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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FORMULARIO DE
REGISTRO DE
CASAMENTO

MINI STÉRIO DAS RELAÇOES EXTER IORES
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM HARTFORD
One COMlitution Plala Ground IIoor Haltford CT 06103
Tel: (BSQ) 760 3100 - Fax: (1160) 760 3139
ema~ : egharttord@itamaraly.gov.br
Site: tlartford.itamaraty,gov.br
PREENCtER A MÃÕUINA OU EM lETRA DE FORMA

Roquerento:

O

Noivo

O

Noiva (someme ii parte brasileira pode requerer o registro)

1 - Noivo:

Nome __________________________________________________________

-

Nacionalidade __________________________________ Data de nascimento ___ ,___, ___
Cidade __________________________ Estado _ ____________________

o

Pais ___________________________ Profissão ___________________

Noiva:

Nome~~------------------------------------------------------

Nacionalidade _ ________________________________ Data de nascimento ___,___,___
Cidade __________________________ Estado _ ____________________

•

Pa is _ __________________________ Profissão ___________________
Endereço d o casal (nos Estados Unidos):

Rua e Numero,____________________________________________________________
Cidade ________________________ Estado _ _________________

Cep

Telefone para cantata

L-l_____-_ ___________

Correio elelrõnico (e -mail) _ _______________________________________

2 - Nome dos pais do noivo:
Pai ________________________________________________

M.' _ ______ _ ______________
Nome dos pais da noiva:
Pai
Mãe _______________________________________________

3 - Casamentos anteriores (se houver, informe o nome e a data do divórcio de cada um dos noivos):
Mulher anterior do noivo _________________________________________
Marido anterior da noiva
4· Dados do registro de casamen to estrangeiro:
Casamento reg istrado no Registro Civil da
Cidade
Estado _______________ País ___________
Data do casamento ~ _ '--;:_:;-__

Numero do Registro'________________

5· Documentos apresentados no Consulado para identificação dos noivos:
Pelo noivo:

O Passaporte O Carteira de Identidade O Outros (descrever): _______________
o
__
=:---_______ Data expedição: _
'_'_

N° do documento:_________=_,Orgão Expedidor:___
Pela noiva : OPassaporte
N° do documento:

o Carteira de Identidade

DOutros (descrever): ______________

Orgão Expedidor: ______________ Data expedição: _ o '_ _ '_

6· Regime de casamen to: _ __________________________
7 · Nome novo da mulher (se fo r o caso): __________________________________________
8· Testem unhas do casamento:
Nome' ______________________________
Nome

Nacionalidade: _______________________
Nacionalidade: _______________________

Assinatura do declarante ________________________________ Oata expedição: _
o
Esta

rormul~rlo

6 gratu ito e distribuldo pelo Consul,do-G . ... I d,

R t p~bllc a

l_'_

Fod .... tiv, do 8raslltm H..llo rd.

. ,

Registro de Casam ento - Instruções

o nac io nal brasileiro. res iden te nos Eslados U nido s. que deseja r e feluar o regis tro de seu casame nto c ob te r a eenidão
correspondente deve rá co m pan :ccr ao Consulado-Gcral cm Hanfo rd com os segui ntes documentos:
cnsam ~nto

Certidão de

2.

DoculllCTItu que compro"e ident idade. ,,.1como:
• l';lssapone de ambos os cônjuges {origilml c copi:. das

J.

original ("Mamage

Liecn~e

I.

- long fonn"). nrigina l c cO llia:

p~gina s

•

!!.!! eaneirJ de identid:lde (originlll e có pia frente' e' \'crso):

•
•
•

!!!:!..carteira de nlOlori sta (o r igi nal
00

f

(Iue contenham as informaçõcs de illcntificaçilo ):

có pia frent e e "('!"So):

canein. de trabalho (origilml e cópi:1 da s páginas que conteo ham as infornm çiles ue idelltilicaçào):

!!.!! documelllo de idclllid3de eX JX.'tIido por órsão lisc3li7.ador do exercicio de profis.~ rcgul3mentada por lei:

Docume nto que comprove nacionalidade. tal como:

•
•
•
•

I)as~porte de ambos os cônjuges (orij!in ul e eOllia u~ s páginas que eo nte' nham as informa ções de id e ntificaçilo):
2M carteira de identidade brasilei rn . na qual co nste anotação do registro de nascimen to (original e cópia freote e , 'e!"So):

!!..!! cc rt id;lo de nasci mento (oriJ: inal r cÓI,i a);

!!.!! t.'CTlilieado de n,lI urali7~.io OU documento equi v:llCTIle (orig ina l e' cópia);

-'.

Documento que co mprove estudo civil antes do casamento a ser registrado:
•
Segunda ,'i:l da n'TI id:lo de nascimento de am bos os cônjuges brasileiros. emi tidu há menos de 6 meses por ean ório no Brasil
(um conhecido pode rrovideneiar u segunda vi a junto ao cartório no rlrasil e enviar por fax para o cônjuge. Este é o único
docunlen to que pode s.:: r aprcse nt:ldo so mente em cóp ia. sem a neeessid:ulc de aprese ntaç:lo do documen to orig in ul):
•
!!!!. se houver dilieuldadc na obtenção da t"Crtidão :!tualizoo:!. podc ser apresentoo:!. em seu lugar. dccluraçOO de u uas
tt."Stemunha.~. com documentos de id,:nlidade vãlido. que dcverJo comp3reccr ao Consulado p3ra assi n3r a declaraç:lo dian te de
tilllcion6rio do Consulado. oa qua l afimlem conhecer o cas.11 e não terelll con hecimento de imped imentos a seu matrimônio.
Sc tive relll di ticuhl:Jde dc cmnp:m::cer ao Consl1l:ldo. a dec larn~;1o pode ser nOlari7~lda por "notar)' pnblic" e apresentada pelos
cônjuges 110 Consul,tdo. (Modelo de ueclaruçào d ispollÍ\'elno Consul3do)

~.

Se mn dos cÔl1j uges t(lr estra nge iru. dcclarnçilo notari 7,,'d:l da p'lne cs trnn ge ira de qu e nune:l se euso u com um brasileiro(a)
(Mode lo de dee l:lmç;10 disponívc l 110 Consulado):

6.

I'acto tln tenupcial . se houvcr (o ri g inal e cópia):

7.

Se houver easam..:mo anterior de qu;lIquer dos CÜI1jugcs:

a) Se brasileiro. aprese nt:lç~o de ce rtid ilo de CaS311lento eom:1 devida averbação do divórci o (original c cópia):
Obs.: Se o brasileiro fo i easado e/ou d ivorciado fora do Brasil. t necessário fazer a honlOlogação do divórcio no Superior Tribuna l
de Justi ça (STJ) no Brusi!. mesmo que o e~samcnto eslrangeiro nào tenha sido rcgistrndo cm Consulado ou Embaixada brasileiros.
lnfonnações sobre corno homolog~ gar sen tença estrangeira de divórcio di spool"el 00 Consolado.
b) Se estrJngciro. aprcS<.'Ota~;]o da scntença estrangeiru do d ivórcio - (or igi nal e' có pia ):
Obs.: Se n cstrungciro é divo rciado de brasileiro. é neeessli rio fazer li homo logDçilo do divórcio no Superior TribunDI de J ustiç~

(STJ ) no Brasil. mesmo que o casamento não tenha sido registrado cm Consulado ou Embaixada brasileiros. lnfon nações sobre
l:011l0 homologllgar sentença es trangcirJ de divó rcio disponivel no Consulado.
K.

Formulá rio. fornecido gra tuitamcnte 1"'10 C ons ulado. de... id3Jllt.'Ote preenchido e assi nado pcla pane brasilei ra. sem
ii m;iquina ou em letrJ de imprensa. com C:!l1eta azulou preta.

abrcv i at u ra.~.

9.

" Mone)" order" no '0'3101' de USS 20.00 (,'in le dólares americanos).

1,\ II'OlrrA i\' TE:
I. O pedido de n:giSlro de Cas:ll1lemo l!e,'c ser reito pessoalme nte pela partc brasile ira no Consulado. Não pode' m se r 3«'itos peuidos
enviados 111,'10 correio.
2. Se o casamento foi celebr;l(lo elll p~li s es trangeiro que nào os EUA. para que o CO llsul ado·Gcral em HartforO regi strc o casam~nlO. a
ecnid:lo original deverá ser primeirumentc leg3li7.llda pela rcpan içào consular com j urisd iç;1o sobre n eidade onde se realizou o
1l1alrimÔn;o.
J . A ccrt id~{) de C,l~al1lCntO emi tida pelo Consulado Brasileiro precis:l ser transerita no rl msil, no Cartório do Primeiro Oficio do
Registro Civil. par.! que produ~;J eleitos no terri tório br.J$ilciro.

