REPUBBLICA ITALIANA
CONSOLATO D’ITALIA RECIFE
_____________________

Expedição do Passaporte
O passaporte é um documento de viagem que pode ser requerido pelos cidadãos
italianos que estejam em dia com suas obrigações previstas em lei (eventual registro
do casamento, nascimento dos filhos, divórcio, mudança de endereço etc.).
O passaporte italiano atual é dotado de tecnologia biométrica, tem uma validade de 10
anos (pode ser inferior para menores e em outros casos especiais) e não é passível de
renovação.
A emissão do passaporte é sempre condicionada a uma autorização prévia da
autoridade italiana competente.
Os documentos necessários para a emissão do passaporte são o seguintes:
1) Formulário de pedido preenchido em letra de forma legível e assinado perante o
funcionário consular encarregado (formulário disponível na seção Formulários do
website do Consulado).
2) Duas fotografias iguais, tamanho 42-45mm de altura por 32-35mm de largura,
recentes, sem data, fundo branco uniformemente iluminado, rosto aproximado.
3) Passaporte italiano vencido (se o possuir).
4) Comprovante de residência (fotocópia conta de água, luz, telefone etc. no nome do
requerente, ou, em caso de menores, no nome dos pais).
5) Passaporte brasileiro válido* (para os que também são brasileiros) e relativa
fotocópia das páginas 2 e 3 (páginas da foto e dados gerais).
6) Cédula de identidade (fotocópia simples do RG para os brasileiros e RNE para os
estrangeiros residentes no Brasil).
7) Taxa a pagar em reais: R$ _____________ (muda todo trimestre, consultar tabela
em nosso site “Valori Percezioni Consolari”).
8) Denuncia de furto/extravio do passaporte italiano (se for esse o caso - veja
formulário na omônima seção deste site).
9) Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil em caso de furto/extravio do passaporte
italiano.
ATENÇÃO: para a emissão do passaporte de cidadãos que tenham filhos menores de
18 anos, é necessário o consentimento escrito do outro genitor, mesmo que não exista
vínculo de matrimônio. Para os menores é necessário o consentimento escrito de
ambos os pais.
*ATENÇÃO II: Não obrigatorio, mas de uso exclusivo para a saida e entrada no Brasil,
para cidadāos Italo-Brasileiros.
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