________________________________________________________________
Passaporte Biométrico para menores de 18 anos
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Instruções para preencher o formulário para passaporte
Tutorial: Como faço para escanear/digitalizar a foto e documentos?
Tutorial: Como redimensionar a foto para passaporte?
Tutorial: Como preencher formulário online para passaporte?
________________________________________________________________
Formulário
Formulário preenchido no site Sistema de Controle e Emissão de Documentos de Viagem. Na aba
“enviar arquivos” anexar os seguintes documentos previamente digitalizados:
➢
➢
➢
➢
➢

Foto recente, em atendimento às especificações listadas no formulário;
Passaporte válido (não é necessária a apresentação do passaporte expirado);
No caso de perda/furto do passaporte, boletim da ocorrência policial;
Certidão de nascimento brasileira;
Original do formulário "Autorização para Passaporte de Menor". O formulário deverá,
obrigatoriamente, ser assinado pelo pai e pela mãe, ou responsável legal, de acordo
com uma das
hipóteses:
a) pessoalmente, perante agente consular da Embaixada; OU
b) perante notário público local. Caso se trate de notário localizado fora da Noruega ou Islândia,
será necessário anexar a Apostila da Convenção de Haia ao formulário; OU
c) perante tabelião de notas (oficial de Cartório) no Brasil.
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Lembramos que a solicitação apenas será processada quando o Setor Consular receber a
documentação completa e digitalizada via correio ou pessoalmente.
Após o preenchimento de todas as abas do formulário na internet e digitalizados os documentos, clique
em “Salvar” e “Enviar” para que o “Recibo de Entrega do Requerimento” seja impresso. Assine e cole
a foto nas caixas apropriadas e informe o número de telefone e endereço de e-mail para contato.
________________________________________________________________
Documentos
Apresentar os seguintes documentos juntamente com o formulário:
➢ Original do passaporte válido (não é necessária a apresentação do passaporte expirado);
➢ Original do boletim policial da ocorrência da perda/furto do passaporte, caso o passaporte, que
ainda se encontrava válido, tenha sido extraviado ou perdido. Nessa situação, o interessado
deve comparecer pessoalmente;
➢ Original da certidão de nascimento brasileira;
➢ Original do formulário "Autorização para Passaporte de Menor". O formulário deverá,
obrigatoriamente, ser assinado pelo pai e pela mãe, ou responsável legal, de acordo
com uma das hipóteses:
a) pessoalmente, perante agente consular da Embaixada; OU
b) perante notário público local. Caso se trate de notário localizado fora da Noruega ou
Islândia, será necessário anexar a Apostila da Convenção de Haia ao formulário; OU
c) perante tabelião de notas (oficial de Cartório) no Brasil.
➢ Cópia dos documentos de identidade de ambos os pais (ou responsável legal) que contenham
foto, assinatura e nome completo;
➢ No caso de falecimento de um dos pais ou pais que possuem guarda total, favor anexar
documento comprobatório.
________________________________________________________________
Taxa consular
Menores entre 0 e 4 anos incompletos:
➢ Código 110.6 da tabela de emolumentos - Valor a ser pago NOK 420
Menores entre 4 e 18 anos incompletos:
➢ Código 110.7 da tabela de emolumentos - Valor a ser pago NOK 840
Forma de pagamento
Transferência bancária para a conta: 7032.05.19126 do DnBNor ou com cartão de débito na repartição.
________________________________________________________________
Impressões digitais
Após o recebimento dos documentos, o Setor Consular entrará em contato para agendar a visita dos
interessados maiores de 12 anos, que desejem coletar as impressões digitais.
________________________________________________________________
Prazo para processamento
O prazo para processamento varia de acordo com o número de solicitações recebidas. Normalmente
esse prazo é de 5 dias úteis.
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Entrega do novo passaporte
O novo passaporte poderá ser enviado pelo correio. Para isso, anexar envelope auto endereçado e com
selos suficientes para o envio como carta registrada. Lembramos que não serão enviadas
correspondências para outros países que não sejam a Noruega e a Islândia.
________________________________________________________________
Ativamento dos passaportes
Ao receber o passaporte, conferir atentamente todas as informações impressas. Em caso de erro, avisar
imediatamente o Setor Consular, que providenciará a emissão de novo passaporte corrigido. Caso o
passaporte já tenha sido ativado, serão cobrados novamente os emolumentos correspondentes. O
ativamento dos passaportes enviados pelo correio é feito a partir do 5º dia útil após a postagem.
________________________________________________________________
Passaporte cancelado
Os passaportes não retirados no prazo de 90 dias serão cancelados, sem a devolução do valor pago.
Nesses casos, para que seja emitido um outro passaporte, o requerente deverá preencher e enviar
novo requerimento, além de pagar novamente os emolumentos.
________________________________________________________________
Validade dos passaportes
Com a apresentação do documento anterior válido ou quando o documento anterior estiver expirado
(situação em que é dispensada a apresentação):
➢
➢
➢
➢
➢

Menores de 0 a 1 ano: passaporte válido por 1 ano.
Menores de 1 a 2 anos: passaporte válido por 2 anos.
Menores de 2 a 3 anos: passaporte válido por 3 anos.
Menores de 3 a 4 anos: passaporte válido por 4 anos.
Menores, entre 4 e 18 anos de idade incompletos: passaporte válido por 5 anos.

Sem a apresentação de documento anterior válido (extraviado, danificado ou roubado):
➢ Passaportes para menores de 4 anos:
o 7 meses em todas as vezes que não apresentar documento anterior válido.
➢ Passaportes para maiores de 4 anos e menores de 18 anos:
o 4 anos quando da 1ª não apresentação do documento anterior.
o 2 anos quando da 2ª não apresentação do documento anterior.
o 1 ano quando da 3ª não apresentação do documento anterior.
o 7 meses nas demais vezes.
________________________________________________________________
Formulário para autorização
Clique aqui para preencher e imprimir:
➢ Autorização para Passaporte de Menor - Requerimento
➢ Autorização de viagem para menor - Requerimento
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Perguntas frequentes
Que formulário devo preencher para solicitar o passaporte?
➢ Ver acima.
Como preencho o formulário para passaporte?
➢ Ver...
Quais os documentos que devo apresentar/enviar?
➢ Ver acima.
Quanto custa o passaporte?
➢ Ver acima.
Como pagar as taxas consulares?
➢ Ver...
Como enviar/adiantar documentação pelo correio?
➢ Ver...
Devo ir ao Setor Consular para fazer o passaporte?
➢ Ver acima.
Quanto tempo demora para o novo passaporte ficar pronto?
➢ Ver acima.
Como retiro o novo passaporte?
➢ Ver acima.
O que devo fazer quando eu receber o novo passaporte?
➢ Ver acima.
O que acontece se eu não retirar o passaporte novo?
➢ Ver acima.
Quanto tempo valerá o meu novo passaporte?
➢ Ver acima.
Como fazer para obter autorização para concessão de passaporte a menor, quando um dos pais não
mora na Noruega/Islândia?
➢ O genitor brasileiro ausente deverá preencher o formulário de autorização, assiná-lo e
reconhecer sua assinatura por autenticidade em cartório no Brasil ou no Setor Consular do
Brasil do país onde se encontrar.
➢ O genitor estrangeiro ausente deverá preencher o formulário de autorização, assiná-lo
e reconhecer sua assinatura por autenticidade perante o Tabelião (Notary Public) do país onde
se encontrar e em seguida pelo Setor Consular do Brasil com jurisdição sobre o país onde se
encontrar.
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É possível obter-se passaporte para menor sem autorização de um dos pais?
➢ Não.
É possível obter-se passaporte para um menor nascido na Noruega/Islândia antes de registrá-lo no
Setor Consular?
➢ Não. O passaporte só pode ser concedido depois de feito o registro consular de nascimento.
Para fins de concessão de passaporte, não serão aceitas certidões estrangeiras, ainda que
legalizadas no Setor Consular.
________________________________________________________________
Dúvida não foi esclarecida
Em caso de dúvidas, favor contatar o Setor Consular pelo e-mail consular.oslo@itamaraty.gov.br.
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