ( ) documento ORIGINAL de identidade dos pais (ou responsáveis legais)
do menor, que tenha foto recente e assinatura (preferencialmente o passaporte). Pais
brasileiros devem apresentar documentos brasileiros.
Documento 3: ( ) formulário de autorização de emissão de passaporte/viagem de menor,
preenchido com dados de ambos os pais ou responsáveis legais. O fomulário está
disponível em nossa página na internet:

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/NovaYork/ptbr/file/autorização_menores18_passaporte.pdf
O Consulado-Geral em Nova York não emite, em hipótese alguma, passaporte para
menores de 18 anos sem essa autorização, que deverá ser assinada na presença do
agente consular na hora do atendimento.
Documento 4: ( ) Recibo de Entrega de Requerimento preenchido e assinado por um dos
pais ou responsável legal (se o pedido for feito por terceiros, a assinatura deverá ser
previamente notarizada).
Documento 5: ( ) 1 foto (2x2 polegadas, recente e de boa qualidade, com fundo branco).
Documento 6: ( ) USPS “Money Order”, no valor correspondente, conforme a idade
(consulte nosso site).

IMPORTANTE: Caso um dos pais, ou representante legal, não compareça ao Consulado,
sua assinatura deverá ser previamente reconhecida por:
a) consulado brasileiro; OU
b) cartório no Brasil; OU
c) Notário Público - neste caso, a assinatura do notário deverá ser certificada por
"County Clerk". O CGBNY somente aceita notários e “county clerks” da jurisdição
deste Consulado-Geral (Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Ilhas Bermudas). As
assinaturas no formulário de autorização, mesmo notarizadas, deverão ser
semelhante à assinatura no documento de identificação apresentado ao Consulado;

d) As listas de “County Clerks” e respectivas jurisdições encontram-se nos links
abaixo:

NOVA YORK: http://nysac.org/county_clerks/directory.php
NOVA JERSEY: http://www.state.nj.us/state/elections/voting-information-local-officials.html
PENSILVÂNIA: http://www.pacourts.us/courts/courts-of-common-pleas/clerks-of-courts

Para mais informações, acesse: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml

