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1. Documentação para passaporte 

O interessado na obtenção de Passaporte Comum deve ser BRASILEIRO, preencher o 
formulário eletrônico de solicitação e agendamento no site da Polícia Federal 
(www.dpf.gov.br) na internet e, posteriormente, apresentar-se no posto de atendimento 
escolhido, na data e horário agendados, portando os seguintes documentos ORIGINAIS  

 No caso de menor de 18 anos, será exigida autorização expressa de ambos os pais, 
ou do responsável legal, conforme modelo em anexo e no site (www.dpf.gov.br).  O 
menor obrigatoriamente deverá estar presente no momento do requerimento e no 

ato da entrega do passaporte. Os genitores, o responsável legal ou o procurador 
deverão apresentar documento de identidade em original. 

 Documento de Identidade, para maiores de 12 anos 

 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, ou justificativa eleitoral. (quando aplicável) 

 Documento que comprove quitação com o serviço militar obrigatório, para os 
requerentes do sexo masculino a partir de 01 de janeiro do ano em que completam 
19 anos até 31 de dezembro do ano em que completam 45 anos. (quando aplicável) 

 Comprovante bancário de pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU 
referente à taxa devida para a emissão do documento de viagem requerido 
    - O boleto de GRU será gerado automaticamente após o preenchimento do 
formulário de solicitação de passaporte pela internet, sendo imprescindível o CPF do 
requerente ou do seu responsável, se for o caso. O simples agendamento bancário 
não comprova o pagamento da taxa. 

 Passaporte comum ou de emergência anterior, quando houver (válido ou não). A não 
apresentação deste, por qualquer motivo, implica em pagamento da taxa em dobro. 

 CPF – (do próprio requerente, a partir dos 18 anos de idade, ou de um genitor ou 

responsável)  

2. Visto para entrada na Austrália  

 

 Cópia autenticada (páginas 1 e 2) do passaporte com validade mínima de 6 
meses 

 Cópia autenticada da identidade;  

 Carta convite do AYOC e do COB;  

 02 (duas) fotos 5X7;  

 Preenchimento e assinatura dos formulários corretos e676 (para atletas), 456 
(oficiais) e 1229 (menores de idade) 

 Comprovante de pagamento do visto – R$281,00 

 Cópia da certidão de nascimento do menor 

 Cópia da identidade dos pais quando atleta menor 

 Cópia da autorização de viagem de menor desacompanhado 
 
 

http://www.dpf.gov.br/simba/passaporte/requisitos-constitucionais-da-nacionalidade-brasileira
http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/


 

 
 

3. Vacina contra Febre Amarela 
 

 Para a entrada na Austrália, existe a obrigatoriedade de vacinação contra 
febre amarela.  

 A vacina é oferecida gratuitamente em qualquer posto de vacinação instalado 
em diferentes unidades das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. 

 Após a vacinação, o viajante receberá o Cartão Nacional de Vacina que 
deverá ser trocado em Centros de Orientação ao Viajante pelo Certificado 
Internacional de Vacinação contra a febre amarela. 

 Ressaltamos que a vacina deverá ser administrada com antecedência de 
10(dez) dias da data de viagem. 

 
4. Autorização de Viagem de Menor Desacompanhado 

 

 Conforme determinação da Polícia Federal é obrigatório apresentar o 
Formulário de Autorização de Viagem de Menor Desacompanhado para 
embarque de todos os passageiros menores de 18 anos, viajando 
desacompanhados em viagem internacional. 

 Estamos encaminhando em anexo a V.Sa., modelo do formulário, que deverá 
ser preenchido com as informações do atleta e respectivos pais ou 
responsáveis, nos campos exemplificados em vermelho.  

 Solicitamos a especial atenção de V.Sa. para que o formulário seja assinado 
em DUAS VIAS de igual teor por ambos os pais ou responsáveis com firma 
reconhecida em cartório por autenticidade ou por verdadeiro.  

 Vale ressaltar a necessidade de foto 3x4 do atleta para colar no local indicado 
em cada via do formulário.  

 


