Após 26 de março de 2018, você precisará de documentos que comprovem a sua
cidadania dos Estados Unidos ou presença legal no país, conforme disposto pela
legislação federal e estadual, e terá que decidir que identificação de Massachusetts
gostaria de ter.
Carteira REAL ID
de identidade/
motorista de
Massachusetts

Há uma estrela de autenticação
da carteira confirmando sua
conformidade com as leis federais

✖✖ NÃO PODE ser providenciada on-line – precisa
comparecer a um Centro de Serviços do RMV ou, sendo
sócio da AAA, poderá comparecer a uma filial da AAA se
não estiver se inscrevendo pela primeira vez.

Carteira Standard
(normal) de
identidade/motorista
de Massachusetts

A expressão ‘NOT FOR FEDERAL
ID’ na carteira confirma que
NÃO está em conformidade
com as leis federais

✔✔ PODE ser providenciada on-line (opcionalmente)

✔✔ A comprovação de cidadania dos Estados Unidos ou

✔✔ A comprovação de cidadania dos Estados Unidos ou

✔✔ É válida como carteira de identidade ou de motorista

✔✔ É válida como carteira de identidade ou de motorista

de presença legal no país será obrigatória.

✔✔ É válida por até 5 anos ou pela duração da estadia
nos EUA

de presença legal no país será obrigatória.

✔✔ É válida por até 5 anos ou pela duração da estadia
nos EUA

✔✔ PODE ser usada para embarcar em um avião

✖✖ NÃO PODE ser usada para embarcar em um avião
nos EUA ou para entrar em prédios federais após
outubro de 2020

✔✔ É uma forma de identificação aceitável para fins federais

✖✖ É uma forma de identificação não aceitável para
fins federais

nos EUA ou para entrar em prédios federais após
outubro de 2020

Consulte na lista de verificação no verso quais os tipos de documentos que vai precisar
quando for obter ou renovar a sua carteira de identidade, carteira de motorista ou
licença para aprender a dirigir.

mass.gov/RMV
PREPARE-SE ON-LINE NO SITE:

Lista de verificação
de documentos
VOCÊ VAI OBTER OU RENOVAR A SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE,
CARTEIRA DE MOTORISTA OU LICENÇA PARA APRENDER A DIRIGIR EM MA?
Após 26 de março do 2018, você precisará de documentos que comprovem a sua cidadania dos Estados Unidos ou
presença legal no país, conforme disposto na legislação federal e estadual. Consulte na lista de verificação a seguir
quais os tipos de documentos que vai precisar. Todos os documentos DEVEM ser originais.

PREPARE-SE
PRIMEIRO PASSO:

Veja onde está o seu SSN - Número de Seguro Social
(Escolha um documento para REAL ID. Para Standard
ID [normal], a comprovação do SSN será eletrônica.)
• Carteira do SSN
• Formulário W-2
• Formulário SSA-1099
• Formulário 1099 não correspondente à SSA
• Contracheque salarial com nome do interessado e SSN (número do
seguro social)
*Requerentes sem SSN (número de seguro social) precisam apresentar uma ‘SSA
Denial Notice’ (Notificação de Indeferimento da Administração de Seguro Social), um
passaporte estrangeiro, um visto e o formulário I-94.
O documento apresentado deverá exibir todos os nove dígitos do SSN.

TERCEIRO PASSO:

Escolha comprovante de sua residência em MA
(2 para REAL ID, 1 para Standard ID de MA)
• Documentos emitidos pelo RMV de MA, como uma carta de renovação
• Documentos emitidos por órgãos públicos estaduais, federais, municipais,
da cidade/localidade (Town) ou país, tais como correio de 1a classe, licenças
emitidas pelo Estado de Massachusetts com foto, declaração/extrato do
Medicaid, cartão de porte de armas, convocação para servir como jurado,
correspondência de tribunal, imposto predial/territorial, ou ‘excise tax’
(impostos sobre bens e serviços) - datados a menos de 60 dias
• Contas de serviços de utilidade pública, extrato de cobrança do cartão de
crédito, cobranças de hospital/médico - datadas há menos de 60 dias
• Arrendamento (aluguel)/Hipoteca Contrato de arrendamento, aluguel ou
hipoteca (datados há menos de 60 dias)
• Documentos financeiros tais como extratos bancários com imagens
de cheques pessoais, formulário W-2, comprovante de pagamento de
pensão, comprovante de pagamento de aposentadoria, contracheque
(salarial), extrato da SSA (Administração de Seguro Social) ou contrato de
financiamento parcelado - datados há menos de 60 dias
• Documentos emitidos por escolas tais como transcrições dos dados
escolares, comprovante de matrícula, conta para pagamento da matrícula,
histórico escolar para o ano corrente

SEGUNDO PASSO:

Escolha um comprovante da data de
nascimento/presença legal
• Passaporte dos EUA ou carteira de passaporte dos EUA
• Cópia autenticada de certidão de nascimento nos EUA
• Certificado de cidadania (Formulários N-560 ou N-561)
• Certificado de naturalização (Formulários N-561 ou N-570)
• Declaração consular de nascimento no exterior (Formulários FS240, DS-1350, FS-545)
• Carteira de residente permanente (Formulário I-551)
• Cartão de autorização de trabalho (Formulários I-766 ou
I-688B)
• Passaporte estrangeiro com visto dos EUA estampado e
carimbo do I-94

OBTENHA SUA CARTEIRA
DE MOTORISTA/IDENTIDADE
• Comece seu requerimento on-line no site: mass.gov/ID.
• Opções dos requerentes nos casos de renovação:
– Carteira de identidade ou de motorista tipo Standard
(normal): poderá preencher seu requerimento on-line.
– Carteira de identidade ou de motorista tipo REAL ID: será
necessário comparecer ao Centro de Serviços do RMV ou
algum escritório da AAA (se afiliado).
• Se for seu primeiro requerimento, precisará comparecer a um
Centro de Serviços do RMV levando os documentos apropriados.
• Uma carteira de identidade ou de motorista tipo REAL ID custa o
mesmo que a carteira de identidade ou de motorista tipo Standard.

mass.gov/ID
CONSULTE INFORMAÇÕES ADICIONAIS ON-LINE
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