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MARINHA DO BRASIL 

COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

 
PROCEDIMENTO 11-02 

 
ASSUNTO: INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE NOVO PASSAPORTE OFICIAL PARA 
MILITARES/SERVIDORES CIVIS EM MISSÃO NOS EUA/CANADÁ 

 

PROPÓSITO: Apresentar, aos militares e servidores civis em missão nos EUA/Canadá, as instruções 

para solicitação de novo passaporte oficial, em decorrência de extravio ou vencimento do prazo de 

validade. 

 
A) SITUAÇÕES ABRANGIDAS 
A emissão de novos passaportes oficiais para os militares/servidores civis em missão nos EUA e/ou 
seus dependentes poderá ocorrer em decorrência dos seguintes fatos: 

- vencimento do passaporte atual, antes do término da missão; ou 

  - extravio (perda, furto ou roubo) do passaporte atual. 

 
Cabe ressaltar que não há renovação dos passaportes oficiais, mas sim a emissão de novos passaportes 

no Consulado do Brasil em cuja jurisdição o militar/servidor civil estiver residindo, após autorização 

do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

 
Nos casos de extravio, o registro da ocorrência junto à autoridade policial local e o arquivo do boletim 

de ocorrência (“Policy Report”) são procedimentos importantes para resguardar o militar/servidor civil 

de possível uso indevido de seu passaporte por terceiros. 

 
Como os procedimentos envolvem tempo razoável até o recebimento do novo passaporte, os 

militares/servidores civis em missões curtas, em caso de perda ou roubo do passaporte, poderão 

solicitar, diretamente ao Consulado do Brasil mais próximo, a Autorização para Retorno ao Brasil 

(ARB), que é o documento de viagem concedido pelas Repartições Consulares ao nacional brasileiro 

que, estando no exterior e necessitando regressar ao território nacional, não tenha tempo hábil para 

emissão de novo passaporte. Para tanto, deverão comparecer ao Consulado do Brasil portando os 

seguintes documentos: uma foto tamanho passaporte (2”x 2”), um documento de identificação brasileiro, 

preferencialmente a carteira militar (original e cópia), o comprovante de viagem (passagens de chegada 

aos EUA e de retorno ao Brasil) (original e cópia) e o documento da Autoridade Policial que registre o 

extravio (“Policy Report”) (original e cópia). 

 
Os militares/servidores civis que estiverem em viagem particular aos EUA/Canadá e tiverem seus 

passaportes não-oficiais extraviados, também poderão solicitar a ARB, junto à Repartição Consular 

mais próxima. 

 
B) CRONOLOGIA DOS EVENTOS: 

 
Descrevendo o processo de obtenção de novo passaporte oficial, de modo simplificado, teremos os 

seguintes passos:
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1) Com 06 (seis) meses de antecedência, o militar/servidor civil preencherá o modelo de solicitação de 

passaportes oficiais, contendo as informações dos passaportes a serem substituídos, anexa os 

documentos  necessários  (Certidão  de  Nascimento,  se  filho  recém-nascido;  “Policy  Report”,  se 

extravio) e envia por e-mail para a caixa-postal camila.costi@marinha.mar.mil.br 
 

2) A CNBW enviará uma mensagem ao Com7ºDN, com as informações recebidas. 

 
3) O Com7ºDN enviará um Ofício ao MRE, contendo as informações que justifiquem a emissão de 

novo passaporte. 

 
4)  O  MRE encaminha, por  meio  de  Despacho, a  autorização para emissão dos  passaportes, ao 

Consulado em cuja jurisdição o militar/servidor civil esteja residindo e repassa o número do Despacho 

ao Com7ºDN. 

 
5) O Com7ºDN informa à CNBW o número do Despacho e a CNBW informa esse número ao 

militar/servidor civil. 

 
6) Após o recebimento do número do Despacho, o militar/servidor civil acessará o link a seguir, 

preencherá o “Formulário de Requerimento de Passaporte Oficial” com as informações necessárias à 

emissão dos novos passaportes (um preenchimento para cada passaporte) e imprimirá os protocolos de 

confirmação, a serem assinados somente no Consulado: 

https://scedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp 
 

Ressalta-se que essas informações somente deverão ser preenchidas após o recebimento do número do 

Despacho, pois têm validade de 30 dias. 

 
7) O militar/servidor civil comparece ao Consulado, acompanhado dos dependentes (se for o caso), a 

fim de providenciar a emissão dos passaportes (neste ponto, os procedimentos variam de acordo com o 

Consulado). Deve levar consigo os protocolos de confirmação (sem assinar) e todos os documentos de 

suporte citados nas orientações do link acima. 

 
C) MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAPORTES OFICIAIS: 

 
EMISSÃO DE PASSAPORTES OFICIAIS 

 
CNS PSB iniciar o procedimento para emissão de passaporte oficial para o Posto/NIP/Nome do 

militar/servidor civil e dependentes (se for o caso), de acordo com os dados abaixo: 

ALFA - Dados do militar/servidor civil: 

- POSTO/NIP/NOME COMPLETO: XXXX 

- PERÍODO DA MISSÃO: XXMES20XX a XXMES20XX 

- Nº DO PASSAPORTE: XX XXXXX 

- DATA DE EMISSÃO: XXMES20XX 

- DATA DE VALIDADE: XXMES20XX 

- CIDADE, ESTADO, PAÍS:  XXXXXXX 

- CONSULADO DE JURISDIÇÃO: CONSULADO GERAL DO BRASIL EM XXXX

mailto:camila.costi@marinha.mar.mil.br
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BRAVO - Dados do dependente (ESPOSA/FILHO): 

NOME: XXXX 

NIP: XX.XXXX.XX 

DATA DE NASCIMENTO: XXMES20XX 

Nº DO PASSAPORTE: XX XXXXX 

DATA DE EMISSÃO: XXMES20XX 

DATA DE VALIDADE: XXMES20XX 

 
CNS PSB ENV número do Despacho do MRE que autoriza a emisão dos passaportes, quando 

disponíveis. 


