Consolato d’Italia - Recife
Passaporto
Il passaporto è un documento di viaggio che può essere richiesto dai cittadini italiani in regola
con gli obblighi previsti dalla legge (registro dell’atto dell’eventuale matrimonio avvenuto
all’estero, nascita di figli, divorzi, cambio indirizzo ecc.).
L’attuale passaporto italiano è dotato di tecnologia biometrica, ha una validità di 10 anni (può
essere inferiore per i minorenni e in altri casi speciali) e non è soggetto a rinnovi.
Il rilascio del passaporto è sempre condizionato alla previa autorizzazione dell’autorità italiana
competente.
I documenti necessari per il rilascio del passaporto sono:
1) Modulo di domanda compilato in stampatello e firmato dal richiedente davanti al
funzionario consolare addetto (modulo disponibile alla sezione Modulistica del sito web del
Consolato).
2) Due fotografie identiche, dimensione 42-45mm di altezza per 32-35mm di larghezza,
recenti, senza data, sfondo bianco uniformemente illuminato, viso ravvicinato.
3) Passaporto italiano scaduto.
4) Prova di residenza (fotocopia bolletta acqua, luce, telefono ecc. a nome del richiedente).
5) Passaporto brasiliano valido* (per i doppi cittadini) e relativa fotocopia delle pagine 2 e 3.

6) Carta di identità brasiliana (fotocopia semplice del RG per i brasiliani e RNE per gli
stranieri residenti in Brasile).
7) “Certificados de antecedentes criminais” rilasciati su internet dalla “Justiça Federal” e
dal “Tribunal de Justiça” dello stato di residenza.
8) Tassa da pagare in reais: R$ _____________ (cambia trimestralmente).
9) Denuncia consolare di furto/smarrimento del passaporto.
NOTA BENE: per il rilascio del passaporto a cittadini genitori di figli di età inferiore ai 18 anni
è necessario l’assenso dell’altro genitore, anche se non uniti da vincolo di matrimonio. Per i
minorenni è necessario l’assenso di entrambi i genitori.
*NOTA BENE 2: Non obbligatorio, ma esclusivo per l’uscita e l’entrata in Brasile, per i cittadini
Italo-Brasiliani
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Consolato d’Italia - Recife
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:
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).
5) Passaporte brasileiro válido* (para os que também são brasileiros) e relativa fotocópia
das páginas 2 e 3.

6) Cédula de identidade (fotocópia simples do RG para os brasileiros e RNE para os
estrangeiros residentes no Brasil).
7) Certificados de antecedentes criminais emitidos pela internet pela Justiça Federal e
pelo Tribunal de Justiça do estado de residência.
8) Taxa a pagar em reais: R$ _____________ (muda todo trimestre).
9) Denuncia 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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