Carteira de Matrícula Consular
O que é?
A carteira de matrícula consular é o documento, de propriedade da
União, concedido pelos Consulados a cidadão brasileiro domiciliado em sua
jurisdição.
Recomenda-se que todo brasileiro residente no exterior providencie sua
matrícula junto ao Consulado com jurisdição sobre seu local de residência. A
matrícula é gratuita. O Setor Consular da Embaixada do Brasil em Quito tem
jurisdição sobre todo o Equador. Os Consulados Honorários em Cuenca e
Guaiaquil também podem tramitar pedidos de matrícula consular. Após efetuar
matrícula, mantenha sempre seu endereço e telefone atualizados no Setor
Consular.
Para que serve?
A carteira de matrícula consular atende às seguintes finalidades:
•

Permite ao Consulado conhecer melhor a comunidade a que serve;

•

Facilita a substituição de documentos brasileiros em casos de furto, roubo
ou extravio;

•

Em casos de emergência, facilita ao Setor Consular entrar em contato com
o titular da carteira e com seus familiares no Brasil ou no exterior.

Como posso obter a Carteira de Matrícula Consular?
Compareça ao Setor Consular da Embaixada em Quito ou a um dos
Consulados Honorários no país portando:
•

Um documento brasileiro válido e com foto. (por exemplo: RG, passaporte,
carteira de motorista); OU um documento brasileiro sem foto (por
exemplo: certidão de nascimento, casamento, título de eleitor, CPF) e um
documento com foto que permita comprovar sua identidade;

•

Comprovante de que reside no Equador (por exemplo, um dos seguintes
documentos: conta de luz, água, gás, telefone, internet, TV a cabo, extrato
bancário, carteira de motorista, talão de cheque, imposto de renda etc.);

•

Formulário devidamente preenchido e assinado. O formulário pode ser
retirado no Consulado ou obtido na Internet na aba Assistência Consular
da página web da Embaixada do Brasil em Quito.

Qual é o prazo para processamento da carteira?
O documento será processado em no máximo cinco dias úteis. É comum,
no entanto, que a carteira de matrícula fique pronta em prazo mais curto.

Quanto custa a carteira?
Não custa nada, este serviço é gratuito.
Importante:
As informações fornecidas pelo cidadão brasileiro para fins de matrícula
são para uso exclusivo do Setor Consular da Embaixada do Brasil em Quito e
não são fornecidas a terceiros em nenhuma hipótese, nem mesmo a autoridades
equatorianas.

