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4. NACIONALIDADE 

   O tema guarda grande complexidade, onde dissensões entre 

os mais respeitados estudiosos do Direito Internacional. Buscaremos no presente 

tópico apontar os principais aspectos que informam ao instituto. 

 

   Segundo lição de MELLO (1990, p. 829-830), o termo 

nacionalidade possui duas acepções: 

• Sociológico – “... corresponde ao grupo de indivíduos que 

possuem a mesma raça, lingua, religião e possuem um querer 

viver comum”. 

• Jurídico – “... a nacionalidade é um vínculo político e jurídico que 

une o indivíduo ao Estado” . Dessa forma, dizer que um indivíduo 

possui uma naciolaidade indica que “...ele tem a qualidade de 

membro de um Estado”. 

 

   Aspectos importantes sobre o instituto com relação ao 

indivíduo: 

• Todo indivíduo deve possuir pelo menos uma nacionalidade (Declaração 

Universal dos Direitos do Homem – Art. XV); 

• A nacionalidade é individual – atinge apenas ao indivíduo e não se estende 

aos seus dependentes ou parentes; 

• Não é permanente. O indivíduo pode mudar de nacionalidade; 

• O instituto é disciplinado internamente pelo Estado-soberano. 

 

 4.1. Tipos 

   Segundo a lição de MELLO (1990, p.832-833) a nacionalidade 

pode ser: 

• ORIGINÁRIA: é aquela em que o indivíduo tem em virtude do 

nascimento. Trê sistemas: 
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“Jus soli” – dá ao indivíduo a nacionalidade do Estado em 

cujo território tenha nascido; (Argentina, Austrália) 

“Jus sangunis” - dá ao indivíduo a nacionalidade dos seus 

pais, independentemente do local de nascimento. Decorre da 

filiação; (Alemanha, Arábia Saudita, Austria e Bélgica) 

Sistema misto – (jus soli + jus sangunis). (Colombia, EUA, 

BRASIL) 

• ADQUIRIDA: “é aquela em que o indivíduo passa a possuir 

posteriormente ao seu nascimento ou quando para conservar a 

nacionalidade ele precisa manifestar a sua vontade”1. 

 

 4.2. Brasileiro (Nato x Naturalizado) 

   Na acepção jurídica, podemos dizer que BRASILEIRO é todo 

aquele que possui a nacionalidade brasileira.  

 

   Em sentido amplo, brasileiro nato é o indivíduo que possui a 

nacionalidade de forma originária. Já o brasileiro naturalizado é o indivíduo que 

possui a nacionalidade de forma adquirida. 

 

   A Constituição Federal é quem nos informa o instituto 

descrevendo no artigo 12 as formas de quisição da nacionalidade brasileira, seja 

nato ou naturalizado, vejamos: 

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 mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do 
Brasil; 

                                                 
1 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 11ª ed. Renovar: São Paulo, 
1990. 
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        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;  

        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. 

(...) 

        § 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 no 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;  

 

 4.3. Estrangeiro 

   Conhecidos os casos de nacionalidade originária e adquirida, 

o critério para identificação do indivíduo estrangeiro é feito por exclusão. 

 

   Dessa forma, considera-se estrangeiro o indivíduo que não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 12 da Constituição Federal. 

 

   Mesmo nos casos de concessão de visto consular 

permanente (VIPER), o indivíduo continua mantendo sua nacionalidade, sendo 

considerado portanto, estrangeiro.  
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 4.4. Apátrida x Polipátrida 

   Apátrida é o indivíduo que não tem nacionalidade. É 

submetido á legislação do Estado em que se encontra. 

 

   Ao apátrida que se encontre no Brasil, em caso de viagem é 

fornecido o PASSAPORTE BRASILEIRO PARA ESTRANGEIRO (caderneta 

amarela – modelo antigo e novo) 

 

   Polipátrida é o indivíduo que possui mais de uma 

nacionalidade. O instituto pode surgir por diversas causas, por exemplo: a) 

Conflito entre “jus soli” e “jus sangunis”; b) Aquisição de nacionalidade pelo 

casamento; etc... 

 

   ATENÇÃO: é muito comum ocorrer na migração brasileira o 

fato do indivíduo possuir dois documentos de viagem (passaporte), sendo um 

brasileiro e outro estrangeiro. Nesse caso, na maioria das vezes o indivíduo NÃO 

POSSUI DUPLA NACIONALIDADE, mas simplesmente detém o passaporte de 

outro país por possuir alguma espécie de vínculo que o habilita ao exercício de 

direitos na órbita civil (cidadania). Trata-se portanto do caso do brasileiro que 

possui DUPLA CIDADANIA e não, dupla nacionalidade. 

 

 


