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DIPu_5 - NACIONAIS E ESTRANGEIROS - AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE 
 
 

O Estado exerce a sua jurisdição exclusiva em seu território sobre todas as 
pessoas que nele existam, que são os nacionais e os estrangeiros. 
 
 Todo indivíduo deve ter uma nacionalidade, entretanto podemos encontrar 
indivíduos com mais de uma nacionalidade e outros sem nenhuma nacionalidade, 
que são chamados de apátridas ou “heimatlos”. 
 
1. NACIONAIS  (Art. 12, I, “a” ) 

São todos aqueles que estão submetidos à autoridade direta do Estado, 
reconhecendo os direitos civis e políticos e dispensa a proteção além de suas 
fronteiras. 

 
A. NACIONALIDADE ORIGINÁRIA: ocorre pelo nascimento de um indivíduo, 

sendo obra da vontade do Estado, que determina as regras 
 
B. NACIONALIDADE ADQUIRIDA: é aquela que acontece em decorrência de 

atos praticados pelo próprio indivíduo. 
 
 
 
2. SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DA NACIONALIDADE: encontramos 3 

modalidades determinantes da nacionalidade, que são: jus sanguinis, jus soli  e 
misto. 
 
A. JUS SANGUINIS: o indivíduo passa a ter a nacionalidade de seus pais, não 

importando o local de seu nascimento. Alguns autores chamam de nacionalidade 
por filiação. 

 
B. JUS SOLI: o indivíduo tem a nacionalidade do Estado em que nasceu. 
 
C. MISTO: é a modalidade adotada pelo Brasil, de acordo com o Art. 12,  da 

Constituição de 1988, com  prevalência do jus soli. 
 
São brasileiros, os nascidos no Brasil, mesmo sendo filhos de pais estrangeiros 
desde que eles não estejam a serviço de seu país conforme Art. 12. I, “a”  
 
São brasileiros , por jus sanguinis, quando nascidos no estrangeiros, de pais 

brasileiros, quando qualquer um esteja a serviço do Brasil, ou quando tiver sido 
registrado em repartição brasileira, ou ainda venha a residir no Brasil, antes de 
adquirir a maioridade. 
São considerados como brasileiros NATOS (Art. 12, I, “b” e “c”).  

 
(c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc54.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc54.htm#art1
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3. FORMAS DE AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE: São as seguintes: Por 

beneficio de lei; pelo casamento, pela naturalização, pelo jus laboris no caso de 
mutações territoriais e pelo jus domicilii.  
 
 

A. Por beneficio de lei: quando uma lei determina a nacionalidade, 
independente de qualquer manifestação de vontade, sendo a vontade da lei. 
Como: Aqueles que casam com nacionais e tiverem filhos também nacionais. 
É uma permissão da lei, ainda que seja para conservar a nacionalidade que 
já existe. (Art. 12, I, “c”) “os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil 
e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira”. 

 
 
B. Casamento: quando uma pessoa adquire a nacionalidade através do 

casamento. A Declaração da ONU de 1957, protege o direito da mulher de 
escolher a nacionalidade que desejar. Antes ela devia seguir a nacionalidade 
do marido. 

 
 
C. Mutações territoriais: é a anexação ou cessão de territórios  a um Estado 

estrangeiro, podendo fazer com que os indivíduos mudem de nacionalidade. 
Dilatação do território, diminuição (perda de territórios), podem fundir-se com 
outros, etc. 
 No Direito Moderno o indivíduo deixou de ser um acessório para ser elemento 
constitutivo do Estado. Normalmente a prática internacional inclina-se para o 
sistema do domicílio 
 
 

D. Jus laboris: quando a nacionalidade é adquirida por indivíduo, quando 
exerce função pública ou outra função considerada pelo Estado. 

 
 
 
E. Naturalização: É quando a nacionalidade é concedida a um estrangeiro que 

a requereu, obedecidos os requisitos exigidos pelo Estado. 
 

É um vínculo político e um ato gracioso, pois nenhum país é obrigado a 
naturalizar um estrangeiro, sendo uma faculdade do próprio Poder Executivo.  
 
Assim como a nacionalidade pode ser conseguida, também pode ser perdida, 
quando tiver cancelada a sua naturalização, por decisão judicial, devido 
exercer atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade 
por ato de vontade própria. 
 
A nacionalidade é de competência exclusiva de cada Estado.  
Art. 111 da Lei 6.815 e Art. 119 do Decreto 86.715 
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Temos a naturalização: ordinária e extraordinária. 
 
1. Naturalização ordinária: De acordo com o art. 12, II, “a”, concedida a 

originários de países de língua portuguesa, com um ano ininterrupto de 
residência no Brasil e idoneidade moral. O Art. 112 da Lei 6.815 
estabelece as condições para a concessão. 
Vide Decreto nº 70.391 de 12/04/1972 – Convenção sobre igualdades de Direitos 
= Brasil x Portugal. 

 
2. Naturalização extraordinária ou quinzenária: De acordo com o Art. 12, 

II, “b” é concedida aos estrangeiros residentes no Brasil, há mais de 15 
anos, sem condenação penal e precisam requerer a nacionalidade. O 
prazo pode ser reduzido se  tiver filho ou cônjuge brasileiro, ser filho de 
brasileiro: (Art. 111 e 113 da Lei 6.815). 

 
 
4. PERDA DA NACIONALIDADE 
 
De acordo com a Constituição de 1988, Art 12, § 4º, temos que será declarada a 
perda da nacionalidade o brasileiro que: 
 
A- Tiver cancelada a naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade 

nociva ao interesse nacional. (Art. 12, § 4º, I ) 
 
B- O brasileiro que adquirir outra nacionalidade, exceto: 1- quando tiver o 
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira (Art. 12, § 4º, II, “a”); 
2- quando por imposição de naturalização, pela norma estrangeira, impondo 
condições ao brasileiro residente no estrangeiro, como condição de permanência em 
seu território ou para o exercício de direitos civis. (Art. 12, § 4º, II, “b”) 
 
 
5. ESTRANGEIROS 

 
O Estado deve proporcionar garantias de vida, integridade física, o gozo de direitos 
civis, o  exercício ao trabalho remunerado aos que forem residentes no país. A 
proteção é dever do Estado, mesmo quando estiver em trânsito em um aeroporto, 
por exemplo. 
 
Os direitos políticos são vedados aos estrangeiros, não podem votar nem serem 
votados, exceto em ocasiões especiais, como quando para regular igualdade entre 
brasileiros e portugueses.   
 
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 
nos casos estabelecidos na Constituição (Art. 12, § 2º) 
 
Todos os Direitos são assegurados pela Constituição no Art. 5º e as leis 
complementares. ( Art 95 da Lei 6.815 e 111 do Decreto 86.715) 
 
 
 
EYS/ DIPu_05_2013 Nacionais e estrangeiros 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

CAPÍTULO III 

DA NACIONALIDADE 

 

Art. 12. São brasileiros:  

I - natos:  

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 

desde que estes não estejam a serviço de seu país;  

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 

qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;  

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa 

do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 

brasileira; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 

II - naturalizados:  
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 

originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 

idoneidade moral;  

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 

nacionalidade brasileira. (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 

nº 3, de 1994) 

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade 

em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 

previstos nesta Constituição. (Parágrafo  com redação dada pela Emenda Constitucional de 

Revisão nº 3, de 1994) 

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, 

salvo nos casos previstos nesta Constituição.  

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:  

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;  

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;  

III - de Presidente do Senado Federal;  

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;  

V - da carreira diplomática;  

VI - de oficial das Forças Armadas; 

VII – de Ministro de Estado da Defesa. (Inciso acrescido pela Emenda 

Constitucional  nº 23, de 1999)  

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:  

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 
atividade nociva ao interesse nacional;  

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Inciso com redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Alínea 

acrescida pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 

Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de 

direitos civis; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

 

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=559896&seqTexto=82340&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=559896&seqTexto=82340&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=344887&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=344887&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=344887&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=360377&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
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Nacionalidade e Naturalização 
Estrangeiros > Nacionalidade e Naturalização > Nacionalidade > Perda da nacionalidade brasileira. 

 
Perda da nacionalidade brasileira 

Art. 12, II da Constituição Federal de 1988 

Como se procede?   

 A perda da nacionalidade brasileira nos seguintes casos: 

 Quando o brasileiro naturalizado lesar o interesse nacional e tiver o ato da naturalização 
cancelado por meio de sentença judicial; 

 O brasileiro só perde sua nacionalidade caso adquira outra nacionalidade voluntariamente, 

porém, se a aquisição desta outra nacionalidade for por consangüinidade, ou seja, por 

ascendência ou por imposição do governo para exercício dos direitos civis ou como condição 
para permanecer naquele território, não acarretará na perda da nacionalidade brasileira; 

 Outra condição de perda da nacionalidade brasileira é a demonstração do desejo expresso e 

inequívoco de perdê-la e de mudar de nacionalidade.  
  

Como requerer? 

Encaminhar o requerimento devidamente preenchido e acompanhado da documentação listada a este 

Ministério via carta registrada ou SEDEX, na Polícia Federal, no Protocolo Geral do Ministério da Justiça 
ou na repartição consular brasileira no exterior 

Documentação exigida: 

 Requerimento devidamente preenchido e assinado;  

 Cópia autenticada da certidão de nascimento;  

 Cópia autenticada do certificado de naturalização, legalizado junto às autoridades consulares 
brasileiras no exterior e traduzido oficialmente.  

Endereço para envio: 

Esplanada dos Ministérios 

Ministério da Justiça 

Divisão de Nacionalidade e Naturalização 

Bloco "T", Anexo II - 3º andar, sala 313 

CEP: 70064-900 
Brasília – DF 

Observações:  

Trata-se de um serviço público gratuito. 

Não serão aceitos requerimentos enviados via Internet 
O processo poderá ser acompanhado pela Internet. 

 
 
Clique aqui para buscar o requerimento 
 
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ7787753DITEMID71278F9F9A5D4678BD3566C
DF5987581PTBRNN.htm 
 
 

http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b7A4495FF-70E0-4B73-B742-6D03C8837374%7d&ServiceInstUID=%7b478D074B-29E8-4085-95A0-A7C7A8A65D8A%7d
http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b45398416-A2D3-4C52-ABA0-0C8AC3ED6275%7d&ServiceInstUID=%7b478D074B-29E8-4085-95A0-A7C7A8A65D8A%7d
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ7787753DITEMID71278F9F9A5D4678BD3566CDF5987581PTBRNN.htm
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ7787753DITEMID71278F9F9A5D4678BD3566CDF5987581PTBRNN.htm
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REQUERIMENTO DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA 

  

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça 

(Nome completo)______________________________________________________, 

natural de _______________________, filho de 

__________________________________________________ e de 

__________________________________________________, nascido em 

________/_______/________ estado civil _____________________, residente a 

(endereço completo, inclusive com CEP)_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________, venho solicitar a perda da nacionalidade brasileira nos termos do artigo 

12, § 4º, inciso II da Constituição Federal, já que adquiriu voluntariamente a 

nacionalidade _____________________ por processo de naturalização. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

_____/_____/20___ 

 

  

________________________________________________ 

(assinatura do requerente) 

  

 


