AGENDAMENTO DE PASSAPORTE
Nome Completo do Requerente: ____________________________________________________________________
Nome do Genitor 01: ______________________________________________________________ Sexo: _________
Nome do Genitor 02: ______________________________________________________________ Sexo: _________
Nacionalidade do Genitor 01: ______________________ Nacionalidade do Genitor 02: ________________________

Data Nascimento do Requerente: _____/_____/_______ Sexo: _________ Nacionalidade: _____________________
País de Nascimento: _________________ Estado: ________________ Cidade: ______________________________
Identidade: _________________ Órgão Emissor: ___________ UF de Expedição: ____ Data Emissão: ___/___/____
CPF do Requerente: ______________________________ ou CPF do Responsável: __________________________

Estado Civil do Requerente:
(

) Solteiro(a). (

) Casado(a). (

) Viúvo(a). (

) Separado(a) Judicialmente. (

) Divorciado(a). (

) União Estável.

Raça/Cor do Requerente:
(

) Amarela. (

) Branca. (

) Indígena. (

Já utilizou outros Nomes ou Sobrenomes? (

) Parda. (

) NÃO (

) Preta. (

) Outras. (

) Não desejo declarar.

) SIM

Nome Anterior: __________________________________________________________________________________
Motivo da Mudança de Nome: (

Certidão: (

) Nascimento

) União Matrimonial

(

(

) Decisão Judicial

) Casamento

Número: ________ Livro: _______ Folha: ______ Cidade de Expedição: ____________________________________
Cartório: __________________________________________________________________ UF de expedição: _____
(Somente para menores de 12 anos e para requerentes que teve o nome alterado)

Número do Título de Eleitor:________________________________________________ Seção: _________________
Zona: _________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________________

Situação Militar
Tipo de Documento Militar: ______________________________________________ Número: __________________
Série: ___________ Categoria: ____________________ Unidade Militar:____________________________________
(Somente para requerentes do sexo masculino a partir do ano em que completa 19 anos até o ano em que completa 45 anos)

Passaporte Anterior
(

) Nunca teve passaporte comum

(

) Será apresentado no local de atendimento (

) Foi roubado

(

) Foi furtado ou extraviado

(

) Está retido pela Polícia Federal

) Retido pelo MRE

(

Dados do Passaporte Anterior
Série (letras): __________ Número: __________________

Profissão do Requerente: _________________________________________________________________________
Endereço do Requerente: _________________________________________________________________________
Bairro: ________________________________________ Complemento: ___________________________________
Cidade:________________________________________ CEP: _____________________________ UF: _________
Tel.: _________________________ E-mail: ___________________________________________________________
(Obrigatório informar um endereço de e-mail válido)

Local de Agendamento
Cidade: ______________________________________________________ Estado: __________________________
Posto de Preferência: ____________________________________________________________________________

Autorização de Viagem para Menor
(

) O titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar apenas com um

dos pais, indistintamente. (Autorização restrita – autorização de viagem impressa no passaporte).

( ) O titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar desacompanhado
ou apenas com um dos pais, indistintamente. (Autorização ampla – autorização de viagem impressa no passaporte).

(

) O titular, enquanto menor, dependerá de autorização, na forma da lei, para viajar desacompanhando ou apenas

com um dos pais, indistintamente. (Necessária apresentação de autorização de viagem ao embarcar).

-------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do Requerente ou Responsável Legal

