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Requerimento de passaporte alemão
Informativo
1. Informações Gerais
Requerimentos para a emissão de um passaporte podem ser feitos apenas pessoalmente
pelo requerente na representação consular competente.
Requerentes menores de idade também devem vir pessoalmente acompanhados de seus
pais ou representantes legais.
O requerimento para emissão de um passaporte poderá ser feito apenas na representação
consular da jurisdição onde você reside. Por via de regra, não é possível dar entrada em
uma representação consular que não é a competente.
Para requerer o passaporte, favor trazer o requerimento preenchido de forma legível e uma
foto biométrica atual.

2. Documentos necessários
A lista dos documentos necessários para requerer o passaporte você encontrará na Checklist.
Note que a documentação deve estar completa e as taxas precisam ser pagas aqui antes do
seu requerimento ser processado.
Para enviar documentos faltantes, você terá no máximo 30 dias. Depois desse prazo, o
requerimento será cancelado por estar incompleto; neste caso, via de regra, a taxa não pode
ser ressarcida por completo.

3. Taxas
As taxas devem ser pagas no momento do seu atendimento em espécie e em reais (conversão
pelo câmbio válido na representação consular) ou em um Consulado Geral poderão ser pagas
com cartão de crédito internacional (Mastercard, Visa) em Euros. Não podemos aceitar Euros
em espécie, cartões de débito ou cheques.


Passaporte para requerentes a partir de 24 anos (validade: dez anos, 32 páginas) – 81 €



Passaporte para requerentes a partir de 24 anos (validade: dez anos, 48 páginas) – 103 €



Passaporte para requerentes com menos de 24 anos (validade: seis anos, 32 páginas) – 58,50 €



Passaporte para requerentes com menos de 24 anos (validade: seis anos, 48 páginas) – 80,50 €
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Emissão de passaporte infantil (validade: um ano, no máximo até a criança completar 12 anos)
Observação: Alguns países não aceitam o passaporte infantil para a entrada no país. Não é
permitida a entrada sem visto nos EUA com um passaporte infantil. – 26 €



Taxa adicional para emissão expressa – 32 €



Taxa adicional de emissão para requerentes que não residem na área de jurisdição:
- para um passaporte válido por dez anos – 60 €
- para um passaporte válido por seis anos – 37,50 €
- passaporte infantil – 13 €



Taxas e custos do cônsul honorário – 60 €



Custos do envio (SEDEX) – 20-60 R$

4. Tempo de tramitação
O tempo de tramitação para os pedidos de passaporte é de cerca de seis semanas, já que são
emitidos na Alemanha. A pedido do interessado, a emissão do documento pode ser acelerada
mediante pagamento de uma taxa adicional para emissão expressa. Neste caso, o tempo é reduzido
em aproximadamente duas semanas.
Os requerimentos de expedição de passaportes infantis geralmente são processados no mesmo
dia.
Em casos excepcionais de urgência, que será analisado pelo consulado, você pode
eventualmente obter um passaporte provisório, válido por até um ano, que pode ser emitido
geralmente no mesmo dia.
Caso o setor de passaportes processe o seu requerimento, apesar de não ser o competente (por
exemplo, porque você tem residência registrada na Alemanha), será cobrada uma taxa adicional
de emissão para requerentes de fora da área de jurisdição , mais eventuais despesas. O tempo
de tramitação é mais longo porque a representação alemã primeiro precisa pedir a autorização da
repartição de passaportes competente no local da sua residência para emitir o passaporte.
Caso recorra ao serviço de um cônsul honorário e dê entrada no requerimento através dele, o
tempo de tramitação prolonga-se em cerca de duas semanas. Além disso, a tramitação está
sujeita a taxas e custos adicionais, mais os custos do envio.

Procedimento após ter dado entrada no requerimento
Assim que o seu passaporte ficar pronto, você será informado. Você poderá retirá-lo pessoalmente
no nosso horário de atendimento ao público. Por gentileza, traga o seu passaporte atual neste dia.
Você vai recebê-lo de volta invalidado.
Você pode autorizar terceiros a retirar o seu passaporte.
Além disso, ofereceremos a possibilidade de enviar-lhe seu passaporte por SEDEX para o seu
endereço. Neste caso, deverão ser pagos os custos para o envio.

Isenção de responsabilidade
Todos os dados fornecidos neste informativo estão baseados nas informações disponíveis nas
representações alemãs no Brasil na data da redação. Não nos responsabilizamos pela exatidão
dessas informações.
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