EMBAIXADA DA REPÚBLICA DAS FILIPINAS
SEN 801, AV. DAS NAÇÕES, LOTE 1
BRASILIA-DF CEP 70800-910
Tel: +55 61 3224 8694
Email: brasiliape@brturbo.com.br
Website: philembassybrasilia.org

PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTO DE VIAGEM
I.

Formulário devidamente preenchido.
preenchido Por favor, escreva de forma legível e preencha todos os
detalhes/informações solicitadas. Formulários não completos serão retornados.

II.

3 (três)) fotos de passaporte coloridas (3.5 cm x 4.5 cm) com fundo branco – sem óculos. Não
serão aceitas fotografias digitais.

III.

Os seguintes documentos devem ser apresentadas como suporte à solicitação
ação:
a. Passaporte
assaporte filipino atual válido ou expirado,
expirado se disponível.
b. Cópia autenticada ou o original da certidão de nascimento emitida pelo Escritório
E
Nacional de Estatísticas das Filipinas (NSO). Para informações sobre como obter registros do
NSO,, por favor, consulte o item
i
# VIII abaixo.
c. Além dos documentos referidos no item "a", o requerente deve também apresentar outros
documentos comprovativos que irão estabelecer claramente a sua identidade como
cidadão Filipino,, por exemplo, certidão de casamento, histórico escolar, carteira
cart
de
habilitação, carteira profissional ou outros documentos semelhantes.
d. Se requerente pela primeira vez,
vez é necessário apresentar o Registro de Nascimento feito
junto à Embaixada
mbaixada das Filipinas.
e. Se a solicitação for feita em caso de emergência, devido à perda de seu válido passaporte
filipino:
o uma declaração de perda de passaporte,
passaporte, devidamente autenticada e assinada perante
um Oficial Consular
nsular ou notário público (Cartório Público) ou o Capitão
C
do navio. O
requerente deve indicar na declaração as circunstâncias acerca da perda do
passaporte, juntamente com os detalhes do mesmo,, tais como o número, data e local
de emissão, se conhecido pelo requerente. Se o passaporte foi roubado, o boletim de
ocorrência correspondente deve ser anexado à referida declaração.
o

IV.

se disponível, uma fotocópia da página de dados do passaporte perdido ou outro
passaporte emitido anteriormente pode ser apresentada. Todos os requerentes para um
documento de viagem por perda de passaporte
rte serão entrevistados por um Oficial
Consular. Para substituição de passaporte, consulte philembassybrasilia.org/passport.
philembassybrasilia.org/passport

Prazo para processamento/emiss
emissão
O período de processamento/emissão
/emissão de um documento de viagem é de 1 (um) a 2 (dois) dias
úteis desde que sejam entregues
entregue todos os requerimentos
imentos e exigências acima mencionados.
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V.

Taxas:
Para requerentes no Brasil

Para requerentes na Colômbia,
Suriname e Guiana

Documento

R$87,00

US$30.00

SEDEX-10* (se necessário)

R$45,00

US$75.00

R$132,00

US$105
US$105.00

Total

* Para expedir o documento ao requerente.
Pagamentos podem ser transferidos ou depositados na conta da Embaixada
mbaixada como segue:
CONTA EM REAL (R$)

CONTA EM DÓLAR (US$)

Favorecido: Embaixada das Filipinas

Account Name: Embassy of the Philippines

Conta nº: 301.002-3

Account No.: Savings Account No. 94002618000012

Banco: Banco do Brasil

Bank Name: Philippine National Bank

Bank Address: Brasilia-D.F.,
D.F., Brasil

Bank Address: Philippine National Bank, New York Branch,
30 Broad Street, 36th Floor, New York, NY 10004, U.S.A.

Agency No.: 1606-3

IBAN: 026003007

CNPJ: 0381-2758-0001-12

Encargos bancários ficam por conta do requerente e não devem
deve ser deduzidos do total
depositado na conta da Embai
mbaixada,
xada, que deve corresponder ao valor da taxa cobrada pelo
Documento de Viagem
iagem e tarifas de correio,
correio se aplicáveis.
Favor enviar à Embaixada uma cópia
a do comprovante de pagamento/transferência ou
comprovante de depósito bancário para referência.
VI.

Quando emitido,, o documento pode ser enviado ao requerente através dos
d Correios.
Endereço
Embaixada das Filipinas
SEN 801, Av. das Nações, Lote 1, Brasília-DF
CEP 70800-910
Tel. no. +55 61 3224-8694

VII.

Os candidatos residentes no Brasil serão entrevistados pessoalmente por um Oficial Consular
da Embaixada
mbaixada das Filipinas em Brasília ou no Consulado Honorário filipino no Rio de Janeiro ou
em São Paulo.

VIII.

Registros
egistros do NSO podem ser obtidos em um dos seguintes modos:
modos
a. Pessoalmente: no Escritório
scritório Nacional de Estatísticas das Filipinas (National
(
Statistics
Office - NSO). Endereço: East Avenue (em frente ao SSS), Quezon City ou no Cartório Geral do
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Registro Civil (Civil
Civil Registrar General).
General Endereço: EDSA corner Times St. - West Triangle,
Quezon City 1104,Philippines;
b. Através de serviço postal:
postal endereçar pedidos de certificação ao
o Civil Registrar General,
National Statistics Office, P.O. Box 779, Manila, Philippines; ou
o via e-mail:
mail: enviar detalhes da
solicitação a L.Hufana@mail.census.gov.ph.
L.Hufana@mail.census.gov.ph In the alternative, the NSO also processes
applications for certification
cation online through its website www.ecensus.com.ph.
www.ecensus.com.ph
IX.

IMPORTANTE: Se o registro de nascimento do requerente foi perdido ou não está disponível, os
seguintes documentos devem ser apresentados:
a. Certificado de não-disponibilidade
disponibilidade do registro de nascimento emitido pelo Cartório do
Registro Civil do local de nascimento do requerente.
b. Original ou cópia autenticada da Certidão de Batismo, título de eleitor ou qualquer outro
documento público, indicando particulares do nascimento e cidadania filipina.
filipina
c. Declaração conjunta feita por duas pessoas desinteressadas com informações do
nascimento do requerente.

X.

A certidão de nascimento é de exigência obrigatória para solicitação do documento de viagem e
deve ser apresentada pelo requerente. Caso o requerente, por motivos justificáveis e
extraordinários, não puder obter a certidão de nascimento ou não tem uma cópia da mesma,
mesma
ele/ela deve elaborar uma declaração juramentada,
jura
, mencionando as razões para
p
tanto e, depois
de ter apresentado o pedido, ligar
lig para a Embaixada para agendar uma entrevista com o Oficial
Consular.

Para ulteriores dúvidas ou esclarecimentos:
esclarecimentos
Telefone: (61) 3224-8694
Email: brasiliape@brturbo.com.br

SETOR CONSULAR - EMBAIXADA DA REPÚBLICA DAS FILIPINAS - BRASÍLIA - DF, BRASIL

