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QUALIFICAÇÃO REGISTRAL  

 

TRASLADO DE NASCIMENTO DE BRASILEIRO NO EXTERIOR 

 

REGISTRO NO LIVRO E 
Art. 12,  CRFB/1988 

Art. 32, Lei 6015/73 

RESOLUÇÃO 155, DE 16/07/2012 – CNJ 

 

Seguir padrão dos provimentos nºs 02/2009 e 03/2009 do CNJ 

Erros no registro do traslado: seguir arts. 109 e 110 LRP. 

 

O traslado de nascimento pode ser requerido a qualquer tempo 

 

 

1) REGISTRO de nascimento EM CONSULADO do Brasil no exterior 
 

DOCUMENTOS PARA REGISTRO: 

1. Requerimento - assinado pelo registrando, um dos seus pais, pelo responsável ou procurador; 

2. Certidão do registro efetuado no consulado do Brasil no Exterior (original); 

3. Comprovante de residência/domicílio ou declaração de domicílio na Comarca. 
 

ANTES: 

a) NASCIDOS ANTES DA EC 3/94: BASTA REGISTRO EM CONSULADO PARA SER 

CONSIDERADO BRASILEIRO NATO; 

(não constar no assento/traslado qualquer menção o quanto a opção  perante a justiça federal - traslado 

confere somente publicidade/gera efeitos no Brasil); 

b) NASCIDOS antes ou depois da EC 3/94 , mas registro no consulado lavrado  a partir da  EC 3/94 e 

antes da EC 54/07: deve constar do registro observação da opção perante a justiça federal PARA SER 

CONSIDERADO BRASILEIRO NATO. 

c) NASCIDOS A PARTIR DE 20/09/2007 (EC 54/07): BASTA REGISTRO EM CONSULADO PARA 

SER CONSIDERADO BRASILEIRO NATO; 

(não constar no assento/traslado qualquer menção quanto a opção perante a justiça federal - traslado 

confere somente publicidade/gera efeitos no Brasil). 

 

AGORA com a RESOLUÇÃO 155, DE 16/07/2012 – CNJ: DEVERÁ CONSTAR NO ASSENTO, EM 

TODAS AS HIPÓTESES ACIMA: 

“Brasileiro nato, conforme os termos da alínea c do inciso I do art. 12, in limine, da Constituição 

Federal”. 

 

Obs.: fazer averbação de ofício ou a requerimento do interessado (nos registos de traslados que têm por 

objeto registro efetuado em consulado entre 07/06/94 e 21/09/2007): 

“Brasileiro nato, conforme os termos da alínea c do inciso I do art. 12, in limine, e do art. 95 dos 

ADCTS da  Constituição Federal”. 

 

A averbação deve tornar sem efeito informações que indiquem necessidade de residência no Brasil e 

opção pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal, ou ainda expressões que indiquem se tratar 

de registro provisório. → art. 12 Resolução 155/12 CNJ. 
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2) REGISTRO de nascimento  NO EXTERIOR  LAVRADOS POR AUTORIDADE ESTRANGEIRA 

COMPETENTE 

DOCUMENTOS PARA REGISTRO: 

1. Requerimento- assinado pelo registrando, um dos seus pais, pelo responsável ou procurador; 

2. Certidão do registro efetuado  no Exterior (original), legalizada por autoridade consular brasileira 

(ou observar acordos
1
), traduzida por tradutor público juramentado

2
, inscrito em junta comercial 

brasileira e registrada em títulos e documentos
3
; 

3. Comprovante de residência/domicílio ou declaração de domicílio na Comarca; 

4. Documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos pais (certidão de nascimento). 

 
Agora, com a RESOLUÇÃO 155, DE 16/07/2012 – CNJ - DEVERÁ CONSTAR NO ASSENTO: 

 “ Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea c, in fine, da  Constituição Federal, a confirmação da 

nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a 

maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, perante a Justiça Federal”. 

 

OBS.: a omissão de dados no assento estrangeiro não obstará o traslado. Os dados podem ser supridos  

mediante a apresentação de documentação comprobatória pelo interessado → art. 11 da Resolução 155/12 

CNJ. 

 

3) REGISTRO DE NASCIMENTO DE FILHOS DE PAIS ESTRANGEIROS A SERVIÇO DE SEU 

PAÍS 

Art. 15  da Resolução 155, DE 16/07/2012 – CNJ: 

 

DOCUMENTOS PARA REGISTRO: 

1. Requerimento - assinado pelo registrando, um dos seus pais, pelo responsável ou procurador; 

2. Comprovante de residência/domicílio ou declaração de domicílio na Comarca; 

3. Apresentar comprovante de que ambos os genitores são estrangeiros e em que pelo menos 

um deles esteja a serviço de seu país no Brasil. 

4. Segue os demais requisitos gerais do registro de nascimento – ver rol específico. 
 

TRASLADAR a DNV NO LIVRO E CONSTAR no assento e na certidão  A SEGUINTE OBSERVAÇÃO: 

“ O registrando não possui a nacionalidade brasileira, conforme do art. 12, inciso I, alínea 'a', in fine, 

da Constituição Federal”. 

                                                           
1 ACORDOS: no caso de documento emanado da França ou Argentina: Os documentos púbicos oriundos de ambos os países podem ser legalizados apenas pelos 

respectivos Ministérios das  Relações Exteriores, dispensando a legalização consular. Brasil-França: Acordo de Cooperação, em Matéria Civil, celebrado em Paris, 

em 28/05/1996, e promulgado pelo Decreto n 3.598, de 12/09/2000  
(publicado no D.O.U.de 13/09/2000). - Brasil-Argentina: Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de  

Legalizações em Documentos Públicos, de 16/10/2003, publicado no D.O.U de 23/04/2004.(telefone consulado argentina em Florianópolis: (48) 3024-30-35 

2 Traduções com fé pública são as executadas por tradutores públicos juramentados (Decreto Federal n. 13.609, de 21 de outubro de 1943; Código Civil, art. 224 
e Código de Processo Civil, art. 157. A lista dos tradutores no Estado, concursados pela Junta Comercial e reconhecidos legalmente, está disponível na internet, no 

endereço www.jucesc.sc.gov.br.Não havendo na comarca tradutor habilitado pela Junta Comercial, a autoridade judiciária designará profissional com 

conhecimento suficiente para a realização do mister 

3 Art. 129, 6º, 148 e 163 da Lei 6015/73;  Art. 224, do Novo Código Civil Brasileiro Lei 10.406/2002; Art. 157, do Códiigo de Processo Civil Lei 5.869/73;  
Decreto 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Decreto n 3.598, de 12/09/2000; Acordo, p.t.n., sobre Simplificção de  

Legalizações em Documentos Públicos, de 16/10/2003, publicado no D.O.U de  

23/04/2004; Decreto 6891, de 02 de julho de 2009. 

 

http://www.jucesc.sc.gov.br/

