Passaporte Alemão – Perguntas frequentes

Preciso agendar um horário na representação alemã para solicitar o passaporte?
Depende de onde você mora. Nos consulados em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em São
Paulo é necessário marcar um horário em "Agendamento". No Consulado Geral em Recife
você pode solicitar o passaporte durante o horário de atendimento sem necessidade de
agendamento prévio.

O que preciso levar para solicitar um passaporte novo?
Por favor, leia o informativo Requerimento de Passaporte.

É realmente necessário levar todos os documentos relacionados no informativo para
solicitar o passaporte?
Sim. Caso contrário, a solicitação do passaporte será negado.

Por que preciso levar todos os documentos relacionados no informativo? Não é suficiente
apresentar o meu passaporte anterior?
Não. Não é suficiente apresentar o seu passaporte anterior para solicitar um passaporte
novo. Antes da emissão de um passaporte novo, é necessário verificar, entre outros, se os
pré-requisitos necessários para a emissão foram preenchidos e qual é o sobrenome do
requerente segundo a legislação alemã. É imprescindível apresentar os respectivos
comprovantes e documentos (sempre em original ou cópia autenticada) para esclarecer as
questões relativas à nacionalidade e ao sobrenome.

Não consigo encontrar minha certidão (nascimento, casamento, etc.) ou não estou mais
em posse deste(s) documento(s). O que devo fazer agora?
Você precisa solicitar a emissão de uma segunda via no cartório ou no registro civil
competente na Alemanha. Infelizmente, a representação alemã no Brasil não poderá
providenciar estas certidões. Veja mais informações sobre certidões em Assuntos Familiares.

Quais documentos preciso levar no original e em cópia? Quais cópias precisam ser
autenticadas?
Por favor, leia o informativo Checklist Passaporte.
Em princípio, você deve trazer todos os documentos no original. Depois de apresentar os
originais, poderá levá-los novamente.
Caso tenha somente uma cópia autenticada de um documento e não um original, pode
apresentar esta cópia autenticada no lugar do original.
Caso tenha somente uma cópia simples de um documento (certidão de nascimento, de
casamento, etc.), será necessário providenciar uma segunda via, já que não é suficiente
apresentar cópias simples (sem o respectivo documento original ou a respectiva cópia
autenticada).

Preciso apresentar traduções em alemão dos meus documentos brasileiros?
Não é necessário apresentar traduções para solicitar o passaporte.

Estou com mais de 60 anos, tenho somente a nacionalidade alemã, mas não tenho RNE
válido. O que preciso fazer?
Pela legislação brasileira, os estrangeiros com mais de 60 anos não precisam mais renovar o
seu RNE.
Entretanto, para solicitar o passaporte alemão, é necessário comprovar que você não
adquiriu a nacionalidade brasileira. Por via de regra, basta apresentar o seu RNE válido
como comprovante. Mesmo que tenha mais de 60 anos, é possível solicitar um RNE novo na
Polícia Federal.
Se você já pediu a renovação do seu RNE, mas ainda não o recebeu, não é necessário
esperar a emissão do RNE para solicitar o passaporte. Neste caso, queira trazer o protocolo
da Polícia Federal (sobre o pedido de renovação do RNE) como comprovante.

Posso solicitar um passaporte junto a um Cônsul Honorário?
Alguns Cônsules Honorários estão habilitados a receber os requerimentos de expedição de
passaportes biométricos, mas não todos. Verifique se o Cônsul Honorário da sua região está
habilitado.

Em caso de requerimento de passaporte junto a um Cônsul Honorário, será cobrada uma
taxa adicional equivalente a 60 euros, a ser paga em reais, além do valor para o envio por
Sedex.
Em casos de emergência, é possível solicitar passaportes provisórios junto a todos os
Cônsules Honorários. Para a concessão de um passaporte provisório é necessário:


expor os motivos da urgência de maneira crível



não haver tempo hábil para a expedição de um passaporte comum até o momento

do provável primeiro uso.
O prazo de validade de um passaporte provisório é de, no máximo, um ano.

Preciso comparecer pessoalmente para solicitar o passaporte?
Precisa. É imprescindível que o requerente compareça pessoalmente, inclusive menores de
idade. Para solicitar passaporte de menores (abaixo de 18 anos), os titulares da guarda do
menor, em geral ambos os pais, devem comparecer juntamente com o menor.

Como fico sabendo que meu passaporte está pronto? Preciso retirar meu passaporte
pessoalmente na representação alemã?
A maneira mais fácil é o envio do passaporte pronto por Sedex. Mediante pagamento de
uma taxa adicional que varia de R$ 20 a R$ 60 no ato do requerimento do passaporte. A
representação alemã enviará o passaporte ao seu endereço assim que o mesmo estiver
pronto.
Caso prefira retirar o passaporte pessoalmente, você será informado por escrito pela
representação alemã assim que o passaporte estiver pronto.
Também é possível que outra pessoa retire o passaporte em seu lugar. Para tanto, a pessoa
precisa apresentar uma procuração simples, sem forma prescrita, em que você a autoriza a
retirar seu passaporte.

O que acontece com o meu passaporte antigo? Preciso devolvê-lo quando solicitar um
passaporte novo?
É necessário apresentar o seu passaporte anterior quando solicitar um novo, mas ele não
fica retido no consulado após ser invalidado. Se o seu passaporte antigo ainda estiver válido
ao solicitar um novo e você ainda precisar dele nas seis semanas seguintes (ou seja, até a

emissão do passaporte novo), a invalidação poderá ser feita no ato de entrega do passaporte
novo. Neste caso, o passaporte novo não poderá ser enviado por Sedex ao seu endereço,
mas precisa necessariamente ser retirado na representação alemã. Para retirar o passaporte
novo, você (ou a pessoa autorizada por você) deverá apresentar o seu passaporte antigo
para que seja invalidado.

Como deve ser a foto do passaporte?
Verifique AQUI as exigências para a foto do seu passaporte.

Tenho passaporte alemão. Meu filho também tem direito a ter um passaporte alemão?
Geralmente sim. O pré-requisito é que ele tenha adquirido a nacionalidade alemã por
ascendência. Verifique aqui se as condições se aplicam ao seu filho no Informativo
Nacionalidade Alemã – Aquisição e perda.

O que preciso fazer para que meu filho também obtenha um passaporte alemão?
Seu filho só pode obter um passaporte alemão se tiver adquirido a nacionalidade alemã.
Além disso, é possível que o sobrenome do seu filho ainda não esteja definido segundo a
legislação alemã apesar de já constar na certidão de nascimento brasileira e que por isso
ainda haja a necessidade de os titulares da guarda definirem um sobrenome para o filho. É o
caso, por exemplo, se o pai for alemão e a mãe brasileira ou vice-versa, se os pais eram
casados no momento do nascimento do filho mas não definiram um sobrenome comum de
casados. Verifique se há necessidade de prestar uma declaração de sobrenome.
Uma vez esclarecidas as questões relativas à nacionalidade e ao sobrenome, é possível
solicitar um passaporte para o seu filho. Veja o passo a passo em Passaporte para menor de
idade.

Eu não acho (ou não tenho) meu Certificado de Cidadania alemã/meu Certificado de nacionalidade
alemã. Posso apresentar o do meu irmão/da minha irmã, ou do meu tio/da minha tia?
Não.

