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Neste material foram abordados os 
principais pontos que você precisa saber
para tirar sua cidadania Italiana.
Equipe Cidadão Europeu
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 A Constituição italiana reconhece como 
cidadãos os filhos de pai ou mãe italianos, o que significa 
dizer que a cidadania italiana tem por fundamento o 
princípio juris sanguinis, ou seja, é estreitamente ligada 
ao fato da pessoa ser descendente direto de cidadão 
italiano. A consequência mais direta do princípio juris 
sangunis é o fato de não importar, para efeitos de 
reconhecimento da cidadania, absolutamente, o local 
de nascimento da pessoa, mas sim, as suas origens. 
 
 Assim, nascidos na Itália, no Brasil, ou em 
qualquer outro país do mundo, os descendentes 
de cidadãos italianos, também chamados oriundi, 
são cidadãos italianos, não importando há quantas 
gerações tenha a família deixado a Itália. É justamente o 
direito de ter reconhecida a cidadania italiana que nós, 
oriundi, pleiteamos através da prática de cidadania, seja 
ela feita na Itália, seja ela feita no Brasil. Vale dizer que a 
cidadania, neste caso, retroage à data de nascimento
do aspirante, pois o direito à mesma não é concedido 
pelo Governo Italiano, mas apenas reconhecido para 
todos os efeitos.

CIDADANIA 
ITALIANA
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Têm direito a cidadania italiana: Filhos, netos, bisnetos, etc., de italiano, 
em todas as gerações mantendo-se sempre a linha paterna, ou seja, se a 
linha não tiver mulheres em nenhuma das gerações. 
EXEMPLO: BISAVÔ, AVÔ, PAI, REQUERENTE (pode ser homem ou mulher). 

Filhos de mulher italiana que tenham nascido a partir de 01/01/1948, ou 
seja, sempre que tiver uma mulher no meio da linha genealógica, o filho 
desta mulher só recebe a cidadania italiana se for nascido após 01/01/1948. 
EXEMPLO: BISAVÔ, AVÓ, PAI ou MÃE (NASCIDO APÓS 01/01/1948), 
REQUERENTE ou BISAVÔ, AVÔ, MÃE, REQUERENTE (NASCIDO APÓS 
01/01/1948).

Existem, porém, causas que podem ter determinado a perda da cidadania 
de acordo com as leis vigentes na época, como especificado a seguir:

A) CASOS DE ASCENDENTES NATURALIZADOS

 Desde 16 de agosto de 1992, o cidadão italiano que adquire outra 
cidadania conserva a italiana, se não optar pela renúncia formal da mesma. 
Por outro lado, para aqueles que se naturalizaram antes de 16 de agosto de 
1992 e que, com base na legislação anterior, perderam a cidadania italiana, 
esclarece-se o seguinte: A cidadania italiana é transmitida SOMENTE aos 
filhos nascidos antes da data de naturalização; As pessoas interessadas 
podem readquirir a cidadania italiana transferindo a própria residência 
para a Itália e seguindo as outras condições prescritas pela lei. A cidadania 
readquirida é transmitida SOMENTE aos filhos menores de idade.

QUEM TEM 
DIREITO
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B) CASOS DE PESSOAS CASADAS COM CIDADÃOS ITALIANOS

 As esposas (somente mulheres) casadas até 24.04.1983 recebem 
automaticamente a cidadania. No entanto, deve-se observar os seguintes 
casos. A esposa que obteve, automaticamente, a cidadania italiana por ter 
se casado com um cidadão italiano, antes de 24/04/1983, perde a cidadania 
se o marido faleceu antes dessa mesma data. Se o marido faleceu após 
24/04/1983 a esposa conserva a cidadania italiana. Se o divórcio aconteceu 
na Itália, ou se foi transcrito na Itália, valem as mesmas regras: se a sentença 
de divórcio transitou em julgado antes de 24/04/1983, independentemente 
da data em que foi transcrita na Itália, a esposa perde a cidadania. Se a data 
do divórcio for posterior a 24/04/1983, a ex-esposa mantém a cidadania 
italiana. Se o marido italiano se naturalizou brasileiro antes de 19/05/1975, a 
esposa perde a cidadania italiana adquirida pelo casamento.
 
 Se o marido se naturalizou depois de 19/05/1975 a esposa conserva 
a cidadania italiana. Os maridos e as esposas casados após esta data, 
passados 3 anos do matrimônio e após o reconhecimento da cidadania 
do cônjuge descendente, podem requerer a cidadania italiana por vínculo 
matrimonial, sempre lembrando que existem restrições legais no Brasil 
para a obtenção da segunda cidadania quando a mesma não é obtida por 
vínculo anterior como é o caso dos
descendentes.
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A documentação necessária para o reconhecimento da Cidadania italiana 
se resume a:

DO ASCENDENTE ITALIANO

* Certidão de nascimento ou Certidão de batismo
* Certidão negativa de naturalização
* Certidão de casamento
* Certidão de Óbito

DOS DEMAIS ASCENDENTES

* Certidões de Registro Civil (nascimento,
casamento e Óbito)

DO ASPIRANTE A CIDADANIA

* Certidões de registro civil (nascimento e
casamento).

Somente para os processos de cidadania italiana (linha paterna) pela via 
judicial)

*Aviso de recebimento do anexo 6 pelo consulado 

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
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 O processo de reconhecimento da cidadania pode envolver 
procedimentos diversos, que variam muito de acordo com as 
necessidades de cada caso. 

O primeiro passo a ser tomado é reunir toda a documentação necessária 
e encaminhá-la para análise. A busca da documentação é uma das 
etapas mais complexas do processo e de fundamental importância. 
Após a reunião e avaliação minuciosa dos documentos apresentados, 
poderemos decidir quais as etapas a serem cumpridas, estimando prazos 
e custos objetivos para o caso especifico. 

 Se for necessário retificar os registros brasileiros, isto deve ser feito 
antes de enviar a documentação para a tradução e apostilamento junto 
aos órgão competentes.
 
 O processo de reconhecimento da cidadania no Tribunal de Roma, 
seja nas ações pela via paterna quanto nas ações pela via materna, 
inicia-se somente após a finalização de todos os procedimentos de 
preparação da documentação no Brasil. Nossa equipe pode assessorá-lo 
a cada passo do processo, isolada ou conjuntamente, de acordo com as 
particularidades do seu caso.

ETAPAS DO 
PROCESSO
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 Existem informações que são indispensáveis ao seu processo de obtenção da 
cidadania italiana. A melhor fonte de pesquisa existente são os seus próprios familiares, 
as fotos e documentos antigos, cartas, etc. Apesar de basilares, estas informações devem 
ser verificadas antes do início de buscas inúteis, pois delas depende o seu próprio direito a 
cidadania.

Procure descobrir, antes de mais nada:
• se você tem algum ascendente italiano;
• se algum tio, primo ou outro descendente do ascendente italiano já possui cidadania;
• se o seu ascendente italiano se naturalizou e quando;
• quando e em qual província e comune ele nasceu;
• qual o nome dos seus pais;
• se tinha registro civil de nascimento ou só batistério;
• quando chegou ao Brasil e com quem;
• em que cidade desembarcou e para qual foi, ao desembarcar;
• onde casou e onde constituiu família;
• onde faleceu, onde morava ao falecer, em que data e onde foi sepultado;
• se teve algum emprego público no Brasil ou na Itália.

 Quanto maior o número de informações, mais fácil a verificação do seu direito a 
cidadania italiana e menos complexa será a busca dos documentos que precisaremos 
para montarmos o seu processo. Se nenhum familiar puder lhe fornecer estas informações, 
muitos dados podem ser encontrados em documentos já emitidos no Brasil (RNE-carteira 
de identidade para estrangeiros, carteira de motorista e em certidões como casamento, 
óbito ou mesmo registro de nascimento dos filhos).

BUSCA DE 
DOCUMENTOS

Se você conseguir todas as informações acima, está na metade do 
caminho para a obtenção da sua Cidadania Italiana. No entanto, se não 
conseguir, não se desespere. Nossa equipe possui grande experiência 
na localização da documentação indispensável ao início do processo 
de Cidadania Italiana, quer seja no Brasil, quer seja na Itália.



10

 Na grande maioria dos casos, as certidões brasileiras apresentam 
inconsistências no confronto com as certidões italianas. De fato, a grafia dos nomes e 
as datas quase nunca coincidem com os dados que constam dos documentos vindos 
da Itália. Apesar da veiculação de que os erros de grafia de nomes e sobrenomes 
não afetam a aceitação dos documentos para início da prática junto aos consulados 
brasileiros, é certo que, na Itália, quando da apresentação dos documentos nos 
Comunes, muitas vezes as discordâncias verificadas impedem o prosseguimento do 
pedido de reconhecimento da Cidadania.
 
 A tradução dos nomes próprios (Giuseppe/José, Giovanni/João, etc..), 
geralmente não é considerada para efeitos de recusa dos documentos. No entanto, 
na quase totalidade dos casos, erros na grafia do sobrenome, incongruência nas 
datas de nascimento, casamento e óbito, ou ainda equívocos grosseiros quanto a 
pessoa dos pais do ascendente italiano, geram a recusa imediata da documentação. 
Ora, o reconhecimento da Cidadania Italiana é ato revestido de muitas formalidades, 
sendo necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos rigorosos, que não gerem 
dúvidas quanto ao direito cujo reconhecimento vem pleiteado pelo interessado. 
 
 A descendência italiana é comprovada, única e exclusivamente, pela 
documentação apresentada pelo requerente. Desta forma, é de fácil entendimento o 
fato de que o menor sinal de incoerência nos dados pode obstar o prosseguimento da 
prática. A vista disso, após a análise dos documentos trazidos ao nosso conhecimento 
pelo descendente, emitimos parecer acerca das retificações necessárias para êxito 
da demanda junto aos órgãos italianos. A nossa equipe no Brasil é minuciosa e muito 
rigorosa no exame dos documentos apresentados, pois pequenos erros podem gerar 
grandes problemas, atrasos e muitos prejuízos.

RETIFICAÇÃO DE 
REGISTROS PÚBLICOS
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 Só quando estivermos com as vias definitivas das certidões 
brasileiras, já devidamente retificadas, quando necessário, será feita 
tradução dos documentos. Nos temos nosso próprio tradutor, que 
juramenta suas traduções direto no Tribunal italiano, o que diminui 
significativamente os custos das traduções juramentadas

TRADUÇÃO 
DIRETO NA ITÁLIA
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 Após 15 anos acompanhando o desenvolvimento dos processos 
administrativos nos Comunes italianos e defronte a tudo que tem 
acontecido na Italia nos últimos meses, temos plena convicção de que 
a unica solução hoje para o reconhecimento da cidadania italiana é a via 
judicial.

  O Governo italiano, nos ultimos meses, vem acompanhando de 
perto os processos de cidadania feitos nos Comunes. Uma das soluçoes 
que eles encontraram para combater o “turismo da cidadania” foi criar 
uma seçao no Tribunal de Roma, especializada em cidadania, que vem 
atendendo os casos que antes eram feitos apenas nos Comunes. È uma 
coisa muito recente, mas ja iniciamos a fazer os processos de nossos 
clientes dessa forma. Alem da Seçao especial, mudaram o procedimento, 
ficando tudo muito mais veloz do que se pode pensar quando se fala em 
processo feito na Justiça.

 O procedimento simplificado para o processo preve a realizaçao 
de uma unica audiencia, sem a necessidade da presença dos 
requerentes. Apos essa audiencia, o juiz deve obrigatoriamente sentenciar 
o processo. Hoje, após um ano das mudanças, o Ministero degli Interni 
nao tem contestado mais as açoes e muito menos apelado das decisoes 
proferidas, o que tornou o processo muito mais rapido.

 O prazo medio de conclusao dos processos è de um ano. Podemos 
abrigar ate dez membros da mesma familia no mesmo processo, com 
uma unica via da documentaçao necessaria. 

PROCESSO DE 
RECONHECIMENTO 

DA CIDADANIA
 (VIA JUDICIAL)
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 Os custos do reconhecimento da cidadania pela via judicial sao muito 
menores do que os custos para fazer o processo pela via administrativa nos Comunes 
italianos, por diversos motivos:

1)podemos incluir em um unico procedimento ate dez membros da mesma 
familia, 

2) o processo pela via judicial nao requerer a vinda dos requerentes à Italia, 

3) ainda mais importante, nao é necessaria a presença dos requerentes na Italia 
por longos periodos (lembre-se que vir apenas para dar entrada na residencia 
tem sido considerado, pelas ultimas decisoes administrativas, pratica irregular, 
o que pode causar o anulamento do seu processo no futuro. Para tentar evitar 
isso, o requerente tem que ficar na Italia do primeiro ao ultimo dia do processo, 
que pode durar meses).

 Além do custo, outro aspecto importante è a TOTAL TRANSPARÊNCIA 
dos procedimentos. Assim que o processo iniciar, será fornecido aos requerentes 
o respectivo numero de processo, com o qual poderá ser feito o acompanhamento 
de seu andamento diretamente no site do Tribunal Ordinario de Roma. Certamente, 
todos os andamentos serão, também, comunicados ao cliente pelo escritório, 
acompanhados dos devidos esclarecimentos que se fizerem necessários.

Não corra riscos desnecessários. Fazendo seu processo diretamente no Tribunal, 
sem “jeitinhos”, você tem a certeza de que o reconhecimento da sua cidadania será 
definitivo, sem margem de discussões futuras nem problemas de nenhuma espécie
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 A legislação italiana em vigor restringe o direito a cidadania italiana 
quando a mesma deriva da via materna. De fato, ficou estabelecido que 
os filhos de mulher italiana só tem direito ao reconhecimento da cidadania 
quando nascidos após 01/01/1948 (por que antes dessa data a mulher 
perdia a cidadania quando se casava com cidadão não-italiano). Nos 
últimos anos, os Tribunais italianos, em
todos os graus de jurisdição, vem respondendo positivamente aos 
pedidos de reconhecimento da cidadania aos filhos de cidadãs italianas, 
ainda que nascidos anteriormente à data limite, eis que a Constituição 
devolveu àquelas mulheres a cidadania perdida. 
 
A Corte Constitucional italiana, inclusive, já declarou a inconstitucionalidade 
dos dispositivos de lei que limitam a transmissão da cidadania pela via 
materna, mas as novas diretrizes carecem ainda de regulamentação. Por 
este motivo, observamos nos dias de hoje uma avalanche de pedidos 
judiciais de reconhecimento da cidadania italiana pela via materna, o que 
vem reforçando a jurisprudência e abrindo, definitivamente, as portas 
àqueles filhos que foram excluídos pela normativa vigente.

CIDADANIA
 PELA VIA MATERNA
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 A via judicial para reconhecimento da cidadania italiana é um 
percurso muito menos complicado do que pode parecer numa análise 
inicial. Nossa equipe na Itália trabalha em conjunto com advogados 
especializados na matéria e pode ajudá-lo a superar o obstáculo legal 
injustamente criado pelas normas que norteiam o direito a cidadania 
italiana. O primeiro passo è a analise da documentação necessária ao 
reconhecimento da sua cidadania (certidões de nascimento, casamento 
e óbito, começando por aquelas do ascendente italiano até chegar em 
você), para verificarmos os procedimentos necessários ao seu caso.
 
As certidões, para o processo judicial de reconhecimento da cidadania 
italiana não podem conter erros significativos nos nomes e sobrenomes, 
e nas datas e locais de nascimento. Caso seja necessário, procederemos, 
antes de mais nada, à retificação dos registros, para uniformização dos 
dados constantes nos mesmos.
 
Após a retificação dos registros (se necessária), passamos a segunda 
fase do processo, que è a tradução das certidões. Com os documentos 
traduzidos e apostiladas, podemos dar início ao processo de 
reconhecimento da cidadania italiana junto aos Tribunais. Esses processos 
duram em média de 12-18 meses, e a sentença reconhece diretamente o 
seu direito a cidadania italiana.
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 O pedido de cidadania italiana pode ser feito pelo cônjuge de cidadão(ã) 
italiano(a), na circunscrição consular de sua residência, após 3 anos de casamento, 
ou diretamente na Itália, no Comune de residência dos cônjuges, após 2 anos de 
residência regular; nos termos da Lei de n.94 de 2009, este prazo é reduzido pela 
metade caso o casal tenha filhos comuns.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

A) DOCUMENTOS EXPEDIDOS NO BRASIL
• CERTIDÃO DE NASCIMENTO Segunda via recente (máximo 180 dias)
• CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA FEDERAL

B) DOCUMENTO EXPEDIDO NA ITALIA:
• CERTIDÃO DE CASAMENTO

CIDADANIA PELO 
CASAMENTO 

(LEI Nº 91 DE 1992 E LEI Nº 94 DE 2009)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Todos os documentos expedidos no Brasil deverão:

* Ser entregues em original;
* Ser traduzidos por tradutor juramentado e devidamente apostilados;
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 Na entrega do pedido, o requerente será convidado a pagar, alem de outras 
despesas administrativas, um valor correspondente a € 200,00 (duzentos Euros) 
como contribuição, assim como determinado pela recente Lei 94/2009. A eventual 
aprovação do pedido de naturalização por casamento se dá em 730 dias (art.3 DPR 
362/1994).

*JURAMENTO - Quando o ato formal de concessão da cidadania (“Decreto di 
concessione”) chega ao Consulado, cabe ao Consulado providenciar a entrega do 
mesmo por carta registrada A.R. e convidar a pessoa a subscrever o juramento em 
seu Registro em um prazo de 6 (seis) meses da data de intimação.
 
 Nos podemos dar entrada e acompanhar o processo de cidadania pelo 
matrimonio ate sua conclusao, com a preparação da documentação no Brasil e a 
busca da certidão de casamento registrada na Italia.
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