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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL 

 
Informação do Cliente 

Nome completo: Nacionalidade: 

Endereço postal (com CEP): 

Número de telefone para contato: Endereço de e-mail: 

Tipo de serviço notarial solicitado: 
□ Cópia Certificada de Documentos Originais (o documento deve ser Australiano ou para uso na Austrália) 
□ Autenticações ou Apostilamentos (o documento deve ser Australiano; o DFAT pode legalizar a maioria dos 

documentos públicos originais) 
□ Certificate of No Impediment to Marriage 

Por favor complete o checklist corrependente ao serviço. Seus documentos serão devolvidos sem processamento 
se o Checklist Notarial não foi completo antes do envio da sua documentação 
Propósito do serviço notarial solicitado incluindo a autoridade que receberá o documento: 

O país para qual o seu documento se destina: Tipo de documento: 

 
Aviso Legal 

 
 
 

CHECKLIST DE SOLICITAÇÃO DE NOTARIAL 
 
Cópia Certificada de Documentos Originais 

 Formulário de Solicitação de Serviço Notarial e Checklist de Solicitação Notarial 

 Documento original para a cópia certificada (Documento original Australiano ou para uso na Austrália apenas, 
cópia não aceitável. O documento não pode estar laminado/danificado). 
Se o seu documento for de origem eletrônica, você deve entrar em contato com o Escritório Consular antes de 
enviar seu documento. 

 Confirme que outros documentos não são requeridos. (ex.: assinatura em formulários)  

 Se você tem instruções específicas (ex.: o número da(s) página(s) do seu passaporte que precisa(m) ser 
certificada(s)), por favor adicione estas instruções aqui: 
  

 Formulário de Autorização de Débito em Cartão de Crédito 

 

Por favor certifique-se de que os documentos relacionados aos serviços notariais que você deseja da Embaixada da Austrália ou do Consulado 
sejam apresentados na forma correta e que você forneça as instruções corretas para os serviços notariais de que necessita. Se você não tiver 
certeza sobre os requisitos legislativos relativos ao serviço notarial de que necessita, deve procurar aconselhamento jurídico independente. 
Observe que nem o Governo australiano nem a Embaixada da Austrália em Brasília nem o Consulado-Geral em São Paulo garantem a eficácia 
jurídica do documento autenticado ou a exatidão de seu conteúdo. As taxas pagas por serviços notariais não são reembolsáveis. 
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CHECKLIST DE SOLICITAÇÃO DE NOTARIAL 

 
Autenticações or Apostilamentos 

 Formulário de Solicitação de Serviço Notarial e Checklist de Solicitação Notarial 

 Confirmação anterior com a Embaixada da Austrália em Brasilía de que a assinatura, carimbo ou selo do 
documento por ser verificado - por favor escaneie/fotografe o documento e envie por e-mail para 
consular.brasilia@dfat.gov.au (Brasília) OU consular.saopaulo@austrade.gov.au (São Paulo) antes de enviar 
sua solicitação por Correios 

 Documento original para Autenticação ou Apostilamento (Documento original apenas, cópia não aceitável. O 
documento não pode estar laminado/danificado). 
Se o seu documento for de origem eletrônica, você deve entrar em contato com o Escritório Consular antes de 
enviar seu documento 

 Formulário de Autorização de Débito em Cartão de Crédito 

 
Certification of No Impediment to Marriage 

 Formulário de Solicitação de Serviço Notarial e Checklist de Solicitação Notarial 

 Formulário de aplicação para Certificate of No Impediment to Marriage devidamente testemunhado (somente 
aqueles testemunhados por uma missão australiana ou por um cartório local são aceitáveis). (Assinaturas 
testemunhadas por outros australianos com qualificações ou profissões válidas que possam testemunhar 
assinaturas na Austrália, não serão aceitas para fins de Certificado de Não Impedimento no Brasil) 

 Seu passaporte (enviar documento original ou cópia certificada por autoridade australiana ou por um cartório 
local) 

 O passaporte de seu(sua) parceiro(a), ou documento de identidade semelhante. Documentos de identidade 
que não estejam em Inglês devem ser acompanhados de tradução oficial (ex.: carteira de motorista Brasileira) 
(enviar documento original ou cópia certificada por autoridade australiana ou por um cartório local) 

 Se uma das partes for divorciada ou viúva: certidão de divórcio ou de óbito relevantes (enviar documento 
original ou cópia certificada por autoridade australiana ou por um cartório local) 

 Se uma das partes for divorciada ou viúva: tradução oficial da certidão de divórcio ou de óbito realizada por 
um profissional registrado, quando o documento não estiver em inglês (enviar documento original ou cópia 
certificada por autoridade australiana ou por um cartório local) 

 Formulário de Autorização de Débito em Cartão de Crédito 

 
Se tiver qualquer pergunta, por favor entre em contato através do consular.brasilia@dfat.gov.au (Brasília) 
OU consular.saopaulo@austrade.gov.au (São Paulo)  
 
PARA USO DA EMBAIXADA/CONSULADO APENAS 
Rec’d:  Recpt No:  

CIS:   Ret’d:  
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NOTARIAL REQUEST FORM 

 
Client Information 

Full Name: Nationality: 

Postal Address (with ZIP code): 

Contact telephone number: Email address: 

Type of notarial service request: 
□ Certified Copy of Original Documents (document must be Australian, or for use in Australia) 
□ Authentications or Apostilles (document must be Australian; DFAT can legalise most original Australian public 

documents overseas) 
□ Certificate of No Impediment to Marriage 

Please complete the corresponding checklist. Your documents will be returned to you unprocessed if you have not 
completed the Notarial Checklist prior to mailing your documents. 
Purpose of notarial service request including the receiving authority: 

The country your document is intended for: Type of document: 

 

Notarial Disclaimer 

 
 

NOTARIAL REQUEST CHECKSLIST 
Certified Copy of Original Documents 

 Notarial Request Form and Checklist 

 Original document of which you need a certified copy. (Original Australian document or for use in Australian 
only, copy not acceptable. The document cannot be laminated/damaged) 
If your documents are electronic in origin, you must contact the Consular Office prior to mailing in your 
request. 

 Confirm that other documents are not required. (i.e. signatures on forms) 

 If you have specific instructions (i.e. which passport page numbers are to be certified), please provide us 
instructions here: 
 
 

 Credit Card Authorisation Form 

 
 

 

Please ensure that documents relating to the notarial services you require from the Australian Embassy or Consulate, are presented in the 
correct form and that you provide the correct instructions for the notarial service you require. If you are unsure of the legislative requirements 
relating to the notarial service you require, you should seek independent legal advice. Please note that neither the Australian Government nor 
the Australian Embassy in Brasilia or Consulate General in Sao Paulo guarantees the legal effectiveness of the notarised document or the 
accuracy of its content. Fees paid for notarial services are non-refundable. 
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NOTARIAL REQUEST CHECKSLIST 

 

Authentications or Apostilles 
 Notarial Request Form and Checklist 

 Prior confirmation with Australian Embassy Brasilia if the signature, stamp or seal on your document can be 
verified - please email the scanned document to consular.brasilia@dfat.gov.au (Brasília) OR 
consular.saopaulo@austrade.gov.au (São Paulo) prior to mailing in your request. 

 Original document of which you require the Authentication or Apostille. (Original document only, copy not 
acceptable. The document cannot be laminated/damaged) 
If your documents are electronic in origin, you must contact the Consular Office prior to mailing in your 
request. 

 Credit Card Authorisation Form 

 
Certificate of No Impediment to Marriage 

 Notarial Request Form and Checklist 

 Certificate of No Impediment application form appropriately witnessed (only those witnessed by an Australian 
mission or local notary public are acceptable). (Signatures witnessed by other Australians with valid 
qualifications or occupations who may be able to witness signatures in Australia, will not be accepted for 
Certificate of No Impediment purposes in Brazil) 

 Your passport (Original document or copy certified by Australian authorities or a local public notary) 

 Your partner's passport, or similar identity document. Identity documents not in English must be accompanied 
by a professional translation (e.g. Brazilian Driver’s License) (Original document or copy certified by Australian 
authorities or a local public notary) 

 If either party is divorced or widowed: Relevant divorce order or death certificate. 
(Original document or copy certified by Australian authorities or a local public notary) 

 If either party is divorced or widowed: English translation of the divorce order or death certificate 
performed by a professional translation company or translator, where the original document is not in 
English. 
(Original document or copy certified by Australian authorities or a local public notary) 

 Credit Card Authorisation Form 

 
If you have any questions, please email consular.brasilia@dfat.gov.au (Brasília) OR 
consular.saopaulo@austrade.gov.au (São Paulo) 

 
OFFICE USE ONLY 
Rec’d:  Recpt No:  

CIS:   Ret’d:  
 
 
 
 

 

mailto:Consular.brasilia@dfat.gov.au
mailto:consular.saopaulo@austrade.gov.au
mailto:consular.brasilia@dfat.gov.au
mailto:consular.saopaulo@austrade.gov.au
https://brazil.embassy.gov.au/files/bras/DFAT%20CREDIT%20CARD%20DEDUCTION%20AUTHORITY.docx
https://brazil.embassy.gov.au/files/bras/DFAT%20CREDIT%20CARD%20DEDUCTION%20AUTHORITY.docx
mailto:consular.brasilia@dfat.gov.au
mailto:consular.saopaulo@austrade.gov.au

