
Tirar passaporte brasileiro comum
O passaporte comum tem duração de dez anos e o interessado na obtenção 

deve ser brasileiro, ter se alistado como eleitor quando obrigatório, ter votado 

na última eleição, justificado ou pago multa respectiva, não ser procurado e 

nem estar impedido de sair do país e, quando homem, estar em dia com o 

serviço militar obrigatório.

Documentos para tirar passaporte brasileiro comum

Documento de identidade

Obrigatório para maiores de 12 anos (RG, CNH ou carteira de trabalho – 

junto de um documento que comprove o local de nascimento).



Caso tenha havido mudança no nome em razão de casamento é preciso ainda 

levar a certidão de matrimônio, e se houve mudança por readequação de 

gênero é necessário levar algum documento com o nome antigo;

Título de eleitor

Você necessita do título de eleitor e comprovante de votação/justificativa/

pagamento de multa na última eleição. Na ausência desses é preciso obter a 

certidão de quitação eleitoral no site do TSE ou no cartório eleitoral mais 

próximo;

Comprovação da quitação com serviço militar

Para homens a partir de 1 de janeiro do ano em que completam 19 anos até 

31 de dezembro do ano em que completam 45 anos;

CPF

No caso de não constar no documento de identidade;

Documentos necessários para os naturalizados

Certificado de naturalização original ou cédula de identidade expedida por 

Secretaria de Segurança Pública com o número da portaria ministerial de 

naturalização respectiva.

Documentos necessários para Indígenas



Para indígenas conseguirem tirar passaporte brasileiro é preciso ter em mãos 

declaração emitida pela FUNAI/MJ – caso não possua nenhum dos 

documentos de identidade listados.

Documentos passaporte brasileiro 2018
Temos uma boa notícia! O Governo brasileiro e a Polícia Federal anunciaram 

que devido ao programa “Brasil Eficiente” a emissão do passaporte passará a 

ser mais simples e com mais agilidade. Ou seja, será necessário apresentar 

menos documentos para tirar o passaporte.

De acordo com a Casa Civil, em 2018 não será mais necessário apresentar o 

comprovante de pagamento para emitir o documento, o certificado de 

reservista e a quitação com a Justiça Eleitoral. Bastará apenas o RG e o CPF. 

As outras informações serão buscadas diretamente no banco de dados da 

Polícia Federal. Muito mais fácil.

Enquanto a nova mudança não entra em vigor, ainda é necessário levar os 

documentos acima indicados.

Tirar passaporte brasileiro comum para 
menores
No caso de emissão de passaporte para menores de 18 anos é necessário 

ainda autorização expressa de ambos os pais ou do responsável legal.



Os modelos estão disponíveis no site da PF e o menor deverá estar presente 

no momento do requerimento e retirada.

Validade do passaporte brasileiro para menores

A validade do documento varia de acordo com a idade, seguindo uma tabela 

que vai de um a cinco anos.

• 0 a 1 ano incompleto: validade de um ano;

• 1 ano a 2 anos incompletos: validade de dois anos;

• 2 anos a 3 anos incompletos: validade de três anos;

• 3 anos a 4 anos incompletos: validade de quatro anos;

• 4 anos completos a 18 anos incompletos: validade de cinco anos.



Como requerer o passaporte brasileiro

 
Com os documentos em mãos, o requerente solicita o passaporte no site da 

Polícia Federal e preenche um cadastro com seus dados pessoais. Ao final, 

será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) e o requerente escolhe 

o local de atendimento para a retirada do documento.

Junto da GRU será emitido também um protocolo; ambos deverão ser 

apresentados na etapa presencial de tirar passaporte brasileiro. A taxa é R$ 

275,25 e a GRU deve estar paga, respeitando a data de vencimento no boleto.



Agendar o atendimento presencial

Compensado o pagamento dentro de dois ou três dias, é hora de agendar o 

atendimento presencial em uma das unidades emissoras pelo site da Polícia 

Federal.

O requerente deve escolher dia e hora e imprimir o comprovante. Em alguns 

postos não é preciso agendar horário, mas em compensação você terá que 

lidar com filas imensas e pode perder um tempo precioso na espera.

Compareça cedo e cuide do visual no dia

No dia agendado, compareça ao posto com 15 minutos de antecedência e 

munido da documentação solicitada, GRU, comprovante de pagamento, 

protocolo e comprovante de agendamento.

Uma fotografia será tirada para o documento (portanto, cuide do visual no 

dia!), mas para menores de três anos é exigido que os responsáveis levem 

uma foto. As impressões digitais também serão coletadas.

Emissão e retirada do passaporte

Para amenizar a ansiedade é possível consultar o andamento da 

solicitação com o número de protocolo e o CPF. Se não houver nenhum 

transtorno – como a falta de verba para a emissão ou greve dos funcionários – 

será possível tirar passaporte brasileiro em até seis dias úteis. Para retirada é 



preciso apresentar o documento de identidade, conferir as impressões digitais 

e assinar o documento.

A retirada é feita por ordem de chegada, e passaportes que não forem 

retiradas dentro de 90 dias serão cancelados. Não há prorrogação ou 

renovação do passaporte após dez anos.

Você pode conferir também um guia detalhado sobre como morar fora do 

brasil.

Tirar passaporte no cartório
Em 2018 os cartórios de todo o país poderão emitir segunda via do 

passaporte! A Associação dos Notários e Registradores do Brasil acredita que 

“quase todos” os cartórios do país poderão emitir o passaporte ( e também 

RG). Portanto agora é aguardar o processo entrar em vigor.

A expectativa é que o processo para tirar o documento fique cada mais mais 

simples e quem sabe até mais barato do que tirar o passaporte nos postos da 

Polícia Federal.


