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CONSULTA N° 25/2014 – CAOP Cível 

OBJETO: Cível – Registros Públicos – Nacionalidade – Filhos de 

Brasileiros Nascidos No Exterior – Pais Que Não Se Encontravam a 

Serviço do Brasil – Registro de Nascimento Inválido – Tratamento 

Doutrinário – Tratamento Jurisprudencial – Registro de Nascimento 

Provisório - Competência da Justiça Federal. 

INTERESSADA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

IMBITUVA. 

 

 

 
 
CONSULTA N° 25/2014: 
 
 
 

 

1. Trata-se de consulta formulada pelo Oficial Cesar 

Henrique Linder, lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de 

Imbituva, por meio de mensagem eletrônica, enviada na data de 13 de 

maio de 2014, sob a orientação do Dr. Eduardo Ratto Vieira. 

 

Afirma o consulente que um casal de brasileiros cujos 

filhos nasceram em território paraguaio procurou o Ministério Público 

relatando que por ocasião do parto eles não se encontravam a serviço 

do Brasil no exterior, bem como que não procuraram repartição 

brasileira competente para efetuar o registro das crianças no Paraguai, 

sendo efetuado apenas o assento de nascimento por autoridade 

estrangeira, segundo eles.   
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Buscando a consularização do registro de nascimento dos 

filhos, os pais dirigiram-se ao cartório paraguaio em que os assentos 

supostamente foram lavrados. No local, foram informados de que o 

nascimento de seus filhos não fora inscrito em nenhum livro, não 

obstante afirmem contrário. 

 

Diante da situação narrada, questiona o consulente quais 

as medidas cabíveis, destacando que a falta de assento de nascimento 

válido impede o exercício de vários direitos pelas crianças. 

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 

 

2. A nacionalidade, entendida como o “vínculo político-
jurídico de Direito Público Interno, que faz da pessoa um dos 
elementos componentes da dimensão pessoal do Estado” 1, detém 

patente importância na existência do Estado e na vivência dos cidadãos. 

Afinal, conforme aponta Izabela Pinto Pimenta Santos2, a nacionalidade 

reconhece um sujeito como integrante de um Estado, assimilando-o em 

uma relação composta de direitos e obrigações recíprocos. Ao mesmo 

tempo, a nacionalidade insere o indivíduo dentro da sociedade, 

garantindo a sua aptidão para exercer direitos políticos. 

 

Nessa esteira, o reconhecimento ou a atribuição de 

nacionalidade implicam de forma incomensurável no pleno 

                                                        
1 MIRANDA, Pontes de apud SILVA José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 23. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional (até Emenda 
Constitucional no 42 de 19.12.2003). São Paulo : Malheiros, 2004. 
2 RAMOS, Izabela Pinto Pimenta. Do Direito Da Nacionalidade. Disponível em: 
http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_dezembro2005/discente/disc_
07.doc. 



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  
 

desenvolvimento da vida social de uma pessoa, especialmente em 
função da existência de requisitos formais que condicionam a 
participação do cidadão em ambientes políticos e governamentais. 

 

José Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito 

Constitucional Positivo, esclarece que, em que pese haja 

discricionariedade por parte de cada Estado ao elaborar as regras que 

definem quais serão seus nacionais, são dois os modos de aquisição 
de nacionalidade encontrados nos ordenamentos ao redor do globo. 

 

A aquisição de nacionalidade primária caracteriza-se 
pela involuntariedade, ou seja, por sua insubordinação à manifestação 

de vontade do sujeito. Nela, demarca-se a nacionalidade pelo o que 

denomina José Afonso da Silva como fato natural do nascimento, 

aliado a outro critério estipulado pelo Estado. 

 

O segundo modo de aquisição de nacionalidade 
baseia-se na voluntariedade.  

 

É conhecida como a aquisição secundária de nacional 

aquela que depende da manifestação de vontade do sujeito, cumpridos 

os pressupostos autorizadores. 

 

No que concerne à nacionalidade primária, levantam-
se para sua definição os critérios do ius sanguinis e do ius solis, 

sendo que o primeiro foca-se na origem sanguínea, “reputando-se 

nacionais os descendentes de nacionais”3, enquanto o segundo 

                                                        
3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 320. 
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fundamenta-se na origem territorial, “pelo qual se atribui a 

nacionalidade a quem nasce no território do Estado de que se trata”4.  

 

Os países, no exercício de sua soberania, podem adotar 

um ou outro critério. O Brasil, por exemplo, mescla ambos os 
critérios, condicionando a nacionalidade nata ao nascimento em 
território brasileiro, mediante a aplicação do ius solis, ou ao 
reconhecimento da descendência de brasileiros, mesmo que o 
nascimento ocorra em território estrangeiro, ressalvados alguns 
elementos essenciais, por meio da aplicação do ius sanguinis. Diz a 

Constituição: 

 
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 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. 

 

3. Retomando o relato do caso exposto na consulta, 

exclui-se de plano a hipótese de aplicação do artigo 12, inciso I, 
alínea “a”, uma vez que os genitores dos menores são brasileiros. 

Também não se enxerga a viabilidade de aplicação da alínea “b”, do 
                                                        
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 321. 
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inciso I, do artigo supracitado, haja vista que os pais não exerciam 
qualquer atividade a serviço da República Federativa do Brasil 
durante o período em que se encontravam no Paraguai. 

 

Entrementes, visualiza-se a resolução para o problema 
apresentado pelo consulente no reconhecimento da nacionalidade 
primária dos menores, com substrato no artigo 12, inciso I, em sua 
alínea “c”, segunda parte.  

 

É importante salientar que não importará a discussão 

sobre o processo de naturalização de estrangeiros, em consonância com 

os ditames do inciso II, do artigo 12, da Constituição5, já que o jus 

                                                        
5 Art. 12. São brasileiros: 
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.  
§ 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade 
em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os 
casos previstos nesta Constituição.  
§ 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 
§ 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: a) de reconhecimento de 
nacionalidade originária pela lei estrangeira;  
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;  
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sanguinis garante aos menores a nacionalidade primária, dispensados 

os requisitos da nacionalidade secundária. 

 

Feita essa observação, tem-se que a primeira parte da 

alínea c, do inciso I, do art. 12 da CF admite o reconhecimento da 

nacionalidade brasileira nata aos “nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente”.  

 

De acordo com as informações fornecidas pelo 

consulente, ao nascerem em território paraguaio, as crianças foram 

supostamente registradas segundo a autoridade e as regras locais; bem 

como não houve a consularização da certidão, se existente, junto à 

repartição brasileira competente no Paraguai. Logo, não se aplica a 

primeira parte desse dispositivo, pois ainda que o registro em solo 

paraguaio tivesse se mostrado válido, não houve a consularização do 

documento6. 

 

Quanto à segunda parte da alínea c, do inciso I, do artigo 

12 da CF, constata-se a faculdade instituída pelo constituinte 
àqueles que nasceram no exterior, filhos de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, que venham a fixar residência no Brasil, os quais 
poderão optar pela nacionalidade brasileira ao atingirem a 
maioridade.  

                                                        
6 A título de esclarecimento do leitor, indicamos a leitura do Informativo n° 33/2013, 
intitulado “A Resolução n° 155/2012 do CNJ e o Translado de Certidões, que trata 
regulamentação do traslado de certidões de registro civil de origem estrangeira. A 
pertinência do tema relaciona-se à previsão contida na alínea c, do inciso I, do artigo 
12 da CF, que guarda a nacionalidade brasileira àqueles que, nascidos no exterior, 
tem seu assento de nascimento lavrado por repartição brasileira competente. O 
endereço eletrônico do Informativo encontra-se adiante: 
<http://www.civel.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=63>  
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José Afonso da Silva apresenta que a aquisição de 
nacionalidade primária via opção tem sido inserida gradualmente 
no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

4. Na Constituição do Império, em seu artigo 6°, inciso II, 

e na Constituição de 1891, em seu artigo 69, parágrafo 2°, o 

reconhecimento da nacionalidade brasileira para os indivíduos nascidos 

no exterior analisava somente os aspectos da filiação e da residência. Já 

nas Constituições de 1934 e de 1937 ignorou-se a questão da 

residência, mas ressaltou-se a necessidade de que o interessado 

manifestasse a sua opção após completar 18 anos de idade.  

 

As Constituições de 1946, de 1667 e de 1969 utilizaram 

todos os requisitos reunidos – filiação, residência, opção e maioridade.  

 

Na redação original da Constituição de 1988 exigia-se 

que os nascidos no exterior viessem a residir no Brasil antes de atingida 

a maioridade, podendo manifestar a sua opção após completar 18 anos 

de vida; porém com a Emenda Constitucional n° 3 de 1994 foi 
suprimida a concessão da nacionalidade brasileira por intermédio 
de registro de nascimento em repartição brasileira competente. 

Ficou, então, reduzida a alínea c, do inciso I, do artigo 12 à seguinte 

forma: 

 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos:  
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c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, desde que venham a residir na República Federativa 

do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade 

brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional de 

Revisão nº 3, de 1994) 

 

A redação dada pela Emenda Constitucional 3/94 

eliminou os requisitos temporais e de maioridade, esclarece José Afonso 

da Silva, submetendo a aquisição da nacionalidade brasileira por opção 

a quatro elementos:  

 
a) nascimento no exterior (“no estrangeiro”, diz o art. 12, I, c); 

b) ser nascido de brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizado; 

c) vir, a qualquer tempo, residir no Brasil; d) opção, também a 

qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Estruturou-se, 

assim um modo de aquisição de nacionalidade primária misto 

de ius sanguinis e vínculo territorial e manifestação da vontade 

do interessado, o que, por isso também, misturou elementos de 

aquisição primária com a secundária.7 

 

Todavia, no ano de 2007, uma nova Emenda 
Constitucional modificou a alínea “c” no artigo e inciso acima 
indicados, reinserindo a possibilidade de registrar o nascimento de 
filhos de brasileiros em repartição brasileira competente, 
paralelamente à faculdade de opção pelo próprio nascido no 
exterior, residente no Brasil, ao alcançar a maioridade. 

 

                                                        

7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 328  
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A opção feita pelo nascido no exterior, cumpridos todos 

os requisitos presentes na alínea, não merece recusa das autoridades, 

pois, nas palavras de José Afonso da Silva, o que se reconhece é a 

“nacionalidade potestativa”.   

 

5. Apesar disso, resta aferir qual o status jurídico 
reservado àquele que possui menos de 18 anos e, por conseguinte, 
não tem a capacidade civil indispensável para que a manifestação 
de sua vontade gere todos os efeitos desejados. 

 

A doutrina resolve o impasse da seguinte forma. Cita 

José Afonso da Silva o ensinamento de Pontes de Miranda, explanando 

que a opção da nacionalidade não se constitui a partir da vontade 
do sujeito; em realidade, a opção confere apenas o caráter de 
definitividade da nacionalidade escolhida a quem já reside em 
território nacional. Por isso, mesmo antes dos 18 anos de idade 
completos, o indivíduo é brasileiro nato, entendendo-se que o 
momento de fixação da residência forma o fato gerador da 

nacionalidade, aguardando-se a manifestação da opção do interessado 

para que se implemente a condição garantidora da definitividade da 

nacionalidade.  

 

De acordo com esse raciocínio, é possível deduzir que 

aqueles que nascem de pai brasileiro ou mãe brasileira no exterior, mas 

não fixaram residência no Brasil, não são reconhecidos como 

brasileiros, porque não se observa a ocorrência do fato gerador da 

nacionalidade potestativa. 
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A jurisprudência acompanha a doutrina ao fixar que a 
definição da nacionalidade brasileira a partir do alcance da 
maioridade civil tem sua eficácia delimitada em sua forma 
suspensiva, em aguardo até a opção do interessado, a qual deve ser 

realizada em juízo. Ou seja, consolida-se que o atingimento da 
maioridade da criança ou do adolescente residente no Brasil 
representa a superveniência da condição suspensiva da 
nacionalidade. Estabelece o Supremo Tribunal Federal: 

 
Opção de nacionalidade brasileira (CF, art. 12, I, c): menor 
residente no País, nascido no estrangeiro e filho de mãe 
brasileira, que não estava a serviço do Brasil: viabilidade do 
registro provisório (L. Reg. Públicos, art. 32, § 2º), não o da 
opção definitiva. 1. A partir da maioridade, que a torna 
possível, a nacionalidade do filho brasileiro, nascido no 
estrangeiro, mas residente no País, fica sujeita à condição 
suspensiva da homologação judicial da opção. 2. Esse 
condicionamento suspensivo, só vigora a partir da 
maioridade; antes, desde que residente no País, o menor - 
mediante o registro provisório previsto no art. 32, § 2º, da 
Lei dos Registros Publicos - se considera brasileiro nato, 
para todos os efeitos. 3. Precedentes (RE 418.096, 2ª T., 

23.2.05, Velloso; AC 70-QO, Plenário, 25.9.03, Pertence, DJ 

12.3.04). (STF - RE: 415957 RS , Relator: Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Data de Julgamento: 23/08/2005, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJ 16-09-2005 PP-00026 EMENT 

VOL-02205-03 PP-00446 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 314-

324). (Destacou-se). 

 
CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE: OPÇÃO. C.F., ART. 
12, I, c, COM A EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº 
3, DE 1994. I. - São brasileiros natos os nascidos no 
estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
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que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer 
tempo, pela nacionalidade brasileira. II. - A opção pode ser 
feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no estrangeiro, a 
residir no Brasil. Essa opção somente pode ser manifestada 
depois de alcançada a maioridade. É que a opção, por 
decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Exige-se, 
então, que o optante tenha capacidade plena para 
manifestar a sua vontade, capacidade que se adquire com a 
maioridade. III. - Vindo o nascido no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda 

menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita essa 

nacionalidade a manifestação da vontade do interessado, 

mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a 

maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a 

constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade 

brasileira. IV. - Precedente do STF: AC 70-QO/RS, Ministro 

Sepúlveda Pertence, Plenário, 25.9.03, "DJ" de 12.3.04. V. - RE 

conhecido e não provido. (STF - RE: 418096 RS , Relator: Min. 

CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 22/03/2005, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 22-04-2005 PP-00015 

EMENT VOL-02188-04 PP-00756 LEXSTF v. 27, n. 318, 2005, 

p. 246-254 RT v. 94, n. 838, 2005, p. 176-180 RTJ VOL-

00194-03 PP-01069). (Destacou-se). 

 

Contudo, para garantir o exercício de alguns direitos 
do interessado que ainda não atingiu a maioridade, é possível 
contar com um registro de nascimento provisório, que o permitirá 

ser matriculado em escolas, participar de viagens, entre outras 

atividades.  

 

Após, verificando-se que a condição suspensiva da 
nacionalidade – a maioridade – deu-se por realizada, a opção em 
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juízo pelo jovem, que a partir do marco dos dezoito anos atinge 
plenamente a capacidade para os atos da vida civil, ratifica a sua 
condição de brasileiro nato, de modo a operar efeitos ex tunc.  

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NACIONALIDADE. 
BRASILEIRA. OPÇÃO. ARTIGO 12, I, C DA MAGNA CARTA. 
REDAÇÃO DA EC 54/2007. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE 
BRASILEIROS NATOS. 1. A opção pela nacionalidade 

brasileira, direito personalíssimo que é, deve ser exercida 

apenas pelo seu titular - não cabendo à genitora dos incapazes, 

formular pretensão neste sentido, nem mesmo sendo cabível 

que esta os represente em tal desiderato - quando atingida a 

plena capacidade de fato, não sendo viável, em razão da 

impossibilidade de formulação de consentimento válido do 

titular, a expressão do ato volitivo até que atingida a 

maioridade. 2. Independentemente de feita a opção pela 
nacionalidade brasileira, o menor pode ser considerado 
brasileiro nato, desde que preenchidos os requisitos 
necessários para tanto, direito que não lhe é retirado 
quando atingida a maioridade, estando este sob condição 
suspensiva, até que venha a optar, se assim desejar, pela 
nacionalidade brasileira, ato que poderá ser realizado a 
qualquer tempo, perante o juízo federal, gerando efeitos ex 
tunc. 3. Satisfeitos os pressupostos hábeis, uma vez que 
comprovado tanto o nascimento no estrangeiro dos 
menores, como a condição de brasileira nata de sua mãe, 
bem assim a residência daqueles em território nacional, 
nada obsta ao reconhecimento, desde já, da sua condição 
de brasileiros natos, sendo viável o acolhimento, inclusive 
anteriormente à ultimação do processo de opção, em face 
do direito adquirido, não havendo falar, pois, em 
deferimento de opção provisória de nacionalidade 
brasileira, mas sim de deferimento com eficácia sob 
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condição suspensiva. (TRF-4 - AC: 383 PR 

2008.70.03.000383-1, Relator: FERNANDO QUADROS DA 

SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2010, TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 16/06/2010). (Grifou-se). 

 

CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE. OPÇÃO. ART. 12, I, C 

DA CF/88 COM ECR Nº 3/94. CAPACIDADE. SENTENÇA QUE 

SE ANULA1. A Emenda Constitucional de Revisão nº 03/94 

não instituiu aos menores o direito de opção, ato 

personalíssimo e que, portanto, carece do consentimento válido 

do titular, que só poderá ser obtido quando esse for dotado de 

capacidade de fato.2. Até a maioridade, o menor é brasileiro 
nato, sendo razoável experdir-se registro civil provisório, 
necessário para os atos da vida civil.3. Atingida a 
maioridade, a indivíduo passa a ser brasileiro sob condição 
suspensiva, até que opte pela nacionalidade brasileira, ato 
que pode ser realizado a qualquer tempo, gerando efeitos 
ex tunc. (TRF-4 - AC: 37972720094047208 SC 0003797-

27.2009.404.7208, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, 

Data de Julgamento: 10/03/2010, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 22/03/2010). (Grifou-se). 

 
Equitativamente à possibilidade de lavratura de 

registro civil de nascimento provisório, a criança ou adolescente 
residente no Brasil também terá direito à obtenção de passaporte, 

mostrando-se desarrazoada a negativa dos órgãos competentes para 

emitir esse documento, conforme indica a jurisprudência nacional:  

 
EMISSÃO DE PASSAPORTE - NEGATIVA - COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINAR REJEITADA - 
NASCIMENTO NO EXTERIOR - BRASILEIRO NATO - 
DIREITO À OBTENÇÃO DE PASSAPORTE - DECISÃO 
CONFIRMADA 1. NEGANDO-SE A POLÍCIA FEDERAL A 
EMITIR PASSAPORTE, A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 
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PARA RESOLVER A QUESTÃO É DA JUSTIÇA FEDERAL, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, UMA VEZ QUE O ASSUNTO É DE INTERESSE DA 
UNIÃO. 2. A CRIANÇA NASCIDA NO EXTERIOR, FILHO DE 
PAI OU MÃE BRASILEIROS QUE NÃO ESTEJAM A SERVIÇO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, É BRASILEIRA 
NATA, ATÉ QUE ATINJA A MAIORIDADE CIVIL, QUANDO 
ENTÃO SE DÁ SUSPENSIVIDADE DESTA CONDIÇÃO, ATÉ E 
SE FOR FEITA A OPÇÃO PELO RETORNO DA 

NACIONALIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 12, INCISO I, 

LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. NA CONDIÇÃO DE 

BRASILEIRO NATO, TEM MENOR, AINDA QUE RESIDENTE 

NO EXTERIOR, DIREITO À OBTENÇÃO DE PASSAPORTE. 4. 

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E 

IMPROVIDO. (TJ-DF - APE: 47047720068070001 DF 0004704-

77.2006.807.0001, Relator: LUCIANO VASCONCELLOS, Data 

de Julgamento: 31/01/2007, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 17/05/2007, DJU Pág. 199 Seção: 3). (Destacou-

se). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO - EMISSÃO 

DE PASSAPORTE - NEGATIVA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL - PRELIMINAR REJEITADA - NASCIMENTO NO 
EXTERIOR - BRASILEIRO NATO - DIREITO À OBTENÇÃO 
DE PASSAPORTE - DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1)- SE CONHECE DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO QUE TÊM A FINALIDADE DE AFASTAR 

EVIDENTE ERRO MATERIAL ENCONTRADO NA DECISÃO 

ATACADA. 2)- NEGANDO-SE A POLÍCIA FEDERAL A EMITIR 

PASSAPORTE, A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA 

RESOLVER A QUESTÃO É DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

UMA VEZ QUE O ASSUNTO É DE INTERESSE DA UNIÃO. 3)- 

NÃO SE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, 

QUANDO A PROVIDÊNCIA SE REVELA INÓCUA, E 
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CONTRARIA OS INTERESSES DA ECONOMIA E FINALIDADE 

QUE MOVEM O PROCESSO MODERNO. 4)- A CRIANÇA 
NASCIDA NO EXTERIOR, FILHO DE PAI OU MÃE 
BRASILEIROS QUE NÃO ESTEJAM A SERVIÇO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, É BRASILEIRA 
NATA, ATÉ QUE ATINJA A MAIORIDADE CIVIL, QUANDO 
ENTÃO SE DÁ SUSPENSIVIDADE DESTA CONDIÇÃO, ATÉ E 
SE FOR FEITA A OPÇÃO PELO RETORNO DA 
NACIONALIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 12, INCISO I, 
LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5)- NA CONDIÇÃO 
DE BRASILEIRO NATO, TEM MENOR, AINDA QUE 
RESIDENTE NO EXTERIOR, DIREITO À OBTENÇÃO DE 
PASSAPORTE. 6)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM 

ALTERAÇÃO DO JULGADO. (TJ-DF - APE: 

47047720068070001 DF 0004704-77.2006.807.0001, Relator: 

LUCIANO VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 13/06/2007, 

3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2007, DJU Pág. 

120 Seção: 3). (Destacou-se). 

 

6. Há que se sublinhar, também, que a perquirição da 
competência jurisdicional para análise e julgamento da matéria 

compõe elementar importância ao estudo que ora se faz.  

 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em 

diferentes oportunidades sobre o espaço que separa as competências da 

Justiça Estadual e da Justiça Federal. 

 

De acordo com o STJ, a competência da Justiça 
Estadual estende-se até o pedido de transcrição de assento de 
nascimento que já tenha passado por repartição competente, isto é, 
da certidão consularizada. Nessa situação, a única formalidade 

remanescente para que o registro de nascimento gere todos os seus 
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efeitos diante da autoridade brasileira é o traslado, a ser determinado 

pelo juiz competente. O traslado, ressalte-se, não necessita de 
autorização judicial8; motivando-se a competência da Justiça 
Estadual, portanto, apenas diante da negativa administrativa para a 
sua consecução.  

 

No entanto, caso o registro de nascimento lavrado por 
autoridade estrangeira não tenha sido regularizado, a competência 
para a sua transcrição é da Justiça Federal. O traslado, neste 

cenário, não é bastante para regularizar o registro de nascimento da 

criança ou do adolescente, carecendo seu exame sub judice, uma vez 

que desde o momento de sua feitura, nenhuma autoridade brasileira foi 

envolvida.  

 

A análise da opção da nacionalidade também será de 
competência da Justiça Federal, independentemente se o registro 
de nascimento foi regularizado por conta da competência da 

repartição brasileira, ou em virtude de processo judicial anterior 
para a transcrição do assento. Nesse sentido: 

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. - Simples pedido de 
trasladar-se registro de nascimento efetuado em consulado 
ou embaixada brasileira não corresponde a opção de 
nacionalidade. Por isso a competência para apreciar tal 
pedido e da Justiça Estadual. Na espécie, a competência para 

julgar o feito é da Justiça Estadual, posto que o pedido cinge-
                                                        
8 Resolução n° 155 do CNJ: Art. 1º O traslado de assentos de nascimento, casamento 
e óbito de brasileiros em país estrangeiro, tomados por autoridade consular brasileira, 
nos termos do regulamento consular, ou por autoridade estrangeira competente, a que 
se refere o caput do art. 32 da Lei nº 6.015/1973, será efetuado no Livro "E" do 1o 
Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca do domicílio do interessado 
ou do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal, sem a 
necessidade de autorização judicial. 
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se a mera transcrição de assento de nascimento passado 
por repartição competente no exterior. Frise-se que no 

presente momento não há que se falar em opção de 

nacionalidade, mas tão-somente em transcrição do registro, 

posto que os menores são filhos de brasileiros, nascidos no 

exterior e, para que a respectiva certidão produza efeitos no 

Brasil, deve ser trasladada no 1º Ofício do domicílio do 

registrado, a teor do 1º, artigo 32, da Lei nº 6.015/73, "verbis":  

 

"Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e casamento 

de brasileiros em país de estrangeiro serão considerados 

autênticos, nos termos da lei e do lugar em que forem 

feitos, legalizadas as certidões pelos cônjuges ou quando 

por estes tomados, nos termos do regulamento consular.  

1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, 

transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do 

registrado ou no 10 Oficio do Distrito Federal, em falta de 

domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no 

País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules 

serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério 

das Relações Exteriores." 

 

Ora, o caso da menor interessada neste processo se ajusta à 

hipótese constitucional referida: é filha de brasileiro, seu pai 

não estava a serviço do Brasil, nem foi registrada em repartição 

brasileira competente no exterior. Em assim sendo, trata-se, na 

espécie, de pedido de transcrição de termo de nascimento, para 

valer como prova de nacionalidade até opção posterior. Tanto a 
manifestação da opção como o pedido de transcrição 
deverão ser dirigidos ao juízo federal competente. Se fosse 
caso de mera transcrição de termo de nascimento passado 
por repartição competente no exterior, a competência seria 
da Justiça Comum". (STJ CC 58743 MG 2006/0035402-6, 

Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de 

Julgamento: 09/08/2006, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). (Grifou-se). 
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Em função da inexistência de registro de nascimento 
válido e eficaz emitido por autoridade estrangeira, a competência 
da Justiça Federal é justificada pelo interesse da União no trato da 
nacionalidade. Estipula a Constituição: 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de 

estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", 

e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas 

referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à 

naturalização; 

 

Em sede de processo judicial que tramitará na Justiça 

Federal, serão apresentadas as provas da nacionalidade da mãe 

brasileira ou do pai brasileiro, da fixação de residência em território 

brasileiro pela criança ou pelo adolescente, e toda a documentação em 

posse dos genitores que demonstrem que, de fato, seus filhos nasceram 

no Paraguai. 

 

7. Diante do exposto acima, este Centro de Apoio tece as 

seguintes conclusões: 

 

7.1. Os filhos nascidos em território estrangeiro e que 
não tiveram seu nascimento registrado por repartição brasileira 
competente – ou seja, não possuem certidão de nascimento 
estrangeira consularizada - são considerados brasileiros natos, até a 
superveniência de sua maioridade, desde o instante em que firmam 
residência no Brasil. Em razão disso, possuem direito a registros de 
nascimento provisórios, cuja lavratura será determinada em juízo; 
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7.2. A competência para o exame da problemática 
fática apresentada é a da Justiça Federal, em respeito aos ditames 
constitucionais encontrados no artigo 109, inciso X; 

 

7.4. No que tange à aplicação das premissas firmadas 
acima no caso concreto, recomenda-se a instauração de notícia de 
fato – caso ainda não tenha sido instaurado algum procedimento 
para acompanhar a resolução dos problemas relatados – e, 
sopesando a falta de atribuição do Ministério Público do Estado do 
Paraná para intervir no feito, o seu encaminhamento para o 
Ministério Público Federal, com todos os documentos instruídos, 
para que o referido órgão tome as providências necessárias; 

 

7.5. Paralelamente, também é adequado que o 
consultante instrua os cidadãos atendidos a procurarem 
atendimento na Defensoria Pública da União9. 

 

8. Frente ao questionamento formulado e aos dados 

fornecidos a esta coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações 

Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor, são esses, em tese, 

os esclarecimentos que se entende adequados. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas, poderá o solicitante 

encaminhar novos questionamentos. 

 

                                                        
9 Unidades de atendimento da DPU no Paraná: 
<http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1669&Item
id=419> 
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Curitiba, 28 de maio de 2014. 
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