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Primeira Coisa: (arquivo anexo) 

Embaixada Brasileira / Consulado Brasileiro nos locais onde você for ficar 
fora do Brasil (prefira o Consulado se tiver os dois, lembrando que são 
repartições que não abrem finais de semana) 

Levar consigo os documentos necessários para tirar um passaporte, 
lembrando que homens tem mais documentos que mulheres. 

- como você pode levar cópia de todos os documentos?  
- você simplesmente pode digitalizar todos os seus documentos e 
enviar para você mesmo no seu e-mail assim nunca mais perde; neste 
caso vai precisar de um local para imprimir. 
- Se você não tiver toda a documentação eles vão fazer um novo 
passaporte para você? Sim, porém a validade dele vai ser somente de 
1 ano. 

- É necessário um documento seu para provar sua identidade: RG ou 
CNH 

- O que ajuda muito é ter uma cópia do seu próprio passaporte somente 
as páginas iniciais com número e seus dados e de todos os vistos 
válidos se for o seu caso.
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Segunda Coisa: 

Vá até o posto policial mais próximo de você e faça o boletim de 
ocorrência da perda, roubo ou extravio. Este documento é imprescindível 
para tirar o outro passaporte. 
Em alguns consulados se aceita uma declaração de próprio punho e 
assinada dizendo sobre o ocorrido. 

Normalmente demora entre 2 a 10 dias úteis; nem sempre eles tiram a 
foto no local, mas isso vai de onde você está e eles te darão todas as 
informações necessárias. 

O preço de um outro passaporte também vai variar de acordo com o país 
onde você está, mas gera em torno de 160 a 200 dólares. 
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Terceira Coisa: 

Levar consigo os números de telefone internacional para cancelar seus 
cartões de crédito se forem perdidos/extraviados também. 

Use o passaporte no dia de chegada e no dia de saída do país. Nos 
outros dias use xerox do mesmo e sua carteira de identidade ou CNH. É 
recomendado que o documento fique guardado no cofre do seu hotel. 
Só é válido deixar o documento no cofre caso o hotel tenha uma 
segurança impecável, não sendo recomendado no caso de hostels e 
albergues, por exemplo. 

Por um lado, isso pode evitar uma dor de cabeça caso ocorra de perder 
passaporte no exterior, mas por outro pode causar transtornos caso uma 
autoridade pare o turista e solicite os documentos. 
 
Ande com o endereço do hotel em que você esteja hospedado também. 
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Quarta Coisa: 

Caso o turista brasileiro no exterior não possa pagar as taxas para a 
emissão de um novo passaporte, uma alternativa é a solicitação do ARB 
(Autorização de Retorno ao Brasil), como o próprio nome diz, é a 
autorização de retorno ao Brasil. O documento é concedido pelas 
repartições consulares a brasileiros e residentes estrangeiros no Brasil 
que, estando no exterior e necessitando regressar ao país, não 
preencham requisitos para a obtenção de passaporte. 

Em casos de emergência em que não seja possível acionar o consulado 
brasileiro do país, vale entrar em contato com o Núcleo de Assistência a 
Brasileiros (NAB) do Ministério de Relações Exteriores (MRE-Itamaraty) 
po r t e l e fone (61 /8197 -2284 ou 61 /2030 -6456 ) ou ema i l 
(dac@itamaraty.gov.br).
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Quinta Coisa: (link) 

Obtenção de novos vistos      
Em caso de países que exigem visto de documentos brasileiros, a 
emissão de novo passaporte poderá não ser suficiente para permanecer 
ou deixar o país, sendo necessário obter novo visto junto às autoridades 
locais. Caso esse procedimento seja necessário, as Repartições 
Consulares poderão fornecer assistência em relação aos órgãos locais a 
serem contatados pelo cidadão brasileiro com vistas a obtenção de novo 
visto.  

Se não houver visto válido, para sair do país com o novo passaporte, 
poderá ser preciso regularizar a situação migratória antes do embarque. 
Geralmente, isso é feito por meio de pagamento de multa por 
permanência ilegal em território estrangeiro. Cada país, no entanto, 
possui legislação específica que regula as penalidades para permanência 
irregular em seus territórios, e, em caso de dúvidas, a Repartição 
Consular brasileira poderá indicar os procedimentos necessários para 
regularização da situação migratória.         



Passaporte 
Para o Francês

Seguro viagem (arquivo anexo) 

Uma forma de eliminar parte da dor de cabeça é com seguro viagem. 
Isso porque ele oferece assistência em casos de perda ou roubo de 
passaporte. Dependendo do plano contratado, o seguro viagem pode 
oferecer apenas orientação por telefone ou uma orientação mais 
completa, que pode até realizar empréstimos. 

Já em casos de planos de seguro viagem com assistência completa, 
pode ser disponibilizado um empréstimo (especificado no contrato) para 
ajudar na taxa que deverá ser paga para o novo passaporte. Isso além da 
ajuda no valor das diárias da hospedagem, que provavelmente terão 
que ser estendidas. 

Após voltar ao Brasil, basta pagar pelo empréstimo com as taxas que 
tiverem sido gastas pelo envio do dinheiro para território internacional. Em 
caso de remarcar a passagem de avião, os custos são de 
responsabilidade individual – geralmente, passagens de primeira classe 
ou classe executiva deixam o cliente isento de pagar multas de 
remarcação. 

http://www.comparaonline.com.br/seguro-viagem
http://www.comparaonline.com.br/seguro-viagem


Et voilà!
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