REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM HARTFORD
One Constitution Plaza Ground floor Hartford CT 06103
Tel: (860) 760 3100 - Fax: (860) 760 3139
Email: cghartford@itamaraty.gov.br
Site: hartford.itamaraty.gov.br

FORMULÁRIO DE
ATESTADO DE RESIDÊNCIA

DADOS DO(A) REQUERENTE
Nome completo ___________________________________________________________
Local de nascimento _______________________________________________________
cidade / estado / país

Data de nascimento ______/_______/_______
dia

mês

ano

Estado civil ___________________

Profissão ________________________________________________________________
Passaporte nº _____________ Expedido em: ____/____/____ Válido até: ____/____/____
dia

mês

ano

dia

mês

ano

Órgão expedidor __________________________________________________________
Identidade número ________________

Data de expedição: ______/_______/_______
dia

mês

ano

Órgão expedidor _________________________ CPF nº____________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL NOS ESTADOS UNIDOS
Avenida/rua, número ______________________________________________________
Cidade __________________________Estado _________________________________
Código postal _____________________País ___________________________________
Telefone(s) para contato:____________________ Email:__________________________
INFORMAÇÕES SOBRE RESIDÊNCIA NO EXTERIOR
Residente no exterior desde: _______/______/________
Data da última viagem ao Brasil: ______/______/_______
Se esteve no Brasil nos útimos 12 meses, quanto tempo permaneceu? _________________

Hartford, __________________ ________________________________________
(dd/mm/aaaa)

Assinatura do requerente

Requisitos para o Atestado de Residência
Informações Gerais

O Consulado emite Atestados de Residência, que têm por objetivo comprovar o
tempo de permanência no exterior.
Quem pode solicitar o Atestado de Residência?
Somente nacionais brasileiros podem solicitá-lo.
Como faço para obter o Atestado de Residência?

Para obter o Atestado de Residência, traga ao Consulado os seguintes
documentos:


Original do passaporte válido ou documento que comprove identidade e nacionalidade
brasileira; e



Original de documento comprobatório do período de residência contínua no exterior
(Ex.: passaportes anteriores, contrato de aluguel de imóvel, conta luz, gás, tv, internet,
telefone, histórico escolar, recibos de imposto de renda, etc.).

Observação: para fins de mudança, o interessado deve comprovar que reside de forma
contínua no exterior por pelo menos um ano.
Quanto custa o Atestado de Residência?

Os emolumentos consulares são de US$ 15.00 por cada Atestado. O Consulado
somente aceita pagamentos em "money order ".
Posso solicitar o Atestado de Residência pelo correio?

Sim, desde que o interessado resida na jurisdição do Consulado, ou seja, em
Connecticut ou Rhode Island.
Quais os documentos necessários para Atestado de Residência pelo correio?
No caso de remessa de documentos pelo correio, os documentos mencionados
acima podem ser originais ou cópias autenticadas e a assinatura no formulário
deve ser reconhecida por notário público.
 Anexar, também, um envelope auto-endereçado e selado, para remessa do
Atestado e restituição dos documentos apresentados.
 Não envie dinheiro em espécie. O Consulado somente aceita pagamentos em
"money order ".
 O Consulado não se responsabiliza por perda, extravio, furto ou atraso de
correspondência. Recomenda-se o uso de envelope com código de rastreamento,
tal como “express mail” ou “certified mail”.



