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Ficou mais fácil tirar o passaporte, saiba mais

Lembra-se da pasta de documentos que era necessário levar à Polícia Federal para fazer o
passaporte? Pois é, agora, essa pasta poderá ser reduzida. A partir de 1º dezembro de 2017, o
Governo Federal terá em sua base de dados uma boa parte da documentação necessária, o que
fará com que o processo seja mais rápido e menos burocrático.

Porém, até que a implementação do novo sistema em todos os Postos de Emissão de
Passaportes esteja completa em todo o Brasil, continua sendo necessário levar toda a
documentação que era exigida antes. Veja abaixo o passo a passo para tirar passaporte.

Então, como tirar o passaporte agora?

1. Recolha toda a documentação necessária:

- Documento de Identi�cação (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho)

- Título de Eleitor e Comprovante de Quitação de obrigações eleitorais

- CPF (caso não conste no documento de identi�cação)

- Documento comprovando quitação com o serviço militar obrigatório (apenas para os
homens)

- Para quem se naturalizou brasileiro (a), é necessário apresentar o Certi�cado de
Naturalização

1. Entre no site da Polícia Federal: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/requerer-
passaporte/requerer-passaporte

2. Preencha a solicitação de passaporte para emitir o Guia de Recolhimento da União, o
famoso GRU.

3. Faça o pagamento da GRU (R$ 257,25), e guarde o comprovante,
4. Faça o agendamento pelo site da Polícia Federal, para comparecer ao Posto levando os

documentos.
5. Compareça ao Posto da Polícia Federal no dia agendado. Lá, vão recolher suas digitais,

tirar foto para o passaporte e conferir os documentos.
6. Você pode acompanhar os passos do seu pedido no próprio site da Polícia Federal,

munido (a) de seu protocolo. Aguarde a data de previsão de entrega e compareça
novamente ao Posto da Polícia Federal para retirar seu passaporte. 

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Viagem de avião na prática, saiba tudo sobre viagem de avião
Países que exigem visto de turistas brasileiros
Documentação e visto

Veja também:
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Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não


