CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM SYDNEY
6/45 Clarence Street, Sydney NSW 2000
Telefone: 0292.674.414 Fax: 0292.674.419
Website: http://sydney.itamaraty.gov.br
E-mail: passaporte.sydney@itamaraty.gov.br

PASSAPORTE
CHECKLIST

=> ENVIE/ENTREGUE O SEU REQUERIMENTO:
PELO CORREIO: Encaminhar todos os documentos originais e incluir também cópia simples dos itens 3, 4 e 6
abaixo. (Obs: todos os originais serão devolvidos.) Enviar em envelope “Express Post” do Australia Post. Importante:
Incluir um envelope “Express Post” pré-pago e auto-endereçado para retorno dos documentos e novo passaporte.
PESSOALMENTE: somente com AGENDAMENTO. Apresentar todos os documentos originais e apresentar também
cópia simples dos itens 3, 4 e 6. Obs: Não é necessário agendamento para a coleta de documentos prontos. Visite nosso
site para maiores informações. O novo passaporte poderá ser enviado pelo correio, caso forneça um envelope “Express
Post” pré-pago e auto-endereçado.

=> Enviar pelo CORREIO ou apresentar pessoalmente (mediante agendamento):

1. Recibo de Entrega de Requerimento, impresso após o preenchimento do Formulário Online Para
Solicitação de Passaporte. Assinar o Recibo e preencher os dados de contato do requerente;

2. Fotografia recente (tirada há menos de 6 meses), tamanho de passaporte australiano, (Padrão ICAO).
Vide orientações para fotografia no formulário online;.

3. Documento original com foto. Exemplo: RG, Carteira de Habilitação ou Identidade Profissional.
Obs: não é obrigatório para menores de 18 anos;

4. Apresentar, de acordo com o estado civil, Certidão de Nascimento/Casamento brasileira original ou
Certificado de Naturalização brasileira original.

5. Situação eleitoral regular (brasileiros entre 18 e 70 anos). Apresentar apenas uma das opções abaixo:
- Comprovantes de votação das 2 últimas eleições OU
- Certidão de Quitação eleitoral (impressa do site do TSE) OU
- Declaração do Eleitor Brasileiro em situação irregular (impressa do site do Consulado).

6. Certificado de Alistamento Militar original (obrigatório para os do sexo masculino entre 18 e 45 anos);
7. Taxa Consular: o pagamento deve ser feito exclusivamente através de Australian Money Order

adquirida
no Australia Post, nominal ao “Consulate-General of Brazil”. Money Order adquirida online não será aceita.
Favor escrever o nome completo do requerente no verso da Money Order. Valores:
•
$216.00, para maiores de 18 anos de idade (validade de até 10 anos);
•
$144.00, para menores entre 4 e 18 anos de idade (validade máxima de 5 anos);
•
$ 72.00, para menores de 4 anos de idade (validade de acordo com a idade da criança).

8. Passaporte anterior (válido ou vencido)

Obs: Caso tenha sido extraviado ou furtado, mesmo que vencido, apresentar Formulário de Extravio ou Furto e
cópia simples do passaporte, caso a tenha. Se ele ainda estava válido, apresentar também Boletim de
Ocorrência Policial. Nesse caso, o novo passaporte terá o prazo de validade reduzido para 4 anos.

9. Para menores de 18 anos de idade, deverão ser apresentados:

- Documento dos pais com foto (original e válido) - pais brasileiros, apresentar documento brasileiro. E
- Formulário de Autorização de Passaporte para Menor - assinado por ambos os pais ou responsável legal
perante a Autoridade Consular ou um Notário Público (Justice of Peace NÃO será aceito).

10. Envelope “Express Post” pré-pago e auto-endereçado, para devolução pelo CORREIO dos documentos
originais enviados e do novo passaporte.

ATENÇÃO: o Consulado não se responsabiliza por extravio ou atraso de correspondências.
Para informações adicionais, visite o site do Consulado em Sydney: http://sydney.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml

