
 

 

 

 

A origem do termo passaporte é 

controversa e não se sabe exatamente 

quando o termo surgiu. Existem três linhas de pensamento que tentam explicar o surgimento 

do passaporte. 

  

Para alguns, uma das primeiras menções a passaporte remete a 450 a.C quando Neemias, 

um oficial e servidor do Rei Artaxerxes da Pérsia antiga, pediu-lhe permissão para ir a Judá. 

Mediante o pedido, o rei concordou e entregou a Neemias uma carta, que requisitava aos 

governantes da outra província que fornecessem segurança ao seu oficial enquanto ele 

estivesse em terras estrangeiras. 

  

Outros defendem que o termo passaporte surgiu na França, durante o reinado de Luís XIV, 

que fornecia aos seus favorecidos, cartas, conhecidas como “Passe Port”, solicitando a 

passagem de seus detentores pelos portos. 

  

E uma terceira linha de pensamento afirma ser o termo oriundo da Idade Média quando as 

autoridades locais emitiam documentos, pedindo a autorização para que seus protegidos 

pudessem transpor os portões (porte) dos muros das cidades. Esses documentos continham 

uma lista de cidades que correspondiam às cidades que o portador tinha livre acesso 

(WIKIPÉDIA, 2008). 

  

Independente de quando surgiu, observamos que a essência do passaporte foi mantida nas 

situações relatadas: permitir que, por meio de uma autorização do país destino, os cidadãos 

estrangeiros pudessem realizar seus deslocamentos de forma segura. 
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        A Origem do Passaporte 



O formato de passaporte como conhecemos hoje é recente, pois por muito tempo foi mantido 

o formato de carta e devido à ausência de fotografias a identificação se resumia a descrições 

físicas do portador. Os primeiros passaportes a apresentarem fotografias surgiram apenas 

no início do século XX. 

  

A primeira iniciativa para padronizar o formato e as características inerentes ao passaporte 

ocorreu em 1920, quando a Liga das Nações realizou a Conferência Internacional sobre 

passaportes, formalidades alfandegárias e vistos. Mais tarde a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) emitiram um guia de 

padronização. Essas iniciativas contribuíram para a formatação dos passaportes atuais 

(WIKIPÉDIA, 2008). 
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