Como Fazer Meus Documentos
Certidão de Nascimento Americana
1.

Requerimentos (http://miamidade.floridahealth.gov/certificates/birth/index.html)
a. Passaporte da mãe, e passaporte do pai caso esteja presente. Na ausência do pai,
somente o nome da mãe constará na certidão Americana, a não ser que tenha em
mãos a certidão de casamento. Independente disso, o nome da criança pode sim
incluir o sobrenome do pai independente de sua presença.

2.

Tempo de Demora: o preenchimento do application for Florida birth record (requisicão
da certidão de nascimento Americana) é feita online no próprio hospital com o auxílio dos
funcionários. Logo em seguida, o pai pode direcionar-se ao Vital Records* mais próximo para
buscar a certidão a qual sai em minutos. Deve-se solicitar duas copias originais (a primeira
US$20, demais copias US$16 cada uma).
*Endereços: 1350 NW 14th Street, Room 3, Miami, Florida 33125. Tel. (305) 575-5030.
Monday – Friday 8:00 AM ás 4:00 PM, 18680 NW 67 Avenue, Hialeah, FL 33015. Tel. (305)
628-7227. Monday – Friday 8:00 AM ás 4:30 PM, 18255 Homestead Avenue, Miami, FL
33157. Tel. (305) 278-1046. Monday – Friday 8:00 AM ás 4:30 PM.

3.

Passaporte Americano

(Não e necessário para a volta ao Brasil)
1.

Requerimentos
(https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/applyinperson.html)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

3.

Passaporte de ambos pais.
Presenca de ambos os pais e bebê.
Foto do bebê (2x2 in, com fundo branco). Essa foto pode
ser feita antecipadamente, mas preferivelmete deve na
própria agência (US$10 em dinheiro).
Certidão de nascimento Americana (uma via é enviada
com o pedido do passaporte e devolvida aparte por
correio)
Formulário Preenchido (em caneta preta).
(http://www.state.gov/documents/organization/21223
9.pdf)
Pagamento de US$80 em cheque local ou money order.
Pagamento de US$25 em dinheiro para o processing fee.

Tempo de Demora: Passaporte Americano chega
normalmente em 6 semanas mas pode chegar entre 3-4
semanas pagando-se adicionalmente o expedited service fee
de US$74.85.
Endereços: 1755 Meridian Ave., Miami Beach, FL, 33139,
776 NE 125th Street, FL 33161.

Certidão Consular de Nascimento Brasileira
1.

Requerimentos
a. Preagendamento da consulta atraves do site http://cgmiami.appointy.com.
b. Certidão de Nascimento Americana.
c. Passaporte da mãe, e do pai caso também conste seu nome na certidão de
Nascimento Americana. Pelo menos um dos passaportes deve ser brasileiro.
d. Documento Brasileiro constando nome dos pais e avós, por exemplo, certidão de
casamento dos pais.
e. Formulário preenchido no: http://formularios.itamaraty.gov.br/miami/registrode-nascimento
f. Presença de um dos pais, brasileiro. Não é necessário a presença do recêm-nascido.

2.

Tempo de demora: Documento é processado durante o tempo de espera no consulado.

3.

Para que seja valida no Brasil, a certidão consular de nascimento deverá ser posteriormente
transcrita no Cartório local correspondente ao local de domicílio da familia no Brasil.

Passaporte Brasileiro
(requerido para volta ao Brasil)
1.

Requerimentos (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.
3.

Preagendamento da consulta atraves do site http://cgmiami.appointy.com.
Formulário preenchido online (pode ser feito em casa ou no proprio consulado) com
comprovante impresso.
(https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/manterPassaporteComum.do - )
Uma foto de passaporte 2x2 a qual pode ser feita no Walgreens Pharmacy
(http://photo.walgreens.com/store/passport-photos).
U.S Post Office Money Order de $40 (https://www.usps.com/shop/moneyorders.htm).
Passaporte dos pais listados na certidão de nascimento (original e copia, que pode
ser feita no próprio consulado pago com quarters).
Certidão de nascimento Brasileira.

Tempo de Demora: Documento é processado durante o tempo de espera no consulado.
Endereço: 3150 SW 38th Avenue, Suite 100, Miami, FL (9:00 am ás 1:00 pm)

