CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM SYDNEY
6/45 Clarence Street, Sydney NSW 2000
Telephone: 0292.674.414  Fax: 0292.674.419
Website:
http://sydney.itamaraty.gov.br/
Email: passaporte.sydney@itamaraty.gov.br
Jurisdiction: NSW/NT/QLD

PASSAPORTE
DOCUMENTAÇÃO:
POR CORREIO: encaminhar os documentos originais e fotocópias. O Consulado não se responsabiliza por
extravio ou atraso de correspondência. Encaminhar envelope plástico seguro (“Express Post Platinum” do
Australia Post), pré-pago e auto-endereçado, com porte de até 500g, para a ida e para a volta do correio.
PESSOALMENTE: somente com agendamento, conforme abaixo, e apresentação dos documentos originais e
fotocópias.
AGENDAMENTO: Uma vez preenchidos os requisitos abaixo e toda a documentação correta reunida, favor
agendar
horário
para
atendimento
presencial
na
página
do
Consulado
na
Internet:
http://sydney.itamaraty.gov.br/.
CHECKLIST


1.Formulário Eletrônico devidamente preenchido, impresso e assinado pelo requerente;



2.Foto recente (últimos 6 meses, tamanho para passaporte australiano, de frente, fundo branco, sem
sombras no rosto e preferencialmente mostrando ambas as orelhas);



3.Documento de Identidade (não obrigatório para menores de 18 anos), válido em todo o território
brasileiro, contendo nome completo, foto, local e data de nascimento e o nome dos pais;



4.Certidão de Nascimento ou Certificado de Naturalização E Certidão de Casamento, de acordo com o
estado civil, incluindo averbações de mudança de nome e de divórcio, quando for o caso;



5.Certidão de Quitação Eleitoral (cidadãos entre 18 e 70 anos): o passaporte poderá ser concedido
condicionalmente ao requerente que não esteja em dia com suas obrigações eleitorais, observada a
exigência de posterior regularização da situação eleitoral;



6.Certificado de Alistamento Militar (cidadãos do sexo masculino entre 18 e 45 anos);



7.Taxa consular a ser paga por meio de Standard Australian Money Order, nominal ao “ConsulateGeneral of Brazil”, a ser adquirida em uma agência do Australia Post (“online money order” não é
aceita). Favor utilizar uma Money Order para cada passaporte solicitado:
 $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).

MENORES DE 18 ANOS:


8.Formulário de Autorização de Passaporte para Menor, assinado pelo pai E pela mãe OU responsável legal,
perante a autoridade consular. Caso não possa(m) comparecer ao Consulado, a(s) assinatura(s)
deve(m) ser reconhecida(s) por “Notary Public”. O mesmo formulário possui campo opcional de
Autorização de Viagem para Menor. Pela Lei 13.058/2014, a autorização para concessão de
passaporte e/ou viagem para menor de 18 anos é requerida de ambos os genitores, salvo em
casos de óbito, destituição do poder familiar (diferente de guarda unilateral), ou de haver um único genitor
registrado na certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de idade;



9.Documento de identificação válido e com foto, do pai e da mãe ou do responsável legal. Brasileiros
devem apresentar documento brasileiro.
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10.Formulário de Extravio ou Furto de Documento de Viagem;



11.Boletim de Ocorrência Policial (somente para passaporte ainda válido).

Informações adicionais e formulários:
Dúvidas:
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OU
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