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CONSULTA Nº 27/2014 – CAOP Cível  
OBJETO: Registros Públicos - Habilitação para o Casamento – 

Estrangeiro Refugiado – Cédula de Identidade de Estrangeiro – 

Comprovação de Idade, Estado Civil e Filiação – Medidas em Longo 
Prazo – Residência Definitiva – Naturalização.  

INTERESSADA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

CORBÉLIA. 
 
 

 
 

CONSULTA N° 27/2014: 

 
 

 
 

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Oficial de 

Promotoria da Comarca de Corbélia, Cláudia Regina Jung Geiss, sob a 

orientação da d. Promotora de Justiça Cláudia Tonetti Biazus, em 02 de 

junho de 2014, via sistema webmail, a respeito de procedimento de 

habilitação de casamento formulado perante a Vara de Registros 
Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Corbélia por um 

estrangeiro, residente no Brasil e detentor do status de refugiado, 

que pretende casar-se com uma brasileira. 

 

Relata a consulente que, em atendimento às 

determinações do Código Civil, o procedimento de habilitação de 

casamento foi devidamente instaurado. Contudo, devido à precariedade 
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de sua vinda ao Brasil, em função de perseguição religiosa, o estrangeiro 

interessado não pode trazer consigo os seus documentos pessoais e, por 

conseguinte, anexá-los ao requerimento.  

 

A partir disso, questionam-se os fundamentos cabíveis 

para a admissão ou não dos únicos documentos portados pelo 

nubente estrangeiro no procedimento em tela. 

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 

 

2. Localiza-se na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 

1942), no art. 7° e em seus parágrafos, a tratativa do casamento que 
se realiza entre estrangeiros, ex vi: 

 
Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina 
as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, 

a capacidade e os direitos de família. 

§ 1º Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei 

brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às 
formalidades da celebração. 

§ 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante 
autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os 

nubentes.  

§ 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de 

invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. 

§ 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do 

país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for 

diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 
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§ 5º - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, 

mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, 

no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao 

mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, 

respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao 

competente registro. 

§ 6° (...) 

§ 7° (...) 

§ 8° (...) 

(Destacou-se). 

 

Como desdobramento do contido no caput do art. 7°, 

observa-se que os parágrafos 1° e 2° estabelecem regras acerca da 

celebração de casamento em que estrangeiro figure como um dos 
nubentes.  

 

2.1. A contrario sensu, iniciaremos a apresentação das 
soluções encontradas para o problema relatado a partir do parágrafo 

2°, do art. 7°, da LINDB, que trata da possibilidade de casamento 

consular.  
 

Institui o referido parágrafo que estrangeiros localizados 

em território brasileiro poderão dirigir-se a uma autoridade diplomática 

ou consular de seu país para que o casamento seja celebrado. 

 

Ocorre, todavia, que a aplicação deste dispositivo não 

poderá ser empreendida no caso em epígrafe, uma vez que fração 

prestigiada da doutrina aponta que a subsunção da norma ao fato, 

nesse caso, depende de os dois nubentes possuírem a mesma 



 
 
 
 
 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

4

nacionalidade, em respeito à palavra “ambos”, empregada na redação do 

parágrafo. 

 

Marcelo Velloso dos Santos e Reinaldo Velloso dos 

Santos1, ao escreverem para a Coluna n° 03, do Jornal da Associação 

dos Registradores de Pessoa Naturais do Estado de São Paulo, explanam 

que o art. 7º, § 2º, da LINDB é uma exceção à regra de celebração de 

casamento frente a autoridades brasileiras. Contudo, “em sendo um dos 

nubentes brasileiro, aplica-se a regra geral de casamento na forma do 

CC e da Lei de Registros Públicos, sob pena de ofensa à soberania 

nacional”.   

 

No mesmo sentido, Wilkins Guimarães Pinto2, em 

“Celebração de Casamento”, assevera que estrangeiros de mesma 

nacionalidade poderão comparecer diante de autoridade diplomática e 

requerer a celebração do casamento, destacando que a autoridade em 

questão deverá ter a competência para realizar a celebração de acordo 

com as leis do país de origem. 

 

Fernanda Piva3, autora do artigo “LICC Comentada”, 

esclarece que o cônsul estrangeiro será competente para celebrar o 

casamento porque a lei de seu país de origem confira a ele esta 

                                            
1 Disponível no seguinte link: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=420> 
2 Disponível no seguinte link: 
<http://www.recivil.com.br/preciviladm/modulos/artigos/documentos/Artigo%20-
%20Celebra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Casamento%20%20Por%20Wilkins%20G
uimar%C3%A3es%20Pinto.pdf> 
3 Disponível no seguinte link: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/68-artigos-fev-
2008/5990-licc-comentada> 



 
 
 
 
 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

5

competência. Em seguida, a autora corrobora o entendimento dos 

autores acima referidos, sublinhando que ambos os nubentes deverão, 

também, ter a mesma nacionalidade do cônsul. 

 

2.2. Superada a hipótese de casamento consular entre 

os nubentes, prevista no art. 7°, parágrafo 2°, da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, retornamos o presente estudo à 
análise do parágrafo 1° do mesmo dispositivo, responsável pela 

disciplina do casamento de estrangeiro realizado no Brasil nos 

moldes tradicionais.  

 

Diz o sobredito comando normativo que “realizando-se o 

casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos 

impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração”. 

 

Conforme explica Flávio Tartuce4, o casamento é 

entendido como um negócio jurídico complexo, especial e formal, de 

forma que, para a sua completude, é necessário o cumprimento de 

requisitos especiais e solenidades. Nesse sentido, diz o autor que os 

processos de habilitação e de celebração do casamento devem ser 

respeitados como elementos fundamentais para a geração de todos os 

seus válidos efeitos. 

 

No CC, o Capítulo V, do Subtítulo “Do Casamento”, é 

inteiramente dedicado para tratar do processo de habilitação. Inicia o 

                                            
4 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol. 5 – Direito de Família. 6. ed. São Paulo: Método, 
2011. (edição digital), p. 175. 
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Capítulo advertindo quais são os documentos indispensáveis para a 
formulação do requerimento de habilitação: 

 

Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento 

será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a 

seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os 

seguintes documentos: 

I - certidão de nascimento ou documento equivalente; 

II - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência 

legal estiverem, ou ato judicial que a supra; 

III - declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, 

que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento 

que os iniba de casar; 

IV - declaração do estado civil, do domicílio e da residência 

atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos; 

V - certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença 

declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, 

transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. 

 

Complementando a legislação federal, o ordenamento 

estadual insere por meio do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – Foro Extrajudicial 

(CNCGJTJPR – Foro Extrajudicial) outros documentos indispensáveis 

para o requerimento de habilitação para casamento. Dispõe o art. 238 do 

CNCGJTJPR do Foro Extrajudicial: 

 

Art. 238. O pedido de habilitação para o casamento será 

dirigido ao oficial do registro do domicílio ou residência de 

qualquer dos nubentes e será instruído com os seguintes 

documentos:  
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I - certidão de nascimento atualizada ou documento 

equivalente;  

II - declaração do estado civil, do domicílio e da residência 

atual dos contraentes e de seus pais, se conhecidos;  

III - comprovante original de residência;  

IV - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência 

legal estiverem ou decisão judicial de suprimento;  

V - certidão de óbito do cônjuge falecido, registro da sentença 

do divórcio ou da sentença declaratória de nulidade ou de 

anulação de casamento transitada em julgado;  

VI - declaração de duas testemunhas maiores e capazes, 

parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não 

existir impedimento para o casamento civil;  

VII - fotocópia da carteira de identidade e CPF dos nubentes.  

 

Em cotejo com o que estabelece o CC, verifica-se que por 

intermédio do CNCGJTJPR do Foro Extrajudicial são acrescidos os 

requisitos de apresentação de comprovante de residência e de 
fotocópias da carteira de identidade e do CPF para os nubentes que 

realizarem o casamento em território paranaense. 

 

Consoante o relatado pelo consulente, a apresentação de 

fotocópias da carteira de identidade e do CPF não será obstada, uma 

vez que o senhor Mohammad Ibrahim Dawaymeh detém, desde a 
concessão da autorização para permanência no Brasil, uma cédula 

de identidade de estrangeiro e um número junto ao Cadastro 

Nacional de Pessoas Físicas.  

 

O comprovante original de residência também não será 

impedimento, considerando a gama de documentos que poderão ser 
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exibidos – tais como contas de água, luz e telefone – (nota-se que no 

arquivo denominado “Suscitação de dúvidas.pdf”, é possível visualizar a 

digitalização de uma conta de luz, na página de nº 04). 

 

O cerne da problemática reside na apresentação da 

certidão de nascimento, ou de documento equivalente, e, ainda, na 

comprovação de seu estado civil, portanto. 
 

2.3. A legislação não propõe uma resolução a este 

problema em específico, tampouco foi localizado na jurisprudência o 

tratamento de uma situação fática semelhante a esta que ora se 

examina.  

 

A alternativa encontrada é de autoria de Fernando 

Abreu Costa Júnior5, assessor jurídico do IRPEN à época da 
divulgação da Consulta não numerada de outubro de 2010. 

 

Naquela oportunidade, questionava-se uma opção para a 

problemática originada na dificuldade pontual de emissão de atestado 

consular de inexistência de impedimentos para o matrimônio. Naquelas 

circunstâncias, uma brasileira e um português desejavam contrair 

matrimônio, ressaltando que nenhum deles residia no Brasil.  

 

Afora outras questões que convinham à análise para 

aquele caso em concreto, debateu a consulta a apresentação da cédula 

                                            
5 Disponível no seguinte link: 
<http://irpen.org.br/arquivos/pareceres_juridicos/habilitacao_de_casamento_de_bras
ileira_com_estrangeiro.doc> 
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de identidade de estrangeiro como forma de substituir a 
necessidade de apresentação da certidão de nascimento. 

 

Traz Abreu Costa Júnior a disposição do antigo item 

15.3.3 do CNCGJTJPR do Foro Extrajudicial, reproduzido no atual art. 

243, que define que: “os estrangeiros poderão fazer prova de idade, 

estado civil e filiação mediante cédula especial de identificação ou 
passaporte, acompanhado de tradução”. 

 

De acordo com o autor, as mesmas informações 
constantes em uma certidão de nascimento atualizada estão 

presentes na cédula especial de identificação ou no passaporte, o 

que permite às autoridades brasileiras verificar o cumprimento dos 
elementos exigidos pela lei.  

 

Dessa forma, é possível suprir a apresentação da 

certidão de nascimento, considerando que o nubente interessado 

detém o status de refugiado e padece por fixar-se um país 
estrangeiro pelo grave motivo de perseguição religiosa.  

 

Além disso, vê-se absurda a exigência de que um 

refugiado, privado de residir em seu país de origem por perseguições 

religiosas, seja obrigado a retornar à sua nação para buscar seus 

documentos. 

 

A título de esclarecimento, impõe-se mencionar que o 

passaporte, que também é indicado pelo art. 243 como documento hábil 

a fazer prova de idade, estado civil e filiação, poderá ser emitido em favor 
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de estrangeiro refugiado pela autoridade brasileira competente (Polícia 

Federal), em consonância ao art. 55 da Lei 6815/19806. 

 

3. Resolvida a problemática inicial apresentada na 
consulta, nos parece oportuno destacar outras questões que 

atendem aos interesses do refugiado em longo prazo. 

 

Em primeiro lugar, examina-se a questão da 

permanência do estrangeiro no Brasil.  

 

De acordo com a Resolução Normativa n° 06, de 21 de 

agosto de 1997, editada pelo Conselho Nacional de Imigração7, o 

estrangeiro detentor do status de asilado ou refugiado poderá 
pleitear ao Ministério da Justiça a permanência definitiva, uma vez 

cumprido um dos seguintes requisitos: 

 

Art. 1º - O Ministério da Justiça resguardados os interesses 

nacionais, poderá conceder a permanência definitiva ao 

estrangeiro detentor da condição de refugiado ou asilado, que 

comprovadamente, preencher um dos requisitos abaixo: 

                                            
6 Art. 55. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro:  
I - no Brasil: 
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 
b) a nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular no Brasil, 
nem representante de outro país encarregado de protegê-lo; 
c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil. 
II - no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja perdido a 
nacionalidade originária em virtude do casamento. 
Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra b, do item I, deste artigo, 
dependerá de prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores. 
7 Disponível no seguinte link: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012F2C60997101FE/Resol
u%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20N%C2%BA%2006%20-%20ALTERADA.pdf> 
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a. Residir no Brasil há, no mínimo, 04 (quatro) anos na 

condição de refugiado ou asilado; 

b. ser profissional qualificado e contratado por instituição 

instalada no país, ouvido o Ministério do Trabalho; 

c. ser profissional de capacitação reconhecida por órgão da área 

pertinente; 

d. estar estabelecido com negócio resultante de investimento 

de capital próprio, que satisfaça os objetivos de Resolução 

Normativa do Conselho Nacional de Imigração relativos à 

concessão de visto a investidos estrangeiro. 

 

O parágrafo único do artigo exposto em sua íntegra 

destaca, no entanto, que a concessão da permanência definitiva deverá 

ser sucedida de uma verificação da conduta do estrangeiro interessado, 

inclusive com análise de eventuais condenações criminais sofridas por 

este. 

 

No site do Ministério da Justiça são especificados os 

documentos que deverão instruir o pedido de permanência definitiva, 

bem como o valor da taxa referente à Guia de Recolhimento da União a 

ser gerada e os canais de solicitação e acompanhamento do pedido. 

 

Paralelamente a esse caminho, pode-se buscar a 

naturalização do estrangeiro. Diz a Constituição Federal, em seu art. 

12, inciso II, que serão brasileiros naturalizados: 

 

Art. 12. São brasileiros: 

(...) 

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

exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas 

a 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. 

 

Há que se esclarecer, contudo, que a CF trata da 

naturalização nas suas formas mais conhecidas. Existem em nosso 

país outras modalidades para a concessão da nacionalidade 

brasileira secundária que se processam de forma independente à 
naturalização que se obtém a partir dos critérios 

constitucionalmente fixados. 

 

Antes, porém, é necessário o destaque quanto à Lei n° 

6815/80, que estipula para a naturalização sete condições que 

deverão ser observadas em conjunto. Dita o art. 112: 

 

Art. 112. São condições para a concessão da naturalização: 

I - capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

II - ser registrado como permanente no Brasil; 

III - residência contínua no território nacional, pelo prazo 

mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de 

naturalização; 

IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as 

condições do naturalizando; 

V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à 

manutenção própria e da família; 

VI - bom procedimento; 
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VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no 

Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada 

pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 

1 (um) ano; e 

VIII - boa saúde. 

 

Salienta-se que as condições acerca da boa saúde e do 

prazo de residência são relativizadas nos artigos seguintes da Lei n° 

6815/80, os quais analisam algumas circunstâncias que interferem na 

aplicação imediata dos incisos do art. 112. Por exemplo, cita-se o 

parágrafo primeiro do artigo anteriormente citado; segundo esse 

dispositivo, não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro 

que residir no País há mais de dois anos. 

 

No que diz respeito a todas as modalidades existentes 

de naturalização, o Ministério das Relações Exteriores8, em seu 
endereço eletrônico, esquematiza os quatro meios de naturalização 

presentes no ordenamento brasileiro; são as naturalizações do tipo 

extraordinária, especial, provisória e comum.  

 

A primeira delas é definida dentro da alínea b, do inciso II, 

do art. 12 da CF, que institui o prazo de 15 anos ininterruptos de 

residência no Brasil. Em seguida, observa-se a naturalização especial, 

construída à figura do estrangeiro casado com diplomata brasileiro há 

mais de cinco anos ininterruptos e ao estrangeiro que por 10 anos 

ininterruptos presta serviços na condição de empregado em Missão 

                                            
8 Disponível no seguinte link: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={7787753D-
DE9A-483F-A7AB-CCC1E224EFCA}&params=itemID={2944EB5C-96A3-49E2-90E0-
A33E3CD6D581};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}> 
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diplomática ou em Repartição consular brasileira. A naturalização 

provisória é concedida ao estrangeiro menor de idade que tenha 

ingressado no Brasil antes de completar cinco anos de idade e aqui 

tenha estabelecido residência fixa. Por fim, a naturalização comum, que 

obedece aos requisitos dos arts. 112 e seguintes da Lei n° 6815/80. 

 

No que concerne à naturalização comum, a qual obedece 

ao contido nos arts. 112 e seguintes da Lei n° 6815/80, o Ministério das 

Relações Exteriores9 ilustra as atenuações para o prazo genérico de 04 

anos de residência ininterrupta: 

 

A regra, como observado, é a da residência contínua de 4 

(quatro) anos, do estrangeiro no Brasil, como permanente, 

prazo esse que não será prejudicado por eventuais ausências 

ao exterior, se determinadas por motivo relevante, a critério do 

Ministro da Justiça e se a soma dos períodos de duração 

dessas não ultrapassar 18 (dezoito) meses. 

   

O prazo de 4 (quatro) anos, no entanto, poderá ser reduzido se 

o naturalizando preencher qualquer das seguintes condições:  

  

a 1 (um) ano; 

— ter filho ou cônjuge brasileiro; 

— ser filho de brasileiro; 

— haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao 

Brasil, a juízo do Ministro da Justiça;  

  

a 2 (dois) anos: 

                                            
9 Disponível no seguinte link: <http://pt.scribd.com/doc/136766301/Manual-de-
Servico-Consular-e-Juridico> 



 
 
 
 
 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

15

— recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou 

artística; ou  

  

a 3 (três) anos: 

— ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja 

igual, pelo menos, a mil vezes o maior valor de referência; ou 

ser industrial que disponha de fundos de igual valor; ou 

possuir cotas ou ações integralizadas de montante, no mínimo 

idêntico, em sociedade comercial ou civil, destinada principal e 

permanentemente, à exploração de atividade industrial ou 

agrícola. 

 

Tendo em vista as condições expostas acima, ao 
interessado subsiste o direito de requerer a concessão da 

nacionalidade brasileira secundária, observada também a hipótese 

de requerimento da residência definitiva em solo brasileiro.  
 

4. Desta feita, considerando o questionamento elaborado 

pelo consulente sobre a viabilidade de estrangeiro refugiado casar-se 

com brasileira, conclui-se que: 

 

a) O casamento almejado deverá obedecer à lei 
brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da 

celebração, de maneira tal que o processo de habilitação deverá ser 

atendido; 

 

b) Segundo o CNCGJTJPR do Foro Extrajudicial, em seu 

art. 243, “os estrangeiros poderão fazer prova de idade, estado civil e 

filiação mediante cédula especial de identificação ou passaporte, 



 
 
 
 
 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

16

acompanhado de tradução”. Logo, as autoridades brasileiras poderão 
verificar o cumprimento dos elementos exigidos pela lei por meio 

da análise da Cédula de Identidade do Estrangeiro, pois as mesmas 

informações constantes em uma certidão de nascimento atualizada 
irão constar neste documento; 

 

c) É importante ser esclarecido o real estado civil do 
estrangeiro refugiado, uma vez que no arquivo denominado “Ofício 

resposta CONARE.pdf”, na página de n° 02, há a informação de que o 

interessado seria casado. Enfatiza-se que, caso o estrangeiro tenha 

ingressado no Brasil na condição de casado, o CC exige que no processo 

de habilitação seja apresentada “certidão de óbito do cônjuge falecido, de 

sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, 

transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio”. Não há 

como se eximir da apresentação de tais documentos, do contrário, 
permitir-se-ia a bigamia; 

 

d) Existem outras medidas jurídicas que podem ser 
empreendidas em favor do estrangeiro refugiado, seja no sentido de 

concessão da nacionalidade brasileira ou no da autorização da 

permanência definitiva. 

 

5. Frente ao questionamento formulado e aos dados 

fornecidos a esta coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações 

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

esclarecimentos que se entende adequados. 
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Persistindo quaisquer dúvidas ou havendo novos 

questionamentos, este Centro de Apoio permanece à disposição.  

 

Curitiba, 27 de junho de 2014. 

 

 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 
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Assessora Jurídica 
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