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Apresentação 

 

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o órgaõ político da Administraçaõ direta cuja 

missaõ institucional é auxiliar o Presidente da República na formulaçaõ da política exterior do Brasil, 

assegurar sua execuçaõ, manter relações diplomáticas com governos de Estados estrangeiros, 

organismos e organizações internacionais e promover os interesses do Estado e da sociedade 

brasileiros no exterior. 

No desempenho dessa missaõ, o MRE presta diversos serviços à sociedade, os quais estaõ 

sujeitos a padrões de qualidade, celeridade e eficiência próprios da ordem democrática. Tais 

princípios estaõ consagrados no Decreto no 9.094, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

simplificaçaõ do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos e institui a Carta de 

Serviços ao Usuário. Nesse contexto, a presente Carta tem a finalidade de informar aos usuários dos 

serviços prestados pelo Ministério e como acessá-los. 

Coerente com essa visaõ, a Chancelaria brasileira reafirma, por meio da Carta ao Usuário, seu 

compromisso com a promoçaõ da transparência e com a simplificaçaõ de procedimentos. Ao ampliar 

seus canais de comunicaçaõ com a sociedade, o Itamaraty busca estimular a participaçaõ da cidadania 

ativa na tarefa permanente de construir uma política de gestaõ por resultados, alinhada aos objetivos 

estratégicos da política externa brasileira. Saiba mais sobre o MRE. 

 

 

  

https://www.gov.br/mre


Estrutura do MRE 

 

A estrutura do MRE compreende unidades no Brasil e no exterior. 

 

I - Unidades no Brasil: 

 

a) Secretaria de Estado (SERE) 

 

A Secretaria de Estado (SERE) do MRE, com sede em Brasília, abrange os órgaõs de 

assistência direta ao Ministro de Estado; a Secretaria-Geral, órgaõ central de direçaõ; a Secretaria de 

Controle Interno (CISET); órgaõs de deliberação coletiva; e a Fundação Alexandre de Gusmaõ 

(FUNAG), entidade vinculada ao Ministério. Somam-se a essa estrutura as unidades descentralizadas: 

os Escritórios de Representaçaõ e as Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites. 

 

b) Escritórios de Representaçaõ 

 

Coordenam e apóiam ações desenvolvidas pelo MRE junto a autoridades municipais, 

estaduais e federais sediadas em suas respectivas áreas de jurisdiçaõ, além de manter interlocução 

com segmentos locais acadêmico, cultural, empresarial, entre outros. Saiba mais sobre os nove 

Escritórios de Representaçaõ do MRE clicando aqui. 

 

c) Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites 

 

A Primeira e a Segunda Comissaõ Brasileira Demarcadora de Limites têm a funçaõ de 

executar os trabalhos de demarcaçaõ e caracterizaçaõ das fronteiras, incumbindo-lhes a inspeçaõ, a 

manutençaõ e a densificaçaõ dos marcos de fronteira. 

 

II - Unidades no exterior 

 

O MRE mantém 217 unidades de representaçaõ no exterior. A rede de postos abrange 132 

Embaixadas, 52 Consulados-Gerais, 11 Consulados, 8 Vice-Consulados, 11 Missões ou Delegações 

e 3 Escritórios. Às Embaixadas competem funções de representaçaõ e negociaçaõ de interesses do 

Governo brasileiro em relaçaõ ao país onde estaõ localizadas. Aos Consulados cabe atender à 

comunidade brasileira no exterior. Obtenha mais informações sobre o Itamaraty aqui.         

Serviços prestados ao usuário 

 

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/composicao/escritorios-de-representacao-brasil
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-e-governanca/5-infografico.jpg/@@images/7ca3cfae-347f-426c-b340-88d662f5546a.jpeg


Por intermédio de sua rede consular, o Itamaraty presta serviços aos cidadãos brasileiros 

residentes ou de passagem pelo exterior. A repartição consular, unidade responsável por serviços e 

assistência à comunidade brasileira no exterior, opera nos termos da Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares de 1963 e da legislação brasileira em vigor.  

A lista de repartições brasileiras no mundo que prestam serviços consulares pode ser 

encontrada aqui. 

 

Principais serviços  

 

Os principais serviços oferecidos pelas repartições consulares estão detalhados no Portal 

Consular do MRE (https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular). Destacam-se: 

 

a) emissão de passaporte e autorização de retorno ao Brasil; 

b) atos notariais e de registro civil para brasileiros (procurações, registros de nascimento, casamento, 

divórcio e óbito); 

c) alistamento militar, emissão de certificado de alistamento e outros serviços relacionados; 

d) alistamento eleitoral, atualização de dados cadastrais e de domicílio eleitoral, emissão de segunda 

via de título e regularização de pendências junto à Justiça Eleitoral; 

e)  cadastramento no CPF; 

f) emissão de atestados, declarações (atestado de vida, atestado de nacionalidade, atestado de 

residência, declaração de estado civil, testamento) e autorização de viagem para menores de idade; 

g) emissão de vistos para estrangeiros; e 

h) legalização de documentos. 

 

 A legislação brasileira exige a apresentação de documentos específicos para cada um desses 

serviços, a serem executados pelos consulados, conforme as normas vigentes e no menor prazo 

possível, tendo em conta a demanda, uma vez recebida a documentação completa. Para mais 

informações sobre cada serviço, deve-se procurar a repartição consular responsável pelo local onde 

o cidadão reside no exterior.  

 

 

Eleições no exterior  

 

A Rede Consular é responsável pelo alistamento eleitoral dos brasileiros residentes no 

exterior, bem como por organizar a votação para Presidente e Vice-Presidente da República fora do 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/reparticoes-consulares-do-brasil
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/passaportes
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/autorizacao-de-retorno-ao-brasil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/procuracoes
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/registro-de-nascimento
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/registro-de-casamento
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/divorcio
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/registro-de-obito
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alistamento-militar-no-exterior
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/eleicoes-no-exterior
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/eleicoes-no-exterior
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/cpf
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/atestado-de-vida
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/atestado-de-nacionalidade
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/atestado-de-residencia
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/atestado-de-residencia
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/declaracao-de-estado-civil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/testamento
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/autorizacao-para-viagem-de-menor
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/legalizacao-de-documentos


território nacional, em coordenação com a Justiça Eleitoral em Brasília. Entre outras funções, os 

postos selecionam o local onde as seções serão instaladas, organizam o quadro de mesários que 

atuarão nas eleições, recebem, armazenam e retornam ao Brasil as urnas eletrônicas e demais 

materiais e desempenham as funções de: juiz eleitoral, supervisor e administrador local. 

 

Agendamento e processamento eletrônico de serviços consulares no exterior  

 

Como parte dos esforços de modernização dos serviços consulares no exterior, está sendo 

implantada em alguns postos o “e-consular", ferramenta eletrônica que facilita e agiliza a solicitação, 

o agendamento e a prestação de serviços. O sistema é parte do compromisso do Itamaraty com a 

maior facilitação e digitalização dos serviços prestados aos cidadãos brasileiros no exterior. Para 

saber se a repartição permite a solicitação de serviços pelo sistema, basta acessar o e-consular e fazer 

a busca por país. Para uma visão preliminar de como funciona a ferramenta e-consular, entre aqui. 

 

Assistência consular 

 

No desempenho de suas funções regulamentares, as repartições consulares brasileiras prestam 

assistência aos nacionais que sejam residentes ou estejam de passagem em suas respectivas 

jurisdições. Dentre os tipos mais frequentes de assistência estão:  

a) casos de diversas naturezas, como desaparecimentos, hospitalizações, questões familiares 

envolvendo menores de idade, falecimento, entre outros, nos limites das normas aplicáveis; 

b) apoio à repatriação de brasileiros em situação de desvalimento no exterior; e  

c) assistência humanitária a presos brasileiros no exterior.  

 Saiba mais aqui. 

 

 

 

 

Núcleo de Assistência a Brasileiros  

 

 O Núcleo de Assistência a Brasileiros é a unidade de assistência consular no âmbito da 

Divisão de Assistência Consular (DAC) do MRE. O serviço é dirigido a familiares, no Brasil, de 

cidadãos em graves dificuldades no exterior, como casos de prisão, desaparecimento e falecimento. 

Contatos podem ser feitos por correio eletrônico (dac@itamaraty.gov.br), ou por telefone (+55 61 

2030-8800).  

https://econsular.itamaraty.gov.br/
https://econsular.itamaraty.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sk0TwgNm6tw
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/assistencia-consular
http://dac@itamaraty.gov.br


 Para tratar de outros assuntos que não sejam os descritos acima envolvendo brasileiros no 

exterior, clique aqui para acessar as informações de contato de outras áreas consulares do Itamaraty. 

Se você está no exterior, clique aqui para informações sobre a Rede Consular do Brasil em outros 

países. 

Postos de assistência ao cidadão no Brasil e no exterior 

 

 Na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, e nos Escritórios de 

Representação do MRE, também são ofertados os serviços consulares. Pode-se fazer legalização de 

documentos (para que produzam efeitos junto a autoridades ou instituições no exterior, documentos 

públicos brasileiros devem ser legalizados ou “apostilados”) e solicitar emissão de passaportes 

oficiais e diplomáticos (para pessoas cujos cargos ou funções estejam contemplados na legislação). 

Em Brasília, a unidade responsável é a Divisão de Documentos e Atos Consulares (DDAC)  (+5561 

2030-8813 ou ddac@itamaraty.gov.br).  

 

 

 
  

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/quem-contatar
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/reparticoes-consulares-do-brasil
https://www.gov.br/mre/pt-br/composicao/escritorios-de-representacao-brasil
https://www.gov.br/mre/pt-br/composicao/escritorios-de-representacao-brasil
http://ddac@itamaraty.gov.br


Onde você está? 

 

PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Afeganistão** Islamabade 

África do Sul Cidade do Cabo 

Pretória 

Albânia Tirana 

Alemanha Berlim  

Frankfurt  

Munique 

Andorra** Barcelona 

Angola Luanda 

Antígua e Barbuda** Bridgetown 

Arábia Saudita Riade 

Argélia Argel 

Argentina Buenos Aires 

Córdoba 

Mendoza 

Paso de los Libres 

Puerto Iguazú 

 Armênia Ierevan 

Austrália Camberra 

Sydney 

Áustria Viena 

Azerbaijão Baku 

Bahamas Nassau 

Bahrein** Kuwait 

 Bangladesh Daca 

Barbados Bridgetown 

Belarus Minsk 

Bélgica Bruxelas 

Belize Belmopan 

http://islamabade.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://capetown.itamaraty.gov.br/
http://pretoria.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://tirana.itamaraty.gov.br/pt-br
http://berlim.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://frankfurt.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://munique.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/andorra
http://barcelona.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/angola
http://luanda.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/antigua-e-barbuda
http://bridgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/arabia-saudita
http://riade.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/argelia
http://argel.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/argentina
http://cgbuenosaires.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cordoba.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://mendoza.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://pasodeloslibres.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://puertoiguazu.itamaraty.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/armenia
http://ierevan.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/australia
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://sydney.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/austria
http://viena.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/azerbaijao
http://baku.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bahamas
mailto:embaixada.nassau@itamaraty.gov.br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bahrein
http://kuaite.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bangladesh
http://daca.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/barbados
http://bridgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/belarus
http://minsk.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/belgica
http://cgbruxelas.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/belize
http://belmopan.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Benin Cotonou 

Bolívia Cobija  

Cochabamba  

Guayaramerin  

La Paz 

Puerto Quijarro 

Santa Cruz de la Sierra 

Bósnia e Herzegovina Sarajevo 

Botsuana Gaborone 

Brasil Belo Horizonte 

Brasília  

Curitiba  

Manaus  

Porto Alegre 

Recife  

Rio de Janeiro 

Salvador  

São Paulo 

Brunei** Kuala Lumpur 

Bulgária Sófia 

Burkina Faso Uagadugu 

Burundi** Nairóbi 

Butão** Nova Dheli 

 Cabo Verde Praia 

Camarões (Cameroun) Iaundê 

 Camboja** Bangkok 

Canadá Montreal 

Ottawa 

Toronto 

Vancouver 

Catar Doha 

Cazaquistão Nur-Sultan 

Chade** Iaundê 

Chile Santiago 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/benim
http://cotonou.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bolivia
http://cobija.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cochabamba.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://guayaramerin.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://lapaz.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://puertoquijarro.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://santacruz.itamaraty.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bosnia-e-herzegovina
http://sarajevo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/botsuana
http://gaborone.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.itamaraty.gov.br/
http://ereminas.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.itamaraty.gov.br/
http://eresul.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://erene.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://ererio.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://erebahia.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://eresp.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/brunei
http://kualalumpur.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/bulgaria
http://sofia.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/burkina-faso
http://uagadugu.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/burundi
http://nairobi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/butao
http://novadelhi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/cabo-verde
http://praia.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/cameroun
http://iaunde.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/camboja
http://bangkok.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/canada
http://montreal.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://ottawa.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://toronto.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://vancouver.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/catar
http://doha.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/cazaquistao
http://astana.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/chade
http://iaunde.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/chile
http://cgsantiago.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

China Cantão 

Hong Kong 

Pequim 

Xangai 

Chipre Nicósia 

Cingapura Cingapura 

Colômbia Bogotá 

Letícia 

Comores Dar es Salaam 

Coreia do Norte Pyongyang 

Coreia do Sul Seul 

Costa do Marfim (Côte d'Ivoire) Abidjã 

Costa Rica São José 

Croácia Zagreb 

Cuba Havana 

Dinamarca Copenhague 

Djibuti** Adis Abeba 

Dominica Roseau 

Egito Cairo 

El Salvador São Salvador 

Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 

Equador Quito 

Eritréia** Cairo 

Eslováquia Bratislava 

Eslovênia Liubliana 

Espanha Barcelona 

Madri 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/china
http://cantao.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://hongkong.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://pequim.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://xangai.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/chipre
http://nicosia.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/cingapura
http://cingapura.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/colombia
http://bogota.itamaraty.gov.br/pt-br/
mailto:vc.leticia@itamaraty.gov.br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/comores
http://daressalam.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/coreia-do-norte
http://pyongyang.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/coreia-do-sul
http://seul.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/costa-do-marfim
http://abidja.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/costa-rica
http://saojose.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/croacia
http://zagreb.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/cuba
http://havana.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/dinamarca
http://copenhague.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/djibouti
http://adisabeba.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/dominica-sem-informacao
http://roseau.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/egito
http://cairo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/el-salvador
http://www.brasil.org.sv/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/emirados-arabes-unidos
http://abudhabi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/equador
http://quito.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/eritreia
http://cairo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/eslovaquia
http://bratislava.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/eslovenia
http://liubliana.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/espanha
http://barcelona.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cgmadri.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Estados Unidos Atlanta 

Boston 

Chicago 

Hartford  

Houston  

Los Angeles 

Miami  

Nova York  

São Francisco 

Washington 

Estônia Talin 

Etiópia Adis Abeba 

Fiji** Camberra 

Filipinas Manila 

Finlândia Helsinque 

França Paris 

Gabão Libreville 

Gâmbia** Dacar 

Gana Acra 

Geórgia Tbilisi 

Granada** Bridgetown 

Grécia Atenas 

Guatemala Guatemala 

Guiana Georgetown 

Guiana Francesa  

(Território da França) 

Caiena 

Guiné Equatorial Malabo 

Guiné-Bissau Bissau 

Guiné-Conacri Conacri 

Haiti Porto Príncipe 

Holanda Amsterdã 

Honduras Tegucigalpa 

Hungria Budapeste 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/estados-unidos
http://atlanta.itamaraty.gov.br/
http://boston.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://chicago.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://hartford.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://houston.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://losangeles.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://saofrancisco.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cgwashington.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/estonia
http://talin.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/etiopia
http://adisabeba.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/fiji
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/filipinas
http://manila.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/finlandia
http://helsinque.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/franca
http://cgparis.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/gabao
http://libreville.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/gambia
mailto:brasemb.dacar@itamaraty.gov.br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/gana
http://acra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/georgia
http://tbilisi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/granada
http://bridgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/grecia
http://atenas.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guatemala
http://guatemala.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guiana
http://georgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guiana-francesa
http://caiena.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guine-equatorial
http://malabo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guine-bissau
http://bissau.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/guine
http://conacri.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/haiti
http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/holanda
http://amsterda.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/honduras
http://tegucigalpa.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/hungria
http://budapeste.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Iêmen** Riade 

Ilhas Marshall** Manila 

Ilhas Salomão** Camberra 

Índia Mumbai  

Nova Delhi 

Indonésia Jacarta 

Irã Teerã 

Iraque Bagdá 

Irlanda Dublin 

Islândia** Oslo 

Israel Tel Aviv 

Itália Milão 

Roma 

Jamaica Kingston 

Japão Hamamatsu 

Nagoia  

Tóquio 

 Jordânia Amã 

Kiribati** Wellington 

 Kuaite Kuwait 

Laos** Bangkok 

Lesoto** Pretória 

Letônia** Estocolmo 

Líbano Beirute 

Libéria Abidjã 

Líbia  

Liechtenstein** Zurique 

Lituânia** Copenhague 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/iemen
http://riade.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/ilhas-marshall
http://manila.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/ilhas-salomao
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/india
http://mumbai.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://novadelhi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/indonesia
http://jacarta.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/ira
http://teera.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/iraque
http://bagda.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/irlanda
http://dublin.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/islandia
http://oslo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/israel
http://telaviv.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/italia
http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.consuladobrasilroma.it/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/jamaica
http://kingston.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/japao
http://hamamatsu.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/jordania-2
http://ama.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/kiribati
http://wellington.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/kuwait
http://kuaite.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/laos
http://bangkok.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/lesoto
http://pretoria.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/letonia
http://estocolmo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/libano
http://cgbeirute.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/liberia
http://abidja.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/libia
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/liechtenstein
http://zurique.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/lituania
http://copenhague.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Luxemburgo** Bruxelas 

Macedônia** Sofia 

Madagascar** Maputo 

Malásia Kuala Lumpur 

Malauí** Lilongue 

Maldivas** Colombo 

Mali Bamako 

Malta** Roma 

Marrocos Rabat 

Maurício** Pretória 

Mauritânia Nouakchott 

México Cidade do México 

Micronésia** Manila 

Moçambique Maputo 

Moldova** Kiev 

Mônaco** Paris 

Mongólia** Pequim 

Montenegro** Belgrado 

Myanmar Yangon 

Namíbia Windhoek 

Nauru** Cambera 

Nepal Katmandu 

Nicarágua Manágua 

Níger** Cotonou 

Nigéria Abuja  

Lagos 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/luxemburgo
http://cgbruxelas.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/macedonia
http://sofia.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/madagascar
http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/malasia
http://kualalumpur.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/malaui
http://lilongue.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/maldivas
http://colombo.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mali
http://bamako.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/malta
http://cgroma.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/marrocos
http://rabat.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mauricio
http://pretoria.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mauritania
http://nouakchott.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mexico
http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/micronesia
http://manila.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mocambique
http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/moldova
http://kiev.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/monaco
http://cgparis.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/mongolia
http://pequim.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/montenegro
http://belgrado.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/myanmar
http://yangon.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/namibia
http://windhoek.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/nauru
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/nepal
http://katmandu.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/nicaragua
http://managua.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/niger
http://cotonou.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/nigeria
http://abuja.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://lagos.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Noruega Oslo 

Nova Zelândia Wellington 

Omã Mascate 

Palau** Manila 

Palestina Ramala 

Panamá Cidade do Panamá 

Papua Nova Guiné** Camberra 

Paquistão Islamabade 

Paraguai Assunção  

Ciudad del Este  

Concepción  

Encarnación  

Pedro Juan Caballero  

Salto del Guairá 

Peru Iquitos 

Lima 

Polônia Varsóvia 

Porto Rico** Miami 

Portugal Faro 

Lisboa 

Porto 

Quênia Nairóbi 

Quirguistão** 

(Rep. Quirguiz) 

Astana 

Reino Unido Londres 

Rep. Centro-Africana** Brazzaville 

Rep. Dem. do Congo Kinshasa 

Rep. do Congo Brazzaville 

República Dominicana São Domingos 

República Tcheca Praga 

Romênia Bucareste 

Ruanda** Nairóbi 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/noruega
http://oslo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/nova-zelandia
http://www.brazil.org.nz/page/splash.aspx
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/oma
http://mascate.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/palau
http://manila.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/palestina
http://ramala.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/panama
http://www.embrasil.org.pa/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/papua-nova-guine
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/paquistao
http://islamabade.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/paraguai
http://cgassuncao.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://deleste.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://concepcion.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://encarnacion.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://pedrojuancaballero.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://saltodeguaira.itamaraty.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/peru
http://iquitos.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://lima.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/polonia
http://www.brasil.org.pl/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/porto-rico
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/portugal
http://faro.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cglisboa.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://porto.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/quenia
http://nairobi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/quirguistao
http://astana.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/reino-unido
http://cglondres.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/republica-centro-africana
http://brazzaville.itamaraty.gov.br/pt-br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/republica-democratica-do-congo
http://kinshasa.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/republica-do-congo
http://brazzaville.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/republica-dominicana
http://saodomingos.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/republica-tcheca
http://praga.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/romenia
http://bucareste.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/ruanda
http://nairobi.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Rússia Moscou 

Samoa** Sydney 

San Marino** Roma 

Santa Lúcia Castries 

São Cristovão e Névis Bridgetown 

São Tomé e Príncipe São Tomé 

São Vicente e Granadas** Bridgetown 

Seycheles** Dar Es Salaam 

Senegal Dacar 

Serra Leoa** Acra 

Sérvia Belgrado 

Síria Damasco 

Somália** Nairóbi 

Sri Lanka Colombo 

Suazilândia** Maputo 

Sudão Cartum 

Sudão do Sul** Adis Abeba 

Suécia Estocolmo 

Suíça Genebra  

Zurique 

Suriname Paramaribo 

Tadjiquistão** Islamabade 

Tailândia Bangkok 

Taiwan (China) Taipé 

Tanzânia Dar es Salaam 

Timor Leste Díli 

Togo Lomé 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/russia
http://moscou.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/samoa
http://sydney.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/san-marino
http://cgroma.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/santa-lucia
http://castries.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sao-cristovao-e-nevis
http://bridgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/Main.xml
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sao-tome-e-principe
http://saotome.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sao-vicente-e-granadinas
http://bridgetown.itamaraty.gov.br/pt-br/Main.xml
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/seicheles
http://daressalam.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/senegal
mailto:brasemb.dacar@itamaraty.gov.br
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/serra-leoa
http://acra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/servia
http://belgrado.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/siria
http://damasco.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/somalia
http://nairobi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sri-lanka
http://colombo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/suazilandia
http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sudao-sem-informacoes
http://cartum.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/sudao-do-sul
http://adisabeba.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/suecia
http://estocolmo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/suica
http://genebra.itamaraty.gov.br/pt-br/agendamento_online.xml
http://zurique.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/suriname
http://paramaribo.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tadjiquistao
http://islamabade.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tailandia
http://bangkok.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://taipe.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tanzania
http://daressalam.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/timor-leste
http://dili.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/togo
http://lome.itamaraty.gov.br/pt-br/


PAÍS POSTOS COM ATENDIMENTO CONSULAR 

Tonga** Wellington 

Trinidad e Tobago Port-of-Spain 

Tunísia Túnis 

Turcomenistão** Astana 

Turquia Ancara  

Istambul 

Tuvalu** Wellington 

Ucrânia Kiev 

Uganda** Nairóbi 

Uruguai Artigas 

Chuí  

Montevidéu 

Rio Branco 

Rivera 

Uzbequistão** Moscou 

Vanuatu** Camberra 

Vaticano Vaticano 

Venezuela** Bogotá 

Vietnã Hanoi 

Zâmbia Lusaca 

Zimbábue Harare 

 

 

 

 

Legenda 

**O Brasil não possui Embaixada ou Consulado nesse local. O Posto indicado exerce jurisdição 

cumulativa sob a localidade em questão. Mais informações sobre jurisdições cumulativas aqui. 

 

Se você se encontra em um país onde não haja Representação Consular ou Diplomática 

brasileira que lhe possa prestar assistência consular, saiba que as Representações dos países do 

Mercosul e de alguns outros países sul-americanos também poderão ajudá-lo. 

 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tonga
http://wellington.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/trinidad-e-tobago
http://portofspain.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tunisia
http://tunis.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/turcomenistao
http://astana.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/turquia
http://ancara.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://istambul.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tuvalu
http://wellington.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/ucrania
http://kiev.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/uganda
http://nairobi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/uruguai
http://artigas.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://chui.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://cgmontevideu.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://riobranco.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://rivera.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/uzbequistao
http://moscou.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/vanuatu
http://camberra.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/vaticano
http://vaticano.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/venezuela
http://bogota.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/vietna
http://hanoi.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/zambia-sem-informacoes
http://lusaca.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/zimbabue
http://harare.itamaraty.gov.br/pt-br/
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/reparticoes-consulares-do-brasil/paises-sem-representacao-do-brasil


Caso você esteja em busca de informações sobre Embaixada ou Consulado de outro país no 

Brasil, lista completa com os dados de todas as Repartições estrangeiras no Brasil pode ser encontrada 

no Portal Itamaraty. 

 

 

 Esta lista não implica reconhecimento, pelo Brasil, de Estados ou territórios aqui arrolados. 

 

  

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/representacoes


Acesso à informação 

 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI) - estabelece 

que as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, 

espontânea e proativamente, independentemente de solicitações. Adicionalmente, em seu art. 8º, 

prevê um rol mínimo de dados que os órgãos e entidades devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas 

páginas oficiais na internet, no menu “Acesso à Informação”. 

 O site do MRE é padronizado de modo a permitir a rápida localização e obtenção das 

informações desejadas. Além disso, a divulgação espontânea do maior número possível de 

informações, além de facilitar o acesso, também é vantajosa porque tende a reduzir as demandas sobre 

o assunto nos canais de transparência passiva, minimizando o trabalho e os custos de processamento 

e gerenciamento dos pedidos de acesso. 

 A divulgação ativa de dados e informações relativas à Lei de Acesso à Informação, no sítio 

eletrônico do Itamaraty, é feita em seção específica denominada “Acesso à Informação” e 

disponibilizada no menu principal das páginas. O menu é composto por: 

 

1. Institucional 

2. Ações e Programas 

3. Participação Social 

4. Auditorias 

5. Convênios e Transferências 

6. Receitas e Despesas 

7. Licitações e Contratos 

8. Servidores 

9. Informações Classificadas 

10. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 

11. Perguntas Frequentes 

12. Dados Abertos 

  

https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/institucional
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/convenios-e-transferencias
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/servidores
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos


Ouvidoria do Serviço Exterior (OUVSE) 

  

A Ouvidoria do Serviço Exterior foi criada para estabelecer um diálogo com os cidadãos no 

Brasil e no exterior. É responsável por receber e encaminhar sugestões, reclamações, solicitações de 

serviços, inclusive consulares, denúncias e elogios pertinentes aos serviços prestados pelo órgão. 

 O cidadão que desejar enviar uma manifestação poderá fazê-lo por correio eletrônico 

(ouvidoria@itamaraty.gov.br) ou por cadastro na plataforma FalaBR.  

 A OUVSE também compreende o Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério das 

Relações Exteriores (SIC-MRE). O SIC-MRE é a unidade responsável por atender os pedidos de 

acesso à informação feitos ao Itamaraty, com base na Lei de Acesso à Informação. Qualquer 

interessado, pessoa física ou jurídica, pode fazer um pedido de acesso à informação, também por 

meio da plataforma FalaBR. Não é necessário justificar. Para que a solicitação seja atendida, é 

necessário que o pedido seja claro e específico. 

 

 

Instituto Rio Branco 

 

O Instituto Rio Branco (IRBr), fundado em 1945, é a academia diplomática do MRE, 

responsável pela seleçaõ e treinamento dos diplomatas brasileiros. Na página do IRBr, o cidadaõ tem 

acesso a guias de estudos publicados desde 1996; a editais para o Concurso de Admissaõ à Carreira 

Diplomática (CACD); e a informações sobre o Programa de Açaõ Afirmativa, que concede bolsas de 

estudos a candidatos afrodescendentes, a fim de custear cursos e aulas preparatórios ao CACD, além 

da aquisiçaõ de livros e material didático. 

 

  

mailto:ouvidoria@itamaraty.gov.br
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=/
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=/
http://www.institutoriobranco.itamaraty.gov.br/curso-de-formacao
http://www.institutoriobranco.itamaraty.gov.br/curso-de-formacao


Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) 

 

A Fundação Alexandre de Gusmão é uma fundação pública vinculada ao MRE, voltada ao 

estudo e à divulgação de história diplomática, política externa brasileira e temas ligados às relações 

internacionais. Por meio de sua Biblioteca Digital (www.funag.gov.br/biblioteca), a FUNAG oferece 

ao público externo versões gratuitas, em PDF, e-pub e mobi, de centenas de livros publicados pela 

Fundação. É possível, ademais, adquirir as obras impressas na loja virtual (www.funag.gov.br/loja) ou 

em sua sede em Brasília (térreo do Anexo II do Ministério das Relações Exteriores). O cidadão pode 

ainda contar com outros serviços disponibilizados pela FUNAG no portal de serviços do Governo 

Federal, como a inscrição em eventos sobre relações internacionais e política externa brasileira, o 

acesso gratuito aos vídeos com o conteúdo dos eventos promovidos e a discursos, artigos e outros 

textos sobre política externa brasileira. 

A Carta de Serviços ao Usuário da FUNAG encontra-se disponibilizada no link: Carta de 

Serviços ao Usuário (funag.gov.br). 

 

Rede de Ensino do Itamaraty  – Promoção da língua portuguesa no exterior 

 

A Rede de Ensino do Itamaraty é composta por Centros Culturais, Leitorados e Núcleos de 

Estudo vinculados a repartições diplomáticas brasileiras no exterior. No portal correspondente, o 

cidadão pode informar-se sobre as atividades da Rede, com destaque para as iniciativas de difusão do 

português como língua estrangeira, português como língua intercultural e como língua de herança. 

São disponibilizados igualmente diversos materiais de apoio ao ensino e à divulgação da língua 

portuguesa no exterior. 

 

Pesquisa nos Arquivos 

 

A Divisão de Comunicações e Arquivo (DCA) do MRE, situada em Brasília, em conjunto 

com o Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro, tem sob sua responsabilidade a guarda, a 

gestaõ e a divulgaçaõ do arquivo da diplomacia brasileira. A pesquisa é gratuita e aberta ao público 

em geral, mediante solicitaçaõ e aprovaçaõ prévias.  

Pesquisas à documentação no Rio de Janeiro devem ser solicitadas diretamente ao Arquivo 

Histórico do Itamaraty, por telefone (+55 (21) 2253-5720) ou por correio eletrônico 

(arquivo.ererio@itamaraty.gov.br). Pesquisas à documentaçaõ em Brasília devem ser solicitadas à 

Divisão de Comunicações e Arquivo por correio (Palácio Itamaraty, Bloco H, Anexo II – 1o Subsolo, 

http://www.funag.gov.br/biblioteca
http://www.funag.gov.br/loja
http://funag.gov.br/images/transparencia/carta-de-servico-ao-usuario-funag.pdf
http://funag.gov.br/images/transparencia/carta-de-servico-ao-usuario-funag.pdf
http://funag.gov.br/images/transparencia/carta-de-servico-ao-usuario-funag.pdf
http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/menu-a-rede/menu-leitorados
http://arquivo.ererio@itamaraty.gov.br


Sala 10, CEP 70.170-900), por fax (+55 61 2030-6591), ou por e-mail 

(pesquisa.brasilia@itamaraty.gov.br). 

               

Visitação cívica 

 A partir do dia 17 de agosto de 2021, o serviço de visitação cívica será reaberto ao público, 

com horários e grupos reduzidos, tendo em vista a emergência sanitária vigente. As visitas poderão 

ser em português, inglês, espanhol e francês.  O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo 

endereço eletrônico:  visita@itamaraty.gov.br, a partir do dia 10 de agosto. Maiores informações 

podem ser obtidas na página https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/palacio-itamaraty/visite-o-

itamaraty. 

  

Contato 

A página do MRE na internet disponibiliza formulário para consultas ao órgaõ para contato 

direto. O MRE está igualmente presente nas redes sociais. 

http://pesquisa.brasilia@itamaraty.gov.br
mailto:visita@itamaraty.gov.br
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/palacio-itamaraty/visite-o-itamaraty
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/palacio-itamaraty/visite-o-itamaraty
http://www.apple.com/
http://www.gov.br/mre
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/
https://www.gov.br/mre/pt-br/centrais-de-conteudo

