DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DO PASSAPORTE


Carteira de Identidade Civil (RG) ou Militar, para os maiores de 18 anos;
(Carteira de Identidade Civil (RG) e Certidão de Casamento para mulheres que
mudaram de estado civil, mas que continuam com Carteira de Identidade de solteira;



CPF;



Título de Eleitor e comprovantes de que votou na última eleição (dos dois turnos, se
houve). Na falta dos comprovantes, declaração da Justiça Eleitoral de que está quite
com as obrigações eleitorais;



Certificado de Reservista, para os requerentes do sexo masculino com idade entre 18
e 45 anos, ou declaração da Junta Militar de que está quite com o Serviço Militar;

 Formulário de requerimento de Passaporte, impresso via Internet - Formulário de
requerimento de passaporte (online);


Comprovante de endereço;



Certidão de Nascimento ou Casamento;



Comprovante de pagamento da taxa em REAIS no valor de R$ 257,25, por meio da
guia GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ser preenchida pela internet

(www.dpf.gov.br), sendo necessário o CPF do requerente ou responsável,
código da receita e da unidade arrecadadora conforme tabela das receitas existente
na própria guia.
Obs: antes de efetivar o pagamento, verifique se a unidade arrecadadora foi preenchida
corretamente. Não é possível requerer passaporte em unidade distinta daquela que
constar na GRU;
 Apresentar o Passaporte anterior, quando houver (válido ou não). A não
apresentação deste, por qualquer motivo, implica em pagamento da taxa em dobro;

-

-

Atenção:
A documentação acima citada deverá ser original.
A foto é digital, tirada na Policia Federal;
No caso de Renovação do Passaporte, levar o passaporte vencido.
Levar Certidão de Casamento com Averbação, no caso do solicitante ser divorciado
ou separado judicialmente.
Após o preenchimento do Requerimento e GRU, faça o agendamento via internet.
Apresentar-se na Polícia Federal:
SHOPPING IGUATEMI FORTALEZA, ALAMEDA DE SERVIÇOS / SUBSOLO
EXPANSÃO.
Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª das 09:00 às 17:00 horas.
Comparecimento na data e horário marcados, munidos da documentação acima + Nº
do Protocolo + GRU paga.

