
CIDADANIA - F I L H O S D I R E T O S 

 
FILHOS MAIORES DE IDADE (+18 anos), descendentes de: 

 

 PAI/MÃE ITALIANO/A nascido/a na Itália ou no exterior, INSCRITO/A no Cadastro Consular desta 
sede; 

 

 PAI/MÃE ITALIANO/A nascido/a na Itália ou no exterior, NÃO INSCRITO no Cadastro Consular desta 
sede, que obteve o reconhecimento da cidadania em outro Consulado ou “Comune” italiano. 
Neste caso, além da documentação mencionada abaixo, deverá ser apresentada a documentação 
do Genitor Italiano, que possa comprovar a sua cidadania italiana JURE SANGUINIS e seu estado 
civil, referindo a relativa data do(s) eventual(is) matrimônio(s). 

 
Obs.: Toda a documentação de Registro Civil, relativa al genitor italiano, deverá ter sido anteriormente 
apresentada em um Consulado/ Embaixada/ Comune italiano. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
1) FORMULÁRIO PREENCHIDO (Clique aqui); 
2) CERTIDÃO DE NASCIMENTO do requerente; 
3) CERTIDÃO(ões) DE CASAMENTO do requerente; 
4) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À EVENTUAL(is) SEPARAÇÃO(es)/DIVÓRCIO(s) (documentos para registro de 

Separação/Divórcio) + (Pedido de Transcrição de Escritura Pública) / (Pedido de Transcrição de 
Sentença) 

5) CERTIDÃO(ões) DE NASCIMENTO do(s) filho(s) MENOR(es) de idade (-18 ANOS); 
6) Eventual CERTIDÃO DE ÓBITO do genitor italiano (caso não tenha sido ainda registrado na Itália) 

7) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - Original e Cópia (em nome do requerente), de um dos documentos 
abaixo, contendo o endereço completo de residência: 

- Conta de luz, ou gás, ou telefone fixo, ou água; 
- Ultimo Contra-cheque; 
- Demonstrativo da Receita Federal relativa ao último exercício; 
- Boleto de pagamento da última mensalidade ou Declaração expedida pelo competente estabelecimento 

de ensino, comprovando matrícula e frequência; 
- Certidão eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 

8) DOCUMENTO DE IDENTIDADE VÁLIDO, emitido nos últimos 10 anos em original e cópia: 
- Passaporte 
- Carteira de Identidade Brasileira (RG) 
- Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) 

9) PAGAMENTO: Direitos Consulares relativo a 300,00 Euros (o pagamento deve ser feito em REAIS 
equivalente à taxa de câmbio trimestral) como previsto pela Lei n. 89 de 23/06/2014. 

Obs.: Os direitos consulares são devidos unicamente para os pedidos relativos aos requerentes maiores de 
idade (+18 anos). 

10) ÁRVORE GENEALÓGICA (Clicca qui). Preencher as informações de todos os ascendentes, a partir do 
“dante causa”. 

Obs.: Filhos nascidos fora do matrimônio: caso o nascimento do filho tenha sido registrado no Cartório, 
somente por um dos genitores, o outro genitor (não declarante, na Certidão de Nascimento) deverá 
registrar em cartório uma Escritura Pública Declaratória, conforme modelo em anexo (Filhos menores de 14 
anos), (Filhos maiores de 14 anos). 

http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/link_ficha_de_cadastro.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/doc_transcrio_de_separao_ou_divrcio.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/doc_transcrio_de_separao_ou_divrcio.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/richiesta_trascrizione_atto_pubblico_di_separazione_divorzio_consensuale.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/richiesta_trascrizione_sentenza_straniera_di_separazione_divorzio.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/richiesta_trascrizione_sentenza_straniera_di_separazione_divorzio.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/doc/2021/11/copia_di_albero_genealogico.xls
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/resource/2019/02/2_riconoscimento_paternita_maternita_minore_14-1.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/resource/2019/02/2_riconoscimento_paternita_maternita_minore_14-1.pdf
http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/resource/2019/02/3._riconoscimento_paternita_maternita_maggiore_14-1.pdf


TODOS OS DOCUMENTOS CARTORIAIS BRASILEIROS DEVERÃO SER APRESENTADOS: 

- Em 2ª. VIA recente (NÃO serão aceitas cópias reprográficas), ORIGINAL, INTEIRO TEOR. (As certidões 
apresentadas, deverão ter a data de emissão INFERIOR a 6 MESES); 

- Tradução em língua italiana, por tradutor público juramentado. (Clique aqui) ; 
- Certidão e Tradução deverão ser legalizadas mediante “APOSTILLE”. 

 

 

I M P O R T A N T E ! 
O Consulado se reserva o direito de solicitar qualquer outro documento adicional, caso julgue necessário, 
para o reconhecimento da cidadania. 
Na falta de qualquer um dos documentos necessários, o usuário deverá efetuar NOVO AGENDAMENTO. 
Para mais informações, sugerimos consultar a página do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro (Clique 
aqui). 

 

 

A G E N D A M E N T O 
A partir do dia 08 de novembro de 2021, o Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro reativará o sistema 
de reservas do serviço “cidadania para filhos diretos” via VIDEO CALL CENTER. 

 
Para acessar o serviço, cada usuário deverá fazer pessoalmente, uma videochamada de um telefone 
celular, pelo aplicativo WhatsApp no telefone +55 21 98177 7062. 

 

Após o re-encaminhamento da chamada, responderá um operador consular que procederá a verificações 
de rotina sobre a identidade do requerente. Em seguida, a data e hora da reserva serão acordadas 
diretamente com o interessado que, posteriormente, receberá um email de confirmação. 

 

No momento da chamada, o requerente deve estar munido de um documento de identidade válido para 
permitir que o operador consular efetue a identificação. 

 
O serviço de Video Call Center, para esse serviço, funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h30. 

 
Obs.: Pedidos de agendamento enviados pelo correio, por e-mail ou de qualquer outra maneira diferente 
da descrita acima, não serão levados em consideração e serão descartados. 

 
 
 
 
 

 

riodejaneiro.figlidir@esteri.it Aconselha-se ler com muita atenção o conteúdo da página acima antes de 
nos escrever; devido ao grande volume de correio eletrônico para o setor, os pedidos de informações cuja 
resposta já esteja claramente presente neste site não receberão resposta. 

https://www.jucerja.rj.gov.br/AuxiliaresComercio/Tradutores
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/cartorios-autorizados/
https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/pt/i_servizi/per_i_cittadini
https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/pt/i_servizi/per_i_cittadini
mailto:riodejaneiro.figlidir@esteri.it

