
DOCUMENTAÇÃO  
EMISSÃO DE PASSAPORTE 

 
Para sua comodidade, a GUGELMIN TURISMO oferece este serviço: TRAGA OS DOCUMENTOS 
PESSOAIS DO REQUERENTE E/OU RESPONSÁVEL (MENORES DE 18 ANOS) ATÉ A AGÊNCIA, 
QUE FAREMOS O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO PASSAPORTE. 
 
Os itens abaixo, são também para os passageiros que desejarem solicitar o passaporte 
diretamente no site da POLÍCIA FEDERAL.  
 

Preenchimento do requerimento para passaporte no site do Departamento de Policia Federal. 
(www.dpf.gov.br) 
Comprovante de pagamento da taxa em REAIS, por meio de guia GRU (Guia de Recolhimento da 
União), que deverá ser preenchida e impressa no site www.dpf.gov.br, sendo necessário o CPF do 
requerente ou responsável, código da receita e da Unidade arrecadadora conforme tabela das receitas 
existentes na própria guia. OBS: antes de pagar a guia, verifique se a unidade arrecadadora  está 
preenchida corretamente. Não é possível requerer passaporte em unidade distinta daquela que consta 
na GRU. Valor: R$257,25 (pagamento na rede bancária) OU ENTRARMOS COM O 
PROCEDIMENTO ATRAVÉS DA GUGELMIN O VALOR É DE R$ 300,00, JÁ COM O PAGAMENTO 
DA GRU INCLUDO. 
  

ü Certidão de casamento atualizada (se for o caso) 
 

ü Carteira de identidade o documento poderá ser recusado se tiver sido expedido há mais 
de 10 anos - e/ou o mau estado de conservação impossibilitarem a identificação do requerente. Se 
tiver sido preenchido os dados de Identidade utilizando a Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
novo com foto) ela deve ser apresentada da Polícia Federal. 

 
ü CPF 

 
ü Título de eleitor, e comprovantes de que votou na última eleição (dos 2 turnos, se 

houve). Na falta dos comprovantes, declaração da Justiça Eleitoral de que está quite com as 
obrigações eleitorais, ou justificativa eleitoral; 
 

ü Certidão de reservista (homens) Documento que comprove quitação com o serviço 
militar obrigatório, para 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; 
Apresentar o passaporte anterior, quando houver (válido ou não). A não apresentação deste, por 
qualquer motivo, implica em pagamento de taxa em dobro. 
 

ü OBS.: Menores de 18 anos de idade devem ser acompanhados pelo pai e mãe, que 
deverão estar munidos de seus documentos de identidade e CPF (ORIGINAIS), além de levar 
preenchida e assinada a autorização para concessão do passaporte, conforme modelo no site 
www.dpf.gov.br. **Na impossibilidade do comparecimento de um dos pais, deve-se ter a assinatura 
reconhecida em cartório, por autenticidade, na autorização de concessão de passaporte, conforme 
modelo no site www.dpf.gov.br, do responsável que não estará presente. 
 
DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL de ITAJAí - No shopping Itajaí – Segundo piso. 
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