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5. DOCUMENTOS DE VIAGEM 

   No presente tópico apresentaremos os documentos de 

viagem aceitos pela legislação brasileira, nos moldes do Decreto n.º 1.983/96 

responsável pela instituição do PROMASP (Programa de Modernização, 

Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional 

e do Passaporte Brasileiro) e aprova o regulamento de Documentos de Viagem. 

 

   De acordo com o referido normativo, algumas observações 

importantes devem ser feitas, pois tratam de normas comuns à todos os 

documentos de viagem e algumas observações específicas, vejamos: 

● Os documentos de viagem são de propriedade da União, cabendo a seus 

titulares a posse direta e o uso regular, podendo ser apreendidos em caso 

de fraude ou uso indevido. (art. 26) 

● É dever do titular comunicar, imediatamente, por escrito, em formulário 

próprio, à autoridade expedidora, no Brasil, ou à Seção Consular Brasileira 

mais próxima de onde estiver, no exterior, a ocorrência de perda, extravio, 

furto, roubo, adulteração, destruição (total ou parcial) ou inutilização do 

documento de viagem que detenha, bem como sua recuperação, quando 

for o caso. (art. 27) 

 

   A seguir apresentaremos os documentos de viagem aceitos 

pela legislação pátria. 

 

 5.1. Passaporte 

   Com base no  Decreto n.º 1.983/96, “Passaporte é o 

documento de identificação em viagem internacional, exigível de todos os que 

tiverem de sair ou entrar no território nacional” (art. 2º). 

 

   Aspectos importantes: 
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● Trata-se de documento pessoal e intransferível.(art. 2º, p. único) 

● O passaporte não poderá ser utilizado sem a assinatura, ou na sua 

impossibilidade, a impressão digital do titular. (art. 23) 

● Não terá validade o passaporte que contiver emendas ou rasuras. (art. 24) 

 

   Os passaportes brasileiros classificam-se nas seguintes 

categorias: 

 

   a) Diplomático 

● Caderneta na cor vermelha; 

● Expedido pelo Ministério das Relações Exteriores, no território nacional; e 

pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no 

exterior. 

● O passaporte diplomático será concedido às seguintes pessoas (art. 6º): 

I - ao Presidente da República, ao Vice-Presidente e aos ex-Presidentes 
da República; 

II - ao Ministro de Estado, aos ocupantes de cargos de natureza especial 
e aos titulares de Secretarias vinculadas à Presidência da República; 

III - aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal; 

IV - aos Funcionários da Carreira de Diplomata, em atividade ou 
aposentados, e aos Vice-Cônsules em exercício; 

V - aos correios diplomáticos; 

VI - aos Adidos das Forças Armadas; 

VII - aos chefes de missões diplomáticos especiais e aos chefes de 
delegações a reuniões de caráter diplomático, desde que designados por 
decreto; 

VIII - aos membros do Congresso Nacional, no exercício do seu mandato; 

IX - aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores da União; 

X - ao Procurador-Geral da República; 

XI - aos Subprocuradores-Gerais do Ministério Público Federal, pelo 
prazo de sua missão oficial no Exterior; 

XII - aos Juízes brasileiros em Tribunais Arbitrais ou Cortes internacionais 
de Justiça. 
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Passaporte BRASILEIRO DIPLOMÁTICO 

ACIMA Esquerda – Capa 

ACIMA Direita – Folha Biográfica 

LATERAL Direita – Identificação Funcional 

 

 
   b) Oficial 

● Caderneta na cor azul; 

● expedido pelo Ministério das Relações Exteriores, no território nacional; e 

pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no 

exterior. 

● O Passaporte Oficial será concedido as seguintes pessoas (art. 9º): 

I - aos servidores da administração direta ou das autarquias, que viagem 
em missão oficial ou a serviço dos Governos Federal, Estadual e do 
Distrito Federal; 

II - às pessoas que viagem em missão relevante para o País, a critério do 
Ministério das Relações Exteriores; 

III – aos funcionários do Ministério das Relações Exteriores e aos 
auxiliares dos Adidos Militares que se encontrem em missão de caráter 
permanente. 
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   c) Comum 

● Pode apresentar sob dois modelos de caderneta: Antigo na cor verde oliva, 

o moderno (padrão ICAO) na cor azul 

● O passaporte comum será concedido a todo brasileiro que pretenda sair do 

território nacional, ou a ele retornar (art. 11) 

● O passaporte comum é válido por até cinco anos, improrrogáveis (art. 29) 

● expedido pelo Departamento de Polícia Federal, no território nacional; e 

pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no 

exterior. 

● O passaporte comum será entregue pessoalmente a seu titular, mediante 

recibo (art. 11, § 2º) 

● Veja na figura abaixo as capas dos dois tipos de passaporte brasileiro 

comum: 

 

  

Passaporte BRASILEIRO padrão ICAO Passaporte BRASILEIRO modelo antigo  

 
   d) Para estrangeiro 

● Caderneta na cor amarela; 
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● O passaporte para estrangeiro terá validade pelo tempo necessário a uma 

única viagem, de ida e volta, nunca superior a dois anos (art. 30) 

● O passaporte para estrangeiro será recolhido, conforme o caso, quando da 

chegada ou da saída de seu titular no País. (art. 30, p. Único) 

● expedidos pelo Departamento de Polícia Federal, no território nacional; e 

pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no 

exterior. 

● O passaporte para estrangeiro será concedido pelo Departamento de 

Polícia Federal, no território nacional: (art. 12, Inc. I) : 

a. ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 

b. ao asilado e ao refugiado no País, desde que reconhecidos nestas 
condições pelo Governo Brasileiro; 

c. ao nacional de País que não tenha representação no território 
nacional, nem seja representado por outro país, ouvido, neste caso, 
o Ministério das Relações Exteriores; 

d. ao estrangeiro comprovadamente desprovido de qualquer 
documento de identidade ou de viagem, e que não tenha como 
comprovar sua nacionalidade; 

e. ao estrangeiro legalmente registrado no Brasil e que necessite 
deixar o território nacional e a ele retornar, nos casos em que não 
disponha de documento de viagem; 

 

● O passaporte para estrangeiro será concedido pelas missões diplomáticas 

ou repartições consulares brasileiras, no exterior: (art. 12, Inc. II): 

a. ao cônjuge e à viúva ou ao viúvo de brasileiro que haja perdido 
a nacionalidade originária em virtude de casamento; 

b. ao estrangeiro legalmente registrado no Brasil e que necessite 
ingressar no território nacional. nos casos em que não disponha 
de documento de viagem válido, ouvido o órgão competente do 
Departamento de Polícia Federal. 

 

 5.2. “leissez-passer” 

● do francês: “deixa passar” 

● Laissez-passer é o documento de viagem concedido pelo Departamento 

de Polícia Federal, no território nacional, e pelas missões diplomáticas ou 

repartições consulares brasileiras no Exterior, ao estrangeiro portador de 
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documento de viagem não reconhecido pelo Governo Brasileiro, ou 
que não seja válido para o Brasil. (art. 13)  

● Atualmente são utilizados pelas seguintes unidades territoriais: 

Bhutan,República da África Central, Comoros, Kampuchea, Corea do Norte 

e Taiwan; 

● Terá validade pelo tempo necessário a uma única viagem, de ida e volta, 

nunca superior a dois anos (art. 30) 

● Deve será recolhido, conforme o caso, quando da chegada ou da saída de 

seu titular no País. (art. 30, p. Único) 

● Veja abaixo um formulário de laissez-passer. 

 

 

Modelo antigo de laissez passer. Ainda é fornecido por algumas unidades 

consulares no exterior. Continua Válido. 
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 5.3. Autorização de Retorno 

● É o documento de viagem concedido pelas missões diplomáticas ou 

repartições consulares brasileiras, ao nacional brasileiro que, estando no 
exterior e necessitando regressar ao território nacional, não preencha 
os requisitos para a obtenção de passaporte. (art. 14). 

● Terá validade pelo prazo da viagem de regresso ao território nacional e 

será recolhida pelo controle imigratório do Departamento de Polícia Federal 

quando da chegada de seu titular ao País. (art. 31) 

● Pode ser expedido por repartição consular estrangeira quando destinado 

ao regresso de passageiros que de alguma forma encontram-se com 

problemas em sua documentação de viagem (furto, danificado, validade 

expirada, etc.). 

● Quando expedido por repartição consular no Brasil destinado a retorno de 

estrangeiro, pode também conter as denominações: “SALVO CONDUTO”, 

“TITULO DE NACIONALIDADE”, “TITULO DE CIDADANIA” ou “LAISSEZ 

PASSER”. 

 

  

Acima – Autorização de Retorno para Brasileiros – Emitido no exterior 
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Abaixo – Autorização de Retorno para Estrangeiros – Emitido no Brasil 

 

 5.4. Salvo conduto 

● É o documento de viagem expedido pelo Departamento de Polícia Federal, 

destinado a permitir a saída do território nacional daquele que, no 
Brasil, obtiver asilo diplomático concedido por Governo estrangeiro. 

(art. 15) 

● Terá validade pelo prazo da viagem de regresso ao território nacional e 

será recolhida pelo controle imigratório do Departamento de Polícia Federal 

quando da chegada de seu titular ao País. (art. 31) 

 

 5.5. Cédula de identidade civil 

● A Cédula de Identidade Civil, expedida pelos órgãos oficiais de 

identificação das Polícias Civis, substitui o passaporte comum nos casos 

previstos em acordos internacionais. (art. 16); 

● A Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE) é um tipo de cédula de 

identidade civil expedida pelo Departamento de Polícia Federal para os 

estrangeiros registrados. 
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● Somente se considera como documento de identidade civil, para fins de 

procedimento de migração, as cédulas de identidade expedidas pelas 

Secretarias de Segurança Pública dos estados e a CEI. 

● Não são documentos válidos para fins de migração: Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), Documentos expedidos pelos Conselhos Federais, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Documento de 

Reservista (CID) dentre outros assemelhados. 

● Por força de acordo celebrado entre os estados-partes do MERCOSUL e 

Estados-associados, através do protocolo MERCOSUL/CMC/DEC n.º 

18/08 (em anexo), podem migrar mediante apresentação de documento de 

identidade civil os nacionais dos seguintes paises: 

Estados-parte: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 

Estados-associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e 

Venezuela. 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO 

  

Frente da CIE Verso da CIE 

 

 5.6. Certificado de Membro de Tripulação de transporte aéreo 

● É o documento emitido pela empresa aérea na qual esta vinculado 

tripulante. Pode também ser emitido por organismo internacional 

responsável pela aviação civil. 
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● O Certificado de Membro de Tripulação de Transporte Aéreo poderá 

substituir o passaporte para efeito de desembarque e embarque no 

território nacional, nos casos específicos de acordos internacionais. (art. 

17). 

 

MODELO - Emitido pela empresa aérea 

 

MODELO - Emitido por organismo internacional 

FRENTE VERSO 

 

 5.7. Carteira de marítimo 

● É o documento emitido pela agencia na qual está vinculado o tripulante 

marítimo ou pelo órgão onde se encontra matriculado a embarcação. 
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● A Carteira de Marítimo poderá substituir o passaporte para efeito de 

desembarque e embarque no território nacional, nos casos específicos de 

acordos internacionais (art. 17). 

● Não há necessidade de informar prazo de permanencia para tripluante 

marítimo, uma vez que o mesmo fica condicionado ao perído de atracação. 

● No ato do ingresso o tripulante marítimo realiza o TRANSBORDO, que se 

dá mediante aposição de AUTORIZAÇÃO especial na comunicação 

efetuada pela empresa marítima na qual o tripulante irá permanecer. 

 

MODELO – Carta de Marítimo 

 

 
 
 
 


