
Quais os documentos necessários para tirar a cidadania italiana? 
 
Como sabemos, o Brasil foi um grande ponto de chegada para imigrantes europeus,             
especialmente italianos. Não é de se surpreender que, hoje em dia, milhares de             
descendentes criem interesse na possibilidade de tirar a cidadania italiana.  
 
As vantagens para quem adquire cidadania italiana vão para além de simplesmente            
aproveitar as maravilhas desse belo país. Mas também circular, conhecer e até mesmo             
trabalhar em qualquer país da União Europeia.  
 
É claro que tantas possibilidades vem a custo de determinação na hora de ir atrás dos                
documentos e procedimentos necessários para garantir a cidadania italiana. 
 
Nesse post separamos os documentos necessários e adicionamos algumas dicas e           
especificidades para conseguir organizá-los adequadamente.  
 
Vamos lá? 
 
Documentos necessários para a cidadania italiana 
 
A exigência mais importante para a retirada da cidadania italiana é comprovar a             
descendência e a naturalidade de seus ancestrais.  
 
Sendo assim, você precisará adquirir uma série de documentos de seus ascendentes,            
como... 
 
Certidão de nascimento (estratto dell’atto di nascita) 
 
Esse documento é um dos mais importantes e deve ser requerido diretamente com o órgão               
de registros da Comune (equivalente italiano de município) na qual a pessoa viveu. A              
depender da época da vida da pessoa, especialmente se tiver vivido no séc. XIX, a certidão                
pode ter sido feita por uma igreja e é preciso adquirir a certidão de batismo no local. 
 
Se for preciso descobrir a cidade de origem do antepassado, recomenda-se uma busca no              
Arquivo de Estado da região da qual a pessoa foi natural. 
 
Outros documentos podem ser pedidos, como Certidão de casamento ou Certidão de            
óbito.  
 
Nota: Quanto mais distante na árvore genealógica for o antepassado, mais documentos            
serão necessários, pois será necessário agregar documentos de todas as pessoas até o             
requerente.  
 
Nota 2: Os documentos devem estar em inteiro teor, uma versão mais completa             
documento, composta de mais informações. 
 



Documentos brasileiros: 
 
Certidão negativa de naturalização brasileira do ascendente: documento expedido pelo          
ministério da justiça.  
 
Certidões brasileiras que comprovem o vínculo familiar: Certidões de nascimento,          
casamento e óbito de todos os ascendentes cujo vínculo seja importante para demonstrar a              
descendência.  
 
Os documentos brasileiros precisam ser traduzidos para o italiano, procedimento realizado           
por um tradutor juramentado.  
 
Além disso, os documentos devem ser “apostilados” em cartório. 
 
Nota 3: Caso o ascendente tenha residido em outros países, além de Brasil e Itália, será                
necessário conseguir a certidão negativa de naturalização nos referidos países. 
 
Documentos necessários do requerente: 
 
Para realizar o pedido de cidadania você deverá estar residindo na Itália. Você precisa estar               
registrado(a) na comune em que vai morar e estar em posse de comprovante de residência               
local.  
 
Além disso, você precisará da Ficha de Cadastro para requisição da cidadania italiana e              
cópias de seu RG.  
 
De posse de todos esses documentos, basta aguardar o período de avaliação e comemorar              
a sonhada possibilidade de viver na Europa! 
 
Se você quer saber mais sobre documentação, como lidar com a naturalização de filhos,              
casamentos e residência, não deixe de acompanhar as novidades em nosso blog. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


