Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Embaixada da República da Croácia

SHIS QI 09 Conj. 11 casa 03
71625-110 Brasília, DF, Brasil.
Tel.: ++55.61.3248.0610
Fax: ++55.61.3248.1708
croemb.brasilia@mvep.hr

INSTRUÇÕES PARA OBTENÇÃO DO PASSAPORTE CROATA
VÁLIDAS PARA
1. SOLICITAÇÃO:
 solicitacao de passaporte croata deve ser feita pessoalmente (exceto as pessoas com
deficiencia) na Embaixada da Croacia em Brasilia ou durante o dia consular no
local previamente desginado pela Embaixada.
2. DOCUMENTOS:
 formulario “Obrazac 1”, fornecido pela Embaixada
 carteira de identidade com foto - copia simples
 1 foto colorida 35 x 45 mm, com expressao facial neutra, os olhos abertos, a boca
fechada e o rosto centralizado; rosto deve ocupar 2/3 da foto mas nao mais de 36
mm com distancia entre olhos de no minimo 8 mm; a foto deve ser imprimida no
papel de alta qualidade fazendo um bom contraste com o rosto e os cabelos.
- no caso da primeira solicitação do passaporte croata: comprovante de nacionalidade
croata (“Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo”, “Domovnica”, Potvrda u
matičnog ureda o upisu u knjigu državljana) e certidao de nascimento (com
apostila

(http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-

apostila-da-haia/cartorios-autorizados) e traduzido na lengua croata.



no caso de renovação: passaporte expirado

Observacoes:
 no caso de mudança do nome por motivo de casamento o solicitante deve primeiro fazer
registro do casamento e da alteração do nome na Croacia para poder solicitar
passaporte; o mesmo ocorre se o solicitante tiver mais de dois nomes e/ou sobrenomes necessario lavrar um auto sobre alteracao de nome y fazer registro na Croacia.
 se o solicitante nao tiver OIB (numero de identificacao), deve entregar o pedido para
emissao deste junto com a solicitacao do passaporte
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3. TAXAS CONSULARES
- 62 USD (200 R$) para menores de 21 anos (passaporte com validade de 5 anos)
- 82 USD (260 R$) para maiores de 21 anos ( emite-se para 10 anos).
Outras taxas :

R$65,00 para emissão de passaporte

Todas as taxas deverão ser pagas por meio de depósito bancário:
Banco Rendimento – 633
Ag: 0003
C-C : 214175000-4
CNPJ : 04.305.102/0001-76
Embaixada da República da Croácia

Contato:
Embaixada da Croácia – croemb.brasilia@mvep.hr /
embaixada.croacia@terra.com.br

