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RESUMO 
 
 
 
 
 
FROTA JÚNIOR, Francisco Bezerra. A nacionalidade potestativa: o problema da 
fixação de residência e da opção, a qualquer tempo. 121 f. Dissertação de 
Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
A teoria tradicional da nacionalidade classifica a nacionalidade em originária e 
derivada. A nacionalidade originária é a que se adquire no momento do 
nascimento; a  nacionalidade derivada, a que se adquire após o nascimento. Esta 
teoria é insuficiente para explicar o fenômeno da nacionalidade em toda a sua 
plenitude. Nacionalidade é ato de soberania. É fato jurídico. É o Estado que diz 
quem são os seus nacionais através de atribuição e de concessão. Os efeitos do 
ato de atribuição ou concessão da nacionalidade não podem ser confundidos com 
o ato em si mesmo. No direito brasileiro, a nacionalidade potestativa é uma das 
hipóteses de nacionalidade originária: o Estado brasileiro atribui sua nacionalidade 
aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira (que não estejam 
a serviço do Brasil), desde que venham a residir na República Federativa do Brasil 
e optem, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Em que momento se 
forma o vínculo da nacionalidade potestativa? Para se responder a esta pergunta, 
elaborou-se um esboço de uma nova teoria da nacionalidade que resultou em uma 
complementação da classificação tradicional da nacionalidade. A nacionalidade 
originária foi dividida em nacionalidade imediata e nacionalidade mediata. E a 
nacionalidade imediata subdividida em nacionalidade imediata incondicional e 
nacionalidade imediata sob condição. A nacionalidade mediata é sempre sob 
condição. 
 
 
 
Palavras-chave: nacionalidade, nacionalidade potestativa, condição. 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
FROTA JÚNIOR, Francisco Bezerra. The potestativus nationality: the problem of 
setting residence and making option at any time. 2004. 121 f. Dissertation for 
Master’s Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
The traditional nationality theory classifies the nationality in originally and derived. 
The originally nationality is the nationality acquired at the moment of the birth; the 
derived nationality is acquired after the birth. This theory is insufficient to explain 
the nationality phenomenon as a whole. Nationality is sovereignty act. It is juridical 
fact. It is the State that says who are its nationals through attribution or concession. 
The effects of the act of attribution or concession nationality should not be 
confused to the act in itself. In Brazilian Law, the potestativus nationality is one of 
the hypotheses of originally nationality: the Brazilian State attribute its nationality to 
the ones who were born in a foreign State, whose father or mother is Brazilian 
(without being in service to Brazil), once they come to live in Federal Republic of 
Brazil and make option, at any time, for the Brazilian nationality. In what moment is 
the potestativus nationality formed? In order to answer this question, it was 
elaborated the draft of a new nationality theory whose result was the 
complementation of the traditional nationality classification. The originally 
nationality was divided into immediate nationality and mediate nationality. And the 
immediate nationality subdivided into unconditional nationality and under condition 
nationality. The mediate nationality occurs always under condition.  
 
 
 
Key-words: nationality, potestativus nationality, condition. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nacionalidade, concebida pela maioria dos doutrinadores como vínculo 

jurídico-político que une uma pessoa a determinado Estado, é um instituto 

jurídico complexo e que demanda considerações de, pelo menos, quatro ramos 

do direito: internacional público, constitucional, internacional privado e civil. 

Tradicionalmente, a nacionalidade das pessoas físicas classifica-se em 

originária e derivada, sendo a primeira entendida como a nacionalidade 

adquirida pela pessoa ao nascer; e a segunda, como a nacionalidade que se 

adquire, posteriormente, ao nascimento. 

Os dois principais princípios informadores da nacionalidade originária 

são o jus soli e o jus sanguinis: pelo primeiro a pessoa adquire a nacionalidade 

do Estado onde nasceu; pelo segundo, adquire-se a nacionalidade dos pais, 

independentemente, do lugar onde se deu o nascimento. Mas, é ao Estado que 

cabe o direito de dizer quem é ou não seu nacional. Devendo, contudo, 

observar os princípios e normas internacionais que regulam o instituto. 

O Estado, ao dizer quem são os seus nacionais, o faz colocando-se 

numa situação jurídica de vinculação, quando se trata de nacionalidade 

originária, ou numa situação de discricionariedade, se a hipótese é de 

nacionalidade derivada. 

Ao longo de sua história, o Estado brasileiro tem-se colocado, 

repetidamente, em três situações jurídicas de vinculação, no que diz respeito 

ao direito da nacionalidade. 

A primeira destas situações é a hipótese de nacionalidade brasileira 

originária atribuída aos “nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 

de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país” (Art. 

12, inciso I, alínea a). A segunda é a dos “nascidos no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil” (Art. 12, inciso I, alínea b); e a terceira é a dos 

“nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
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venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

tempo, pela nacionalidade brasileira” (Art. 12, inciso I, alínea c). 

Em todas estas três hipóteses de nacionalidade originária acima 

mencionadas, o Estado brasileiro encontra-se em situação de vinculação, não 

lhe assistindo o direito de negar a sua nacionalidade àquele que em uma delas 

se enquadrar. 

A primeira destas hipóteses é informada pelo jus soli, que é a regra geral 

do sistema de atribuição da nacionalidade brasileira, ao passo que as outras 

duas são ditadas pelo jus sanguinis, constituindo-se em exceções. 

Tanto a primeira como a segunda são hipóteses de atribuição da 

nacionalidade brasileira originária de efeitos imediatos, ensejando, desde o 

nascimento da pessoa, a proteção diplomática do Estado brasileiro, bem como 

toda uma ampla gama de direitos e deveres, próprios do brasileiro nato. Estas 

hipóteses, salvo uma divergência doutrinária relacionada à primeira, não 

apresentam maiores problemas. 

Esta divergência doutrinária diz respeito ao caso de uma pessoa nascida 

na República Federativa do Brasil, sendo um dos pais estrangeiro e a serviço 

de seu país, e o outro brasileiro. Alguns autores entendem que esta pessoa 

não é brasileira, pois o fato de ser filha de um estrangeiro a serviço de seu país 

tem força de atração predominante, para definir como não brasileira a 

nacionalidade da pessoa em questão. Outros afirmam que ela é de 

nacionalidade brasileira originária, uma vez que o texto da norma constitucional 

exige, para a não atribuição da nacionalidade brasileira aos nascidos em 

território brasileiro, que ambos os pais sejam estrangeiros a serviço de seu 

país. 

Por outro lado, a terceira hipótese de atribuição da nacionalidade 

brasileira é problemática. O texto desta norma é dúbio e contraditório, 

ensejando interpretações divergentes a respeito do momento exato em que se 

forma o vínculo da pessoa com o Estado brasileiro, problema este agravado, 

atualmente, pela ausência de um prazo legal tanto para a fixação de residência 

na República Federativa do Brasil, como para a opção pela nacionalidade 

brasileira. Além do mais, esta norma dá azo a aparecimento espontâneo de 
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pessoas anacionais, filhas de brasileiros, implicando estes casos numa 

esdrúxula possibilidade de opção entre ter a nacionalidade brasileira ou não ter 

nenhuma, pois o legislador brasileiro partiu do princípio que estas pessoas, 

nascidas no estrangeiro, teriam, necessariamente, uma nacionalidade 

estrangeira, o que não é verdade, pois nascendo a pessoa em um Estado que 

adota o princípio do jus sanguinis como regra geral, esta não terá a 

nacionalidade do Estado em que nasceu. 

Outra questão, que esta terceira hipótese suscita, diz respeito à noção 

que, habitualmente, se tem de nacionalidade originária, posto que originária é a 

nacionalidade que a pessoa adquire ao nascer.  

Os nascidos no estrangeiro que se enquadram nesta hipótese, quando 

de seu nascimento, ainda não possuem a nacionalidade brasileira. Ou, de outra 

forma, somente a possuem em potencial, pois, para a aquisição da 

nacionalidade brasileira em definitivo, exige-se da pessoa a sua fixação de 

residência na República Federativa do Brasil e sua opção, em qualquer tempo, 

pela nacionalidade brasileira. 

A nacionalidade brasileira em potencial não se confunde com a mera 

possibilidade de um estrangeiro qualquer vir a se tornar brasileiro, via processo 

de naturalização, pois aquela se configura em direito potestativo da pessoa 

face ao Estado brasileiro, ao passo que esta última em nada o vincula. Daí se 

falar em nacionalidade potestativa para denominar esta hipótese de atribuição 

da nacionalidade brasileira originária, visto que sua definitividade está 

inteiramente subordinada à vontade da pessoa. 

Ademais, é possível a identificação, no caso da nacionalidade 

potestativa, de subespécies intermediárias entre aquilo que se chama de 

nacionalidade em potencial e nacionalidade em definitivo, de que são exemplos 

as denominadas nacionalidade temporária (ou nacionalidade provisória) e 

nacionalidade pendente conditione. 

Constata-se, desta forma, a inadequação do clássico conceito de 

nacionalidade originária, concebida como a nacionalidade que a pessoa 

adquire ao nascer, ao mesmo tempo em que se verifica a existência de 

diferentes subespécies dentro de um mesmo grupo.  
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Frente a estas constatações, ao pesquisador incumbe o dever de 

individualizar cada uma destas subespécies, ordenando-as em um amplo e 

coerente sistema de classificação, a fim de que, ao final, disponha de dados 

que o permitam estabelecer a exata expressão daquilo que vem a ser a 

nacionalidade originária, isto é, a sua definição. 

E em vista destes imperativos de natureza científica, procedeu-se à 

elaboração do esboço de uma nova teoria da nacionalidade, com o intuito de 

se construir ferramentas seguras e aptas a fornecer soluções satisfatórias ao 

mais intrigante dos problemas que a nacionalidade potestativa suscita, que é a 

questão de se saber qual é o status jurídico-político de uma pessoa nascida no 

estrangeiro, filha de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estejam a serviço 

da República Federativa do Brasil, antes de sua opção pela nacionalidade 

brasileira. 

Este aspecto da nacionalidade potestativa não é de solução simples e 

direta, uma vez que abrange considerações de várias ordens, inclusive, de 

natureza histórica. 

Assim, no anterior direito brasileiro da nacionalidade, este indivíduo 

tornava-se brasileiro nato no instante em que se registrava em repartição 

brasileira competente, localizada no exterior, ou no momento em que fixava 

residência no país, sendo que, neste último caso, o status de brasileiro existia 

sob condição resolutiva - se o indivíduo não optasse pela nacionalidade 

brasileira até quatro anos depois da maioridade, o vínculo se desfazia. 

No atual direito da nacionalidade brasileira, com a Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3, de 1994, que acabou com a nacionalidade 

mediante registro no exterior, e estabeleceu que a opção, agora, pode ser feita 

em qualquer tempo, esta condição deixou de ser resolutiva, para se tornar 

condição suspensiva, e com isto ensejou uma grande polêmica em relação ao 

momento em que se forma o vínculo de nacionalidade - alguns autores 

entendem que, antes da opção, o indivíduo já é brasileiro nato; outros 

entendem que não; outros ainda são da opinião que o indivíduo, da fixação de 

residência no Brasil até a maioridade, é brasileiro nato, e, do momento em que 

atinge a maioridade até a opção, é brasileiro "pendente conditione". 
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Na verdade, antes da opção pela nacionalidade brasileira, conforme a 

situação em que se encontra a pessoa, esta será brasileira em potencial, caso 

ainda não tenha fixado sua residência na República Federativa do Brasil ou a 

tenha feito, após a maioridade; será de nacionalidade brasileira temporária, se 

tiver fixado residência, antes de atingir a maioridade, e transcrito em cartório do 

1º Ofício do Registro Civil do seu domicílio, ou do Distrito Federal, o termo do 

seu nascimento no estrangeiro, em conformidade com o § 2º do artigo 32 da 

Lei nº 6015, de 1973; ou será de nacionalidade brasileira pendente conditione, 

na hipótese de, sendo de nacionalidade brasileira temporária, ter atingido a 

maioridade. 

De se observar que a nacionalidade brasileira em potencial também 

configura uma subespécie de nacionalidade brasileira originária pendente 

conditione. Mas, ao contrário da nacionalidade brasileira originária pendente 

conditione propriamente dita (stricto sensu), esta subespécie (lato sensu) não 

encerra, em si, a noção de uma nacionalidade brasileira originária que teve sua 

eficácia suspensa em virtude da falta de implemento de uma condição 

específica: qual seja, a opção pela nacionalidade brasileira. 

Também digno de observação é o fato de que, na atual hipótese de 

nacionalidade brasileira potestativa, a condição a ser implementada pela 

pessoa é dúplice e de natureza suspensiva. Portanto, a fixação de residência 

de um brasileiro em potencial na República Federativa do Brasil não poderia 

determinar o surgimento de uma nacionalidade brasileira temporária, suposto 

que o § 2º do artigo 32 da Lei nº 6015, de 1973, estaria derrogado por força 

desta duplicidade e simultaneidade, exigidas no atual texto constitucional: 

fixação de residência e opção, em qualquer tempo, pela nacionalidade 

brasileira. 

Em favor da não derrogação do § 2º do artigo 32 da Lei nº 6015, de 

1973, é possível argumentar que a expressão “em qualquer tempo” refere-se, 

unicamente, à opção, e que, se a simultaneidade fosse, de fato, uma exigência 

do texto constitucional, a expressão “em qualquer tempo” não estaria 

posicionada entre o termo “opção” e o segmento oracional “pela nacionalidade 

brasileira”, e sim, colocada, anteriormente, às duas condições exigidas pela 

norma. E neste caso, o texto deveria ter o seguinte enunciado: “os nascidos no 
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estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que, em qualquer tempo, 

venham a residir na República Federativa do Brasil e optem pela nacionalidade 

brasileira”. 

Há de ser reconhecida a força deste argumento lingüístico pela sua 

evidente procedência. Contudo, como dito antes, a nacionalidade é um instituto 

complexo e que demanda considerações de várias ordens, não se podendo 

ignorar a evolução histórica do próprio enunciado normativo, por não se tratar o 

texto de uma inovação da Constituição da República Federativa de 1988. As 

Constituições de 1946, 1967 e 1969, diferindo, apenas, em relação aos prazos 

para a fixação de residência (antes de atingir a maioridade) e para a opção 

(dentro em quatro anos depois de atingida a maioridade), que a atual não 

estipula, já o contemplavam. 

A Constituição de 1988, inicialmente, manteve, em seu texto original, o 

prazo para a fixação de residência (antes de atingir a maioridade). Mas depois, 

com a Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994, este prazo foi retirado, 

ensejando-se, desta maneira, o surgimento da nacionalidade brasileira 

pendente conditione (stricto sensu), subespécie não existente no anterior 

direito da nacionalidade brasileira. Por outro lado, com a eliminação do prazo 

para a efetivação da opção, além do fato de se ter alterado a sua natureza de 

condição resolutiva para a de condição suspensiva, gerou-se incerteza em 

relação ao seu pressuposto maior, que é a capacidade civil absoluta (a 

maioridade), uma vez que, dentro de uma perspectiva estritamente lingüística, 

o atual texto constitucional não autoriza mais a exigência deste pressuposto, 

como requisito para a realização da opção pela nacionalidade brasileira. No 

direito anterior, este pressuposto estava implícito no texto. E desta forma, a 

Constituição de 1946 estipula que “atingida a maioridade, deverão, para 

conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em quatro anos”; e 

as Constituições de 1967 e 1969, que “alcançada esta (a maioridade), deverão 

dentro de quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira”. Ao passo que, no 

atual texto da Constituição de 1988, a opção pode ser feita “em qualquer 

tempo”, fato este que impede uma interpretação restritiva, no sentido de que a 

opção possa ser feita “em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade”. 
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Contudo, a jurisprudência brasileira é unânime quanto à convicção de 

que o pressuposto da maioridade seja condição necessária ao ato de optar 

pela nacionalidade brasileira, e os Cartórios do 1º Ofício do Registro Civil 

continuam realizando as transcrições dos termos de nascimento de filhos de 

brasileiros, nascidos no exterior – a rigor, a transcrição, no caso daqueles que 

ainda não atingiram a maioridade, deveria ser simultânea à opção, o que daria 

pretexto a um outro problema, pois a transcrição do termo de nascimento é um 

procedimento administrativo, enquanto que a opção é procedimento de 

natureza judicial, cuja competência é reservada à Justiça Federal de 1ª 

instância (Art. 109, inciso X, da CF/88). 

Todas estas questões suscitadas pela atual hipótese atributiva da 

nacionalidade brasileira potestativa, tanto as teóricas quanto as de ordem 

prática, determinam um maior grau de dificuldade e complexidade a esta 

subespécie de nacionalidade originária, demandando, principalmente, dos 

estudiosos do direito, da política, da sociologia e da filosofia, pesquisas 

aprofundadas e abrangentes, capazes de fornecer um arsenal teórico 

relacionado à questão da nacionalidade brasileira, em especial da 

nacionalidade potestativa, que forneça soluções seguras ao instituto. 

Em função desta demanda premente, em muito aumentada por uma 

quase total inexistência de bibliografia especializada, é que se optou pela 

nacionalidade potestativa como tema desta dissertação, consistindo o seu 

objetivo numa tentativa de se determinar o momento preciso em que o vínculo 

se forma, nesta hipótese de atribuição da nacionalidade brasileira originária. 

E com vistas à consecução de seu objetivo, adotou-se, ao longo da 

pesquisa, uma abordagem estritamente jurídica (quaestio juris), e dela constam 

elementos de conceituação e definição (fenomenologia), elementos históricos 

(retrospectiva) e elementos de críticas, sugestões e conclusões (prospectiva).  

Entretanto, não havia como fugir a uma fundamentação política do 

instituto, uma vez que, em última análise, a nacionalidade decorre de um ato de 

soberania de uma determinada sociedade politicamente organizada. Por isso, 

reservou-se, inicialmente, todo um capítulo, onde são analisados, embora 

superficialmente, conceitos como nacionalismo e nação, destacando-se os 

modelos francês e alemão como paradigmas das relações Estado / nação, e 
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depois, um outro capítulo em que se situa o Estado brasileiro com relação a 

esse paradigmas.  

Ademais, reservou-se, ainda, um capítulo a uma abordagem prática da 

nacionalidade potestativa, motivado pela convicção pessoal do autor de que a 

influência recíproca entre prática e teoria jamais poderá deixar de ser aferida, 

sob pena de se tornar a pesquisa científica ateleológica; e um outro capítulo, a 

uma abordagem ideológica, igualmente motivado por convicções pessoais de 

que o círculo virtuoso da ciência compreende, necessariamente, uma fase 

prática, uma teórica e uma fase ideológica, sendo que é nesta última etapa de 

um ciclo completo que a sociedade tende a afirmar certos valores ideais e a 

promover ações, suposto que na fase teórica, o que se busca é a compreensão 

e explicação de uma certa realidade. 
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I. A IDEOLOGIA DOS ESTADOS NACIONAIS 

Como ideologia política e social, o nacionalismo é um fenômeno 

relativamente recente1. Teria surgido na França de 17892, e vem tornando-se, 

ao longo de todo esse tempo, em uma ferramenta política mundial 

extremamente poderosa3. Sem conhecê-lo é impossível entender os 

fenômenos históricos contemporâneos. Das Revoluções de 1830 e 1848, 

passando pelas duas Grandes Guerras Mundiais, pelo imperialismo e pela 

descolonização, até a recente desagregação da União Soviética, poucos fatos 

históricos são explicáveis sem se ter em conta o grande fenômeno ideológico 

que é o nacionalismo. 

 

1.1 O PRESSUPOSTO BÁSICO DE QUALQUER NACIONALISMO 

Qualquer nacionalismo repousa sobre um sentimento de comunidade, 

ligando os indivíduos em torno de uma história, uma língua ou religião comuns. 

Portanto, para que um determinado agrupamento humano possa expressar 

manifestações de nacionalismo, é necessário, antes de tudo, que os seus 

integrantes identifiquem-se a si mesmos como pertencentes a uma nação, 

como um povo que tem algo em comum. 

É o surgimento das monarquias absolutistas, submetendo grupos 

humanos a um governo único, e o desenvolvimento do capitalismo que vão 

ensejar o aparecimento das condições mínimas necessárias a esse processo 

de identificação nacional. 

Depois, com as Revoluções Americana e Francesa, a idéia de 

legitimidade dinástica e teocrática entra definitivamente em crise e surge uma 

nova idéia, até então desconhecida: a de soberania popular4.  

                                                 
1 Ludwig Von Mises, Nation, State and economy, http://www.mises.org/nsande/pt1ich1.asp, 
2004. 
2 Nationalism, http://www.bartleby.com/65/na/natlism.html, 2004. 
3 What and when is a nation? http://www.meggs007.freeserve.co.uk/essays/whatnation.htm, 
2004. 
4 Carlos Caballlero Jurado, ¿Pero, qué es el nacionalismo?, http://foster.20megsfree.com/ x_ 
dior_008.htm, 2004. 
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A percepção natural de que possuem algo em comum, ou sua imposição 

por um poder político central, possibilita aos agrupamentos humanos a 

formação e o desenvolvimento de uma identidade nacional. 

 

1.2 IDENTIDADE NACIONAL 

É o sentimento ou consciência de pertencer a uma determinada nação 

em particular. Supõe a percepção de elementos simbólicos e materiais 

próprios, e de uma espécie de fronteira do tipo nós / eles5. Pode surgir 

espontaneamente entre uma determinada população, e conformar assim uma 

nação. Também pode ser impulsionada e propagada por nacionalismos ou pelo 

próprio Estado, e formar assim tanto uma nação como um Estado-nação. 

A identidade nacional convive com outras identidades básicas: religiosa, 

regional, de gênero, etc. Contudo, tende, em determinados momentos, a 

sobrepô-las. Também tem a tendência de absorver gradualmente as 

identidades regionais, tribais e étnicas, tendência essa que é causa de 

numerosas tensões socioculturais.  

 

1.3 O NACIONALISMO E A REVOLUÇÃO FRANCESA 

O nacionalismo é conseqüência do iluminismo e das revoluções 

burguesas, mas precisamente da Revolução Francesa, que produziu três 

fenômenos de grande transcendência6: 

a) a substituição da idéia de soberania real pela de soberania popular; 

b) o uso da idéia de identidade nacional na mobilização de massas 

populares;  

c) a utilização da idéia de nação como elemento de superação da 

ruptura traumática inerente a todo processo revolucionário, afirmando-se a 

existência de uma continuidade histórica subjacente e legitimadora do novo 

poder constituído.  

                                                 
5 Nación y nacionalismo: breve introducción, http://www.geocities.com/nihil0x/definizione.htm, 
2004. 
6 Carlos Caballlero Jurado, ¿Pero, qué es el nacionalismo?, http://foster.20megsfree.com/ x_ 
dior_008.htm, 2004. 
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Com a idéia de soberania popular, surge a exigência de se fazer 

coincidir os limites do Estado com os da nação, com o que se inicia a 

eliminação – por absorção ou por métodos mais drásticos – de culturas 

minoritárias dentro de um Estado. 

No caso da França, quando da eclosão da Revolução Francesa, nem ao 

menos 50% dos habitantes de seu território falava o francês, mas, ao serem 

alçados à condição de “cidadãos franceses”, a todos foi imposta a obrigação de 

aprender e utilizar somente a língua francesa. 

A Revolução Francesa uniu definitivamente os conceitos de Estado e 

nação em uma relação desconhecida até então, e desencadeou um processo 

de politização do conceito de nação, que passa a ocupar lugar preponderante 

na simbiose de ambos7. 

 

1.4 NAÇÃO 

Não é fácil encontrar uma definição sintética e cabal para um conceito 

como nação8. A idéia de nação, apesar de aparentemente clara, se presta aos 

mais perigosos equívocos9. Sem embargo, pode-se identificar nela três 

significados principais10: 

a) em sua primeira acepção, dita objetiva, nação refere-se a grupos de 

seres humanos que se diferenciam entre si por seus próprios costumes, usos, 

língua etc. Nação corresponde a uma comunidade nacional. Em todo caso, 

continua sendo um conceito impreciso, posto que nem todo grupo dotado de 

caráter próprio considera-se a si mesmo como uma nação ou é considerado 

por outros como tal. De onde se conclui a importância do desenvolvimento 

político e histórico por que há passado o grupo bem como do fator psicos-

sociológico (consciência própria de identidade nacional); 

                                                 
7 Pedro A. Talavera, El valor de la identidad nacional, http://www.uv.es/~afd/ CEFD/2/ 
Talavera.html, 2004. 
8  Définition du nationalisme, http://www.yrub.com/histoire/natiofrdef.htm, 2004. 
9 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, http://ourworld.compuserve.com/homepages/ 
bib_lisieux/nation01.htm, 2004. 
10 Pedro A. Talavera, El valor de la identidad nacional, http://www.uv.es/~afd/CEFD/2/ 
Talavera.html, 2004. 
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b) numa segunda acepção, dita subjetiva, o conceito de nação se 

encontra inseparavelmente embutido no conceito de Estado. A vontade de um 

grupo de seres humanos de constituir um Estado (ou de chegar a ser, ou de 

continuar sendo) transforma esse grupo em uma nação. Nação significa 

comunidade de destino: tem-se um passado e uma história comum e, como 

conseqüência, uns se sentem vinculados a outros no presente e no futuro; 

c) e por último, numa acepção jurídica, nação significa o povo de um 

Estado: aquele que é nacional de um determinado Estado pertence ao 

substrato de pessoas deste Estado. Nação equivale à comunidade jurídica. 

 

1.4.1 NAÇÃO VERSUS PÁTRIA 

No mais das vezes, os termos pátria e nação são confundidos, 

mas existe uma diferença fundamental entre eles: a pátria se refere 

principalmente à união da pólis com as virtudes cívicas, ao passo que nação é 

antes uma entidade histórico-cultural. 

Há Estados que são mais patrióticos que nacionais (os Estados 

Unidos, por exemplo), e outros (a maioria) que são mais nacionais que 

patrióticos. 

Pátria e nação são dois modos de perceber o Estado-Nação, seja 

enfatizando seu aspecto cívico-político seja enfatizando seu aspecto histórico-

cultural11.  

 

1.4.2 NACIONALISMO VERSUS PATRIOTISMO 

À semelhança do que ocorre com os conceitos de pátria e nação, 

patriotismo é freqüentemente confundido com nacionalismo. A despeito dessa 

confusão patriotismo e nacionalismo são construções ideológicas distintas. 

Historicamente, o patriotismo tem sido próprio das elites, ao passo 

que o nacionalismo tem sido, sobretudo, um fenômeno popular, das massas. 

                                                 
11 Nación y nacionalismo: breve introducción, http://www.geocities.com/nihil0x/definizione.htm, 
2004. 
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Esta diferenciação descansa no fato de que o patriotismo requer virtudes e 

consciência política, o que geralmente só ocorrem entre as elites cultas12. 

 

1.4.3 O QUE É SER NACIONALISTA? 

O nacionalismo não deve ser jamais confundido com identidade 

nacional. Ser nacionalista é desejar fazer coincidir a fronteira nacional com os 

limites de um Estado. 

A antítese do nacionalismo não é o cosmopolitismo, mas o 

universalismo da diferença13. 

 

1.5 RELAÇÃO ENTRE ESTADO E NAÇÃO 

O pensamento político europeu, desde o surgimento do nacionalismo no 

fim do século XVIII, tem se estruturado a partir de uma simples e modesta 

fórmula que funciona mais como uma crença do que como uma idéia14. 

Esta fórmula afirma que uma nação é um Estado e um Estado é uma 

nação, de modo que nem a moderna idéia de Estado plurinacional nem a de 

nação de nações se encaixam facilmente nessa tradição, que, na verdade, se 

tem ajustado a um modelo duplo, aparentemente contraditório, mas, ao final, 

coincidentes na identidade língua = nação = Estado. Assim: onde há uma 

língua há uma nação, e ali onde há uma nação há ou deve haver um Estado; 

da mesma forma, onde há um Estado deve haver uma nação, e para que haja 

uma nação deve haver uma língua. 

Ambos os modelos reproduzem experiências históricas específicas na 

construção do Estado-nação: o primeiro correspondendo à construção do 

Estado francês, e o segundo, à do Estado alemão. 

 

                                                 
12 Nación y nacionalismo: breve introducción, http://www.geocities.com/nihil0x/definizione.htm, 
2004. 
13 Carlos Caballlero Jurado, ¿Pero, qué es el nacionalismo?, http://foster.20megsfree.com/x_ 
dior_008.htm, 2004. 
14 Emilio Lama de Espinosa, Estado-nación y nación-Estado, http://www.r-i-elcano.org/ 
publicaciones/11.asp, 2004. 
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1.5.1 O NACIONALISMO FRANCÊS 

A França, partindo de um Estado Absoluto preexistente, e 

subvertido em vontade do povo pelos revolucionários de 1789, construiu a 

nação francesa impondo a língua desse mesmo Estado e utilizando como 

instrumentos privilegiados a escola e o quartel, de modo que o que faz com 

que alguém seja francês – para além de raças, religiões ou outros símbolos 

identificadores – é a disposição de adotar a língua francesa, as leis e outras 

características comuns do povo livre da França. 

Dessa forma, o nacionalismo francês de então é assimilacionista, 

posto que fundado na idéia de que uma pessoa pode aprender a ser francês15, 

e pós-estatal, no sentido de que é o Estado que faz a nação, e não o inverso. 

Disso decorre que os franceses se auto-reconhecem, enquanto nação, como 

uma comunidade política histórica16.  

 

1.5.2 O NACIONALISMO ALEMÃO 

A concepção alemã de nacionalidade é diferente da dos franceses. 

Os alemães se auto-reconhecem como uma comunidade de descendentes, 

de modo que a pessoa já nasce alemã: não há como se aprender a ser 

alemão. 

Sem dispor de um Estado absolutista preexistente17, a nação 

alemã foi construída a partir da idéia de povo, daí decorrendo um nacionalismo 

fundamentado num processo de auto-identificação do povo alemão como uma 

comunidade etno-cultural independente de qualquer relação territorial com o 

Estado18. Disto decorre que é a nação que gera o Estado. 

Portanto, o nacionalismo alemão caracteriza-se por diferencionista 

(não há como se aprender a ser alemão), pré-estatal (a nação é anterior ao 

                                                 
15 André Regis, Modelos de atribuição de nacionalidade: breve estudo comparativo entre os 
modelos francês, alemão e brasileiro, p. 26. 
16 Ibidem, p. 31. 
17 François-Georges Dreyfus, Nationalisme et sentiment national en Allemagne : la construction 
d’une identité, http://croisiere_en_mediterannee.clio.fr /BIBLIOTHEQUE/ Nationalisme_ et_ 
sentiment_national_en_Allemagnela_construction_dune_identite.asp, 2004. 
18 André Regis, Idem, p. 29. 
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Estado) e popular (no sentido de que a nação é concebida a partir da idéia de 

povo).  

   

1.6 O NACIONALISMO NO SÉCULO XXI 

Depois da trágica experiência do nacional-socialismo e do fascismo, 

conceitos como nação, identidade nacional e nacionalismo resultaram 

fortemente desacreditados como suspeitos de arrogância e imperialismo e 

sinônimos de sentimentos racistas e xenófobos. Desde então, o nacionalismo 

tem sido objeto de duras críticas e impugnações como culpado de inventar e 

exaltar falsas mitologias, da imposição artificial de inexistentes 

homogeneidades culturais, da irracional apologia do étnico19. 

Deve-se, então, considerar os conceitos de nação e identidade nacional 

como definitivamente superados e o nacionalismo como desacreditado, ou 

cabe conceber, todavia, que hoje podem desempenhar um papel positivo e 

importante na construção de um futuro melhor? 

 

1.6.1 A DEMONIZAÇÃO DO NACIONALISMO 

Depois da 2ª Guerra Mundial começou a se formar a idéia de que 

uma Europa unida representava a melhor garantia para a paz e prosperidade 

econômica. A paz se apresentava como um objetivo prioritário que havia posto 

fim à tentação bélica dos particularismos étnico-nacionalistas e à animosidade 

entre os Estados, que havia provocado guerras mundiais com um número 

alarmante de destruição e morte. A integração econômica era considerada a 

via mais persuasiva e adequada para iniciar esse processo unificador, 

deixando-se para um segundo momento a integração política de todos os 

povos da Europa20. 

Contudo, o passar do tempo tem demonstrado que não é a via 

econômica o caminho natural para a construção da pretendida unidade política 

da Europa. Quando parecia inevitável a construção dessa união política 

                                                 
19 Teoria del nacionalismo liberal,  http://www.jesushuertadesoto.com/fronts/frontteoria.htm, 
2004. 
20 Juan Pablo Fusi, El nacionalismo en el siglo XX, http://www.lbouza.net/fusi.htm, 2004. 
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européia e quando já se haviam posto em marcha mecanismos destinados a 

depositar em uma instância supranacional as funções dos velhos e, 

supostamente, obsoletos Estados nacionais, viu-se florescer, com inusitada 

ferocidade, no final do século XX e início desse novo século, uma tendência 

oposta àquela dos primeiros anos do pós-guerra, que se expressa num 

recrudescimento do nacionalismo de Estado, do étnico-nacionalismo, do 

nacionalismo fundamentalista e do regionalismo21.  

A constatação desse panorama de reivindicações do étnico-

nacional em meio a uma dinâmica global de tendência à unidade política não 

há contribuído senão para uma valoração ainda mais negativa do nacionalismo 

como promotor de uma inaceitável tendência desagregadora (secessionismo) 

ou como incitador de um sentimento excludente e xenófobo (homogeneidade 

cultural) que tem desembocado em uma notável demonização do mesmo22. 

Dessa perspectiva, o nacionalismo se apresenta como um 

espectro que ameaça com seu tresloucado e irracional particularismo o impulso 

universalista definitivo exigido por uma sociedade do futuro que deseja edificar-

se sobre a paz, a liberdade e o bem-estar. 

 

1.6.2 NACIONALISMO, SECESSIONISMO E XENOFOBIA 

O processo de demonização do nacionalismo tem apontado para 

um indissolúvel matrimônio entre os conceitos de nacionalismo e os de 

secessionismo e xenofobia. Sem embargo, essa identificação não parece 

resultar objetiva, deixando-se, ademais, transparecer um curioso processo de 

restrição mental: as forças que levam uma nação a lutar por sua independência 

são consideradas ilegítimas, desestabilizadoras e perversas, enquanto que 

aquelas que a mantêm submetida a determinadas estruturas estatais são 

consideradas legítimas, harmonizadoras e garantia do progresso e da paz23. 

                                                 
21 Michael Hardt e Antonio Negri, Soberanía del Estado, http://www.espaimarx.org/3_17.htm, 
2004. 
22 Ryszard Kapuscinski, Patologías del poder, http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp? 
noticia=402, 2004. 
23 Daniele Lochak, État, nation, frontières: vraies et fausses évidences, http://www.gisti.org/ 
doc/plein-droit/36-37 /etat.html, 2004. 
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Em todo caso, o que não se pode negar é a crescente erosão dos 

Estados multinacionais. Porém, o processo de desagregação da Europa 

oriental tem deixado claro que a soberania não é uma pré-condição para o 

desenvolvimento econômico ou para a estabilidade política. Portanto, a 

reivindicação de uma nação e a sua luta por autodeterminação parecem 

responder a motivações que vão muito além de uma mera ambição de poder 

político ou de status econômico24. 

Mesmo assim, a demonização do nacionalismo se faz presente no 

conteúdo pejorativo que o termo recebe na quase totalidade da literatura 

política atual. E dessa forma, apresenta-se quase como um imperativo a 

identificação do nacionalismo como algo profundamente negativo que o 

inviabiliza para expressar qualquer tipo de sentimento ou ideal positivo25. Não 

obstante, em nome do nacionalismo tem-se visto produzir fenômenos louváveis 

de heroísmo, de luta contra a opressão, de construção de uma nação, assim 

como manifestações culturais (literatura, arte), que não se pode reprovar nem 

condenar26. Portanto, e à vista dessa tensão de contrários, não parece sem 

propósito pensar que o nacionalismo careça de um conteúdo predeterminado, 

de modo que sendo um simples depositário de significados, possa acolher e 

refletir as melhores e as piores realidades de uma nação, desde as mais 

democráticas e liberais até as mais totalitárias e fundamentalistas27. 

                                                 
24 Carlos Caballlero Jurado, ¿Pero, qué es el nacionalismo?, http://foster.20megsfree.com/ 
x_dior_008.htm, 2004. 
25 Rosa Luxemburgo também argumentou veementemente contra o nacionalismo nos debates 
internos da Terceira Internacional, nos anos prévios à Primeira Guerra Mundial. 
26 Pierre Beaudry, Louis XVI: createur de l’État-nation, http://solidariteetprogres.online.fr/ 
Dossiers/Histoire/Louis.html, 2004. 
27 Eric J. Hobsbawm, Nações e Nacionalismo desde 1730: programa, mito e realidade, p. 27-
56. 
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II.  O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

Em 1494, por meio do Tratado de Tordesilhas, a América foi dividida entre a 

Espanha e Portugal: distando 370 léguas das ilhas de cabo em direção ao 

ocidente, uma linha imaginária foi traçada. As terras a oeste dessa linha 

pertenceriam à Espanha; as localizadas a leste, seriam de Portugal. Surgiam, 

assim, as Américas Espanhola e Portuguesa. 

A partir de então, Portugal e Espanha deram início a um processo geral de 

ocupação, administração e exploração econômica dessas novas terras, 

denominado de colonização e que durou mais de 300 anos.  

Depois, com a crise do sistema colonial, as nações latino-americanas 

começaram a emergir no panorama mundial. 

Vistos no seu conjunto, os processos de formação estatal na América Latina 

apresentaram contextos distintos do processo europeu ocidental e foram, até 

certo ponto, resultados desse último. Criaturas do sistema colonial-mercantilista 

do Estado absolutista, a nova geração de nações originou-se da ruptura com 

as metrópoles ibéricas e veio ao mundo no interior de um sistema de Estados 

consolidados, cuja hierarquia interna estava sendo revolucionada pelos 

acontecimentos que marcaram o fim do Antigo Regime: a Revolução Industrial 

e a Revolução Francesa28. 

Mas por que a América portuguesa emergiu como uma entidade única, 

enquanto a América espanhola foi fragmentada em vários países? Já existia 

uma nação brasileira antes mesmo da independência do Brasil? Se a nação 

brasileira é anterior ao Estado brasileiro, quando ela teria se formado? Ao 

longo de seus 322 anos como colônia de Portugal, ou é ainda mais antiga a 

nação brasileira? 

  

2.1 O ESTADO PINDORAMÊS 

Pindorama era a designação supostamente dada pelos índios ao que 

hoje se chama Brasil. 

                                                 
28 Wilma Peres Costa, A economia mercantil escravista nacional e o processo de construção do 
Estado no Brasil (1808-1850), p. 151-153. 
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Mas teriam esses habitantes do Brasil pré-Cabral administrado impérios 

e cidades como os dos maias, astecas ou incas? 

Fundamentando-se em uma eventual resposta positiva a esse 

questionamento, poder-se-ia aventar uma tese de invasão do Estado 

pindoramês pelos portugueses. 

Mas a verdade é que esses “pré-brasileiros” não constituíam uma nação 

única, mas sim diversas e divididas, que viviam guerreando entre si, e que, 

sendo nômades, não tinham a mais ínfima noção do que fosse a posse de 

terras nacionais29. 

 

2.2 A AMÉRICA PORTUGUESA 

O processo geral de ocupação, administração e exploração econômica 

do território brasileiro entre os séculos XVI e XIX, foi feito com base no trabalho 

escravo e voltado para o comércio com Portugal30. 

A ocupação se deu de modo extremamente lento e disperso. Até 

meados do século XVII, permaneceu limitada à estreita faixa litorânea, onde se 

concentravam a exploração do pau-brasil e a produção açucareira, mas daí por 

diante se estendeu para o interior, estimulada, em especial, pela atividade 

pecuária, pela mineração e pela atividade missionária. Sua estrutura político-

administrativa era constituída principalmente pelas capitanias hereditárias e 

pelo governo-geral, estando o governo local de vilas e cidades a cargo das 

Câmaras Municipais. 

Nesse período ocorreram as rebeliões nativistas – a Aclamação de 

Amador Bueno, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos 

Mascates, a Revolta de Vila Rica -, e os movimentos de emancipação política – 

a Inconfidência Mineira, a Conjura do Rio de Janeiro, a Conjuração Baiana, a 

Revolta Pernambucana de 1817. Esses eventos constituiriam prova definitiva 

de um sentimento nacional brasileiro pré-estatal? Há quem entenda que sim. 

Mas, de fato, o que havia era um ressentimento antilusitano, este mesmo 

                                                 
29 João Ubaldo Ribeiro, O besteirol dos 500 anos, http://www.almacarioca.com.br/cro14.htm, 
2004. 
30 Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil: colônia e império, p. 18. 
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limitado às camadas médias e populares das grandes cidades costeiras: Rio, 

Bahia e Recife - não havia ainda um sentimento nacionalista no Brasil de 

então. E por outra, as rebeliões nativistas não se manifestaram com a idéia de 

conseguir a independência do Brasil - elas contestavam aspectos específicos 

do pacto colonial e tinham caráter regionalista, não se preocupando com a 

unidade nacional. 

A ausência de sentimento nacional significa, porém, que um arraigado 

sentimento local fosse desconhecido por estas bandas, como não o é em 

qualquer outra parte do mundo. O equívoco reside em enxergá-lo como uma 

forma de nacionalismo ou em afirmar-se, mediante uma leitura anacrônica do 

passado, haver sido o Brasil sempre nacionalista, quase desde a carta de Pero 

Vaz de Caminha31.  

 

2.3 O BRASIL BRASILEIRO 

Oficialmente o Estado brasileiro nasceu em 7 de setembro de 1822. 

Porém, se os marcos cronológicos com que os historiadores assinalam a 

evolução social e política dos povos não se estribassem unicamente nos 

caracteres externos e formais dos fatos, mas refletissem a sua significação 

íntima, a independência brasileira seria antedatada em quatorze anos32 – pois 

esta não foi um fato isolado, restrito àquela data, e sim um processo histórico 

cujas origens remontam às tentativas de emancipação política do final do 

século XVIIII, tendo relação direta com a abertura dos portos e com a elevação 

do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Naquele dia 

apenas se formalizou a separação de Portugal, mas a consolidação da 

independência só viria a ocorrer com a abdicação de D. Pedro I, em 1831. 

Preocupações econômicas e sociais contribuíram poderosamente para 

assegurar a unidade do Brasil. Tais interesses conduziram, afinal, à aceitação 

de um Estado centralizado, que, então, contribuiu decisivamente para a 

formação de uma nação. Interesses materiais e econômicos levaram tanto à 

unidade nacional quanto ao estado centralizado, mas não o fizeram tão 

                                                 
31 Evaldo Cabral de Melo, A fabricação da nação, http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/ journal/ 
m/mello3.doc, 2004. 
32 Evolução política do Brasil: colônia e império, p. 47. 
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diretamente, como Caio Prado Júnior33 o teria dito, porém, através da política e 

da cultura política34. 

De qualquer forma, a identificação com a unidade territorial maior 

certamente não foi predeterminada no Brasil, que nunca tinha realmente sido 

uma colônia só, dentro do império português. Somente com a substituição do 

trabalho escravo pelo livre e da monarquia pela república é que foi criado um 

ambiente propício ao desenvolvimento de uma identidade nacional - só ao 

abolir-se a escravidão, criamos a oportunidade real de constituir um povo, fundamento 

da nação35. Auguste de Saint-Hilaire, viajante francês que passou por terras 

brasileiras na primeira metade do século XIX, resumia de maneira inesperada a 

impressão que deixava esse imenso Império incrustado bem no meio da 

América: “havia um país chamado Brasil, mas absolutamente não havia 

brasileiros”36. Brasil era simplesmente a designação genérica das possessões 

portuguesas na América do Sul. 

Quando a Independência se desenhou no horizonte, os brasileiros eram 

designados portugueses da América para distinguir dos portugueses da 

Europa. Em finais de Quinhentos já havia "paulistas" ou "sam-paulistas"; e, nos 

começos de Seiscentos, "pernambucanos". Enquanto isso, ao longo de Setecentos, 

"brasileiro" era apenas o indivíduo que vivia a cortar o pau-brasil nas matas e de 

transportá-lo para os portos37. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Cf. Evolução política do Brasil: colônia e império, p. 11-44 (capítulos I e II). 
34 Richard Graham, Construindo uma nação no Brasil do século XIX: visões novas e antigas 
sobre classe, cultura e Estado, http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/ dialogos/ volume01/ 
vol5_mesa1.html, 2004. 
35 Evaldo Cabral de Melo, A fabricação da nação, http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/ journal/ m/ 
mello3.doc, 2004. 
36 Lilia K. Moritz Schwarcz, Um debate com Richard Graham ou com Estado mas sem nação: o 
modelo  Imperial brasileiro de fazer política, http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos 
/volume01/vol5_mesa3.html, 2004. 
37 Evaldo Cabral de Melo, idem, mesmo site. 



 33

2.4 O NACIONALISMO BRASILEIRO 

O Estado brasileiro resultou de um longo e demorado processo histórico: 

iniciou-se em 1808 com a vinda da família Real portuguesa para o Brasil, foi 

formalizado em 7 de setembro de 1822, consolidando-se em 7 de abril de 1931 

(Abdicação de D. Pedro I). Porém, as condições para o nascimento da nação 

brasileira só foram criadas com a abolição da escravidão e com a 

transformação da monarquia em república, mais de quarenta anos depois da 

independência do Brasil. 

Portanto, pode-se dizer que a nação brasileira é assimilacionista, pós-

estatal e tardia, assemelhando-se, quanto ao processo formativo, mais à nação 

francesa que à alemã. 

Disso decorre que os brasileiros também se auto-reconhecem, enquanto 

nação, como uma comunidade política histórica e que o nacionalismo brasileiro 

se fundamenta na idéia de que a pessoa pode aprender a ser brasileira? Até 

certo, sim. Contudo, a nação francesa é fruto de um processo revolucionário 

que utilizou como instrumentos privilegiados a escola, o quartel e a burocracia, 

ao passo que a nação brasileira ainda hoje amarga altos índices de 

analfabetismo. Por outro lado, por razões políticas e históricas, a nação 

brasileira é muito mais assimilacionista do que a francesa, tendo sempre 

possuído uma política de nacionalidade que mais facilmente possibilita ao 

estrangeiro naturalizar-se brasileiro. 

 Mas por que então o Estado brasileiro cria tantos empecilhos à 

aquisição da nacionalidade brasileira aos nascidos no estrangeiro, filho de pai 

brasileiro ou mãe brasileira que não estejam a serviço da República Federativa 

do Brasil? Por que atualmente o Estado brasileiro lhes nega a possibilidade de 

aquisição da nacionalidade imediatamente ao nascimento? Se as hipóteses 

das alíneas b e c, do inciso I, do art. 12 da CF / 88 constituem, de fato, 

exceções ao princípio do jus soli, e são informadas pelo princípio do jus 

sanguinis, como apregoa a doutrina pátria, por que não se lhes aplica a 

concepção a pessoa já nasce brasileira? 

A construção nacional, como o próprio nome diz, é uma fabricação de 

sentimentos, ou seja, não é natural, é ideológico e diz respeito a uma demanda 
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das elites para consolidar o seu poderio38. A identidade, em seu sentido mais 

óbvio, é um pressuposto; não é dado puro, mas uma construção39. E a 

propósito da questão, E. J. HOBSBAWM40 defende que os Estados, por toda 

parte, surgem primeiro: nações não fazem Estados e nacionalismo, mas o contrário. 

Pode, sim, existir uma “minoria agitadora” antes da criação de um Estado, porém o 

recrutamento da “massa de apoio”, para o sentimento de nacionalidade, exige um 

Estado. Para chegar a tal objetivo, “o Estado é uma máquina que teve de ser 

acionada”. 

Mesmo assim, o Legislativo brasileiro faz pouco caso do assunto e dá 

sinais de que vai continuar, firme e forte, na contramão das tendências 

internacionais contemporâneas, relegando a um segundo plano a questão da 

nacionalidade de uma parte significativa de descendentes dos seus nacionais. 

                                                 
38 Rafael Mantovani, Brasil – Europa possível?, http://www.usinadeletras.com.br/ exibelotexto. 
phtml?cod=33118&cat=Artigos, 2004. 
39 Lilia K. Moritz Schwarcz, Um debate com Richard Graham ou com Estado mas sem nação: o 
modelo  Imperial brasileiro de fazer política, http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/ dialogos/ 
volume01/vol5_mesa3.html, 2004. 
40 Eric J. Hobsbawm, Nações e Nacionalismo desde 1730: programa, mito e realidade, p. 101-
120. 
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III. O INSTITUTO DA NACIONALIDADE 

De forma semelhante ao que acontece na vida intra-uterina, em que o 

nascituro permanece ligado à sua mãe biológica por meio de um cordão 

umbilical, a pessoa, ao longo de sua existência, encontra-se ligada a uma 

Nação, por meio da nacionalidade – vínculo maior de identidade nacional de 

um povo. 

E de fato, a noção básica que o termo nacionalidade encerra é de ligação 

da pessoa à sua "Nação-mãe". Sendo que, assim como o vínculo umbilical é 

essencial para a vida biológica do nascituro, sem o vínculo da nacionalidade, a 

pessoa não pode ter vida política.  

Todavia, diferentemente do vínculo biológico, este vínculo nem sempre se 

forma: é o fenômeno da anacionalidade41 que consiste na existência de 

pessoas sem uma nacionalidade. Ou por outra, formam-se, em relação a uma 

mesma pessoa, mais de um vínculo: tem-se, então, o fenômeno da 

multinacionalidade, isto é, a ocorrência de pessoas com mais de uma 

nacionalidade. 

Mas, como se explica o fenômeno da anacionalidade, se o homem é um ser 

social: vive em sociedade?! 

Tomando-se o termo nacionalidade em seu significado original e 

etimológico, de fato, não há como se explicar o fenômeno da anacionalidade, 

haja vista que o homem, vivendo em sociedade, há de ter, necessariamente, 

uma nacionalidade: vínculo maior de identidade de um povo.  

Contudo, considerando-se que, na evolução das sociedades, o fenômeno 

de transformação de uma nação em Estado implica, entre muitas outras coisas, 

em alterações na natureza do vínculo que une uma pessoa a esta nação em 

evolução, e considerando-se, ainda, que este fenômeno não se dá, 

necessariamente, na razão de um Estado para cada nação, havendo Estados 

que se originaram de várias nações, bem como nações que, ao longo de seu 

processo evolutivo, se dividiram em vários Estados, há de entender-se que o 
                                                 
41 Novo Aurélio século XXI: dicionário da língua portuguesa, p. 128-129; 1378. 
Este dicionário não registra o termo anacionalidade nem multinacionalidade; porém, registra 
multinacional e multinacionalismo. 
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termo nacionalidade não se presta para exprimir com precisão o vínculo que 

une a pessoa a um determinado Estado. 

Por analogia com o vínculo que une a pessoa a uma nação, este novo 

vínculo deveria ser expresso pelo termo estatalidade42. 

Todavia, por comodidade e tradição, o termo nacionalidade é o mais usado 

para expressar a vinculação da pessoa ao Estado.  

O vínculo da nacionalidade é, assim, a expressão da qualidade de nacional, 

atribuída a uma pessoa, em virtude do que se mostra vinculada ao Estado a 

que pertence43. Revelada essa qualidade, sabe-se a que Estado pertence uma 

determinada pessoa. E, desta forma, estabelecem-se os princípios que regem 

a sua vida jurídica. 

Por conseguinte, o termo nacionalidade é empregado em duas acepções 

principais: 

 Vínculo de identidade de um povo; 

 Vínculo que une uma pessoa a um Estado; estatalidade. 

CELSO D. ALBUQUERQUE DE MELLO44, nesta mesma linha de 

pensamento, ensina que “a palavra nacionalidade tem dois sentidos diferentes: 

a) sociológico e b) jurídico”. 

Em sentido sociológico, nacionalidade, como antes dito, liga-se à idéia de 

nação, correspondendo esta a um grupo de indivíduos que possuem a mesma 

língua, raça, religião e possuem um querer viver em comum. Tal concepção de 

nacionalidade, no século XIX, ensejou o surgimento do princípio das 
nacionalidades, enfaticamente, defendido por Mancini. 

Segundo o princípio das nacionalidades, a cada nação deveria 

corresponder um Estado. Equivalia, assim, ao “direito natural que teria cada 

nação de se constituir em um Estado soberano no concerto da sociedade 

internacional”45. 

                                                 
42 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, p. 347. 
43 De Plácido e Silva, Vocabulário jurídico, p. 939. 
44 Curso de direito internacional público, p. 829. 
45 Florisbal de Souza Del’Olmo, O mercosul e a nacionalidade: estudo à luz do direito 
internacional, p. 27.  
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Com apelo muito mais político e ideológico do que sociológico, ou mesmo 

jurídico, o princípio das nacionalidades, até entrar em descrédito, teve altos e 

baixos, mas, ainda hoje, constatam-se eventuais recorrências: serviu de ponto 

de apoio para conquistas bélicas e eliminação de pequenos Estados 

consolidados havia séculos, a exemplo do que aconteceu com os Estados 
Pontifícios, e tem sido apontado como o grande impulsionador dos 

movimentos de unificação italiana e alemã; voltou a ter grande influência nos 

anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, tendo embasado as idéias e 

ações nazistas, justificando anexações territoriais que redundaram no 

sangrento conflito de 1939-194546; recentemente, manifestou-se na criação de 

diversos novos Estados – Croácia, Eslovênia, Eslováquia, etc -, em plena 

Europa de final de século XX. 

Feitas estas considerações a respeito dos desdobramentos em que implicou 

o princípio das nacionalidades, bem como em torno da etimologia e acepções 

em que o termo nacionalidade é empregado, passa-se, agora, ao seu conceito 

e definição jurídicos, apresentando-se, antes, algumas das principais teorias 

que versam sobre a natureza jurídica do instituto. 

 

3.1 NATUREZA JURÍDICA 

Até se chegar à concepção atual da nacionalidade como qualidade 

jurídica atribuída a determinadas pessoas, da qual decorrem direitos e 

obrigações, muitas foram as teorias que tentaram explicar sua natureza 

jurídica. 

A teoria contratualista via no instituto uma espécie de contrato, 

buscava "explicar a nacionalidade como vínculo de um contrato social entre o 

Estado e o indivíduo, onde ela, a nacionalidade, aparece como expressão dos 

direitos e obrigações recíprocos"47. Esta teoria é insuficiente para explicar o 

fenômeno da nacionalidade48. Trata-se de tese já superada, uma vez que a 

situação de nacional independe da vontade do indivíduo. 

                                                 
46 Francisco Xavier da Silva Guimarães, Nacionalidade: aquisição, perda e reaquisição, p. 3. 
47 Ibidem, p. 11. 
48 Celso D. de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional público, p. 830. 
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Por outro lado, a teoria normativista concebia a nacionalidade não 

como uma qualidade jurídica, atribuída a determinadas pessoas, da qual 

decorre direitos e obrigações, mas como o próprio conjunto desses direitos e 

deveres destinados àqueles que são habitantes de um Estado49. E desta forma, 

por via das conseqüências, "o indivíduo que exerce e cumpre determinados 

deveres é nacional de um Estado, e a nacionalidade deixa de ser indispensável 

à existência do Estado"50. Também se trata de tese insuficiente para explicar o 

instituto da nacionalidade, por completa falta de correspondência à realidade 

política internacional. 

Em direção divergente a das teorias anteriores, a teoria da 
nacionalidade como direito real do Estado sobre o indivíduo vislumbrava 

no instituto um poder do Estado de dispor dos indivíduos como se fossem 

bens. Igualmente se trata de tese superada e insuficiente, por atingir, 

frontalmente, a dignidade humana51. 

A teoria da nacionalidade como um instituto jurídico de conteúdo 
variável, por sua vez, procurou explicar o instituto de acordo com as idéias 

dominantes de cada período da história. "A nacionalidade não teria, portanto, 

um caráter que pudesse ser atribuído como universal e válido para todos os 

tempos; ela seria o espelho dos avanços e das conquistas dos homens"52. 

Corresponderia ao pensamento da sociedade em uma dada época. Assim, a 

nacionalidade à época do feudalismo teve um conteúdo que não é o mesmo da 

época atual, pois agora os seus princípios informadores são outros. Ora, todos 

os institutos do direito sofreram influências dos estágios das relações humanas. 

Alguns passaram por avanços; outros até sofreram um certo retrocesso. A 

nacionalidade não é exceção. Também sofreu influências das idéias 

dominantes em cada período da história. Porém, tais influências, à semelhança 

do que aconteceu nos outros institutos do direito, não retiraram da 

nacionalidade o seu caráter universal, posto que a nacionalidade não se 

modifica ao sabor das mudanças históricas. "Ela sempre foi uma só, 

                                                 
49 Hans Kelsen, Principles of international law, p. 242-48. 
50 Wilba Lúcia Maia Bernardes, Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 69. 
51 Francisco Xavier da Silva Guimarães, Nacionalidade: aquisição, perda e reaquisição, p. 11. 
52 Wilba Lúcia Maia Bernardes, Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 50. 
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conformando-se com razões de ordem política e jurídica"53, que refletem a 

necessidade de dizer quem são os indivíduos que pertencem a uma Cidade-

Estado, a um determinado feudo, a uma nação ou a certo Estado. Portanto, 

esta tese é igualmente insuficiente para explicar o fenômeno da nacionalidade 

em toda a sua plenitude. 

 

3.2 CONCEITO 

O conceito de nacionalidade, consoante anota MANOEL ALBANO 

AMORA54, passou por três períodos: no primeiro, a nacionalidade era 

considerada um vínculo perpétuo que ligava o súdito ao seu soberano, tendo 

este conceito prevalecido na Idade Média; no segundo, que vigorou durante o 

século XIX, a nacionalidade era compreendida como uma relação entre o 

súdito e o Estado, semelhante à existente entre as partes de um contrato; e no 

terceiro, que começou a se formar no final do século IX, consolidando-se nos 

tempos atuais, a nacionalidade passou a ser estudada como o vínculo jurídico 

que liga o indivíduo ao Estado. 

Divergindo com relação a este terceiro período, WILBA LÚCIA MAIA 

BERNARDES55 ensina que "o conceito que hoje se tem a respeito de 

nacionalidade teve toda sua estrutura definitivamente configurada a partir do 

século XVIII, através da Revolução Francesa". 

De se observar também o fato de que a nacionalidade não tem sua 

origem na Idade Média. Pois, o indivíduo sempre esteve ligado a uma 

determinada sociedade política (a Cidade-Estado, o Estado-nação, o Estado 

moderno). O estudo da origem do conceito de nacionalidade, para ser 

completo, deve ser buscado na mais primitiva das sociedades políticas da 

humanidade, passando-se pelo status civitatis dos romanos, pela allégeance 

da Idade Média, até se chegar ao conceito atual do instituto. Incompleta, 

portanto, qualquer retrospectiva histórica do conceito de nacionalidade que 

tenha como ponto de partida a Idade Média. 

                                                 
53 Wilba Lúcia Maia Bernardes, Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 51. 
54 Estudo sobre a nacionalidade no direito brasileiro, p. 7. 
55 Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 21. 
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Desta forma, e considerando que o homem, um animal político por 

natureza, no dizer de ARISTÓTELES, sempre esteve e estará ligado a uma 

sociedade política, o conceito (noção, idéia) que se consolida do instituto da 

nacionalidade, em ampla generalização, é de vinculum, de algo que une os 

indivíduos de uma determinada época e local à sua correspondente sociedade 

política. 

 

3.3 DEFINIÇÃO 

Definição, dita de maneira simples e direta, é a expressão daquilo que 

uma coisa é: o espírito ao conceber uma idéia (representação intelectual de um 

objeto – por exemplo, vínculo, como algo a unir dois objetos), atribui-lhe um 

termo (sinal sensível e arbitrário que exprime a coisa mentalmente 

representada - status civitatis, allégeance, nacionalidade ou outro qualquer) 

para, em seguida, explicar o objeto pensado (o vínculo) através de seus 

elementos específicos (a compreensão da idéia). 

Sendo assim, para se definir nacionalidade, é preciso que se indique 

quais são os seus elementos próprios (o gênero próximo e sua diferença 
específica). 

O primeiro destes elementos já se tem: a nacionalidade é vinculum. Mas 

de que espécie é este vínculo? 

CELSO D. ALBUQUERQUE DE MELLO56, salientando que o assunto 

não é pacífico na doutrina, mostra que há autores que afirmam ser a 

nacionalidade um vínculo jurídico; outros que asseguram que se trata de um 

vínculo político (Rodrigo Otávio); e outros ainda que asseveram que consiste 

em um vínculo, ao mesmo tempo jurídico e político (Podestá Costa, Pontes de 

Miranda, Clóvis Beviláqua). 

O autor desta dissertação filia-se ao terceiro grupo. A nacionalidade é 

um vinculo jurídico-político: é jurídico porque decorre de uma norma jurídica; 

e é político porque corresponde a uma relação de poder do Estado sobre o 

indivíduo. 

                                                 
56 Celso D. de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional público, p. 830. 
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Portanto, que não se confunda, a relação de poder do Estado sobre o 

indivíduo (aspecto político da definição de nacionalidade) com cidadania, 

porque esta é um plus em relação à nacionalidade, não se constituindo em 

elemento essencial da nacionalidade. 

ILMAR PENNA MARINHO57 acrescenta que nacionalidade também é 

vínculo moral. CELSO D. ALBUQUERQUE DE MELLO58 entende, porém, que 

vínculo moral é o que, realmente, deveria existir na nacionalidade, mas não é o 

que sempre ocorre. Daí não incluir tal elemento na definição de nacionalidade, 

pois ele não é da essência deste instituto. Ademais, um dos princípios que 

informam o instituto diz, exatamente, que ao indivíduo assiste o direito de poder 

mudar de nacionalidade – isto significa a existência, em certos casos, de 

pessoas que não têm esse vínculo moral (apego, amor) com o seu Estado. 

Tendo-se estabelecido o gênero próximo e a diferença específica da 

nacionalidade, e, por conseguinte, seu âmbito de abrangência, necessário se 

faz observar como renomados autores nacionais e internacionais definiram o 

instituto. 

FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA59 definiu 

nacionalidade como “o laço jurídico-político de direito interno, que faz da 

pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado”. 

Para JOSÉ FRANCISCO REZEK60, nacionalidade é o vínculo político 

entre o Estado soberano e o indivíduo, que faz deste um membro da 

comunidade constitutiva da dimensão pessoal do Estado.  

HAROLDO VALLADÃO61, por sua vez, entende que “nacionalidade é o 

vínculo jurídico pessoal que prende um indivíduo a um Estado-membro da 

comunidade internacional”. 

Vê-se, com estas definições de nacionalidade, concebidas por autores 

nacionais de renome, comprovada a divergência doutrinária em torno da 

natureza do vínculo de nacionalidade. 

                                                 
57 Ilmar Penna Marinho, Tratado sobre a nacionalidade, v. 1, p. 83.  
58 Curso de direito internacional público, p. 842. 
59 Comentários à Constituição de 1967, p. 352. 
60 Direito internacional público: curso elementar, p. 181. 
61 Direito internacional privado, p. 275. 
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EDGAR CARLOS DE AMORIM62, sem se posicionar a respeito da 

questão, define nacionalidade, simplesmente, “como vínculo que une o 

indivíduo ao Estado”. 

NELSON OSCAR DE SOUZA63, filiando-se à corrente de pensadores 

que atribuem natureza jurídica ao vínculo, conceitua nacionalidade como “laço 

jurídico que liga as pessoas a uma determinada sociedade política”. 

Importante observar que, tanto em autores nacionais como 

internacionais, encontrar-se-ão maneiras de conceituar-se o instituto que 

variam um pouco em relação à noção tradicional do instituto como vinculum.  

Desta forma, o espanhol JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS64 

concebe a nacionalidade como “um estado civil y, como tal, um complejo de 

derechos e deveres”. 

Por sua vez, JOSÉ PERÉ RALUY65 assevera que “la nacionalidad 

implica por un lado una relación de derecho entre un organismo político 

soberano y los súbditos del mismo, pero al propio tiempo es una cualidad de 

estado civil, en cuanto atribuye al titular del derecho de nacionalidad, una 

posición jurídica determinante en diversos aspectos de los limites y condiciones 

de su capacidad; se trata por lo tanto de una institución bifronte, y tal 

característica es causa de las dificultades existentes para determinar la 

verdadera naturaleza del derecho de nacionalidad e para encuadrar el mismo 

en el sistema general de las disciplinas jurídicas”. 

Já para EDUARDO AUGUSTO GARCÍA66 “nacionalidad es la situación 

jurídica en que se halla una persona con relación al país en que ha nacido o en 

que tiene su domicilio permanente”. 

Os franceses HENRI BATIFFOL e PAUL LAGARDE67, a seu turno, 

concebem a nacionalidade como “l’appartenance juridique d’une personne à la 

population constitutive d’un État”, ao passo que os urugaios, EDUARDO 

JIMENEZ DE ARECHAGA, HEBER ARBUET VIGNALI e ROBERTO PUCEIRO 

                                                 
62 Direito internacional privado, p. 29. 
63 Manual de Direito Constitucional, p. 307. 
64 Derecho espanhol de la nacionalidade, p. 38. 
65 Derecho de nacionalidad, p. 5-6. 
66 Manual de derecho internacional público, p. 270. 
67 Traité de droit international privé, p. 95. 
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RIPOLI68 a compreendem como “una relación jurídica entre una persona y un 

Estado, que se caracteriza por la existencia de ciertos deberes y derechos 

recíprocos entre el Estado y el individuo”. 

Constata-se, assim, que a noção de nacionalidade não desfruta de 

uniformidade teórica: sendo, por uns, concebida como situação jurídica; por 

outros como relação jurídica; por outros, ainda, como estado civil; e, pela 

maioria dos autores, como vinculum. Devendo-se enfatizar que, mesmo 

aqueles que são unânimes em afirmar que a nacionalidade é um vinculum, 

conforme anteriormente comprovado, divergem, entre si, a respeito de ser sua 

natureza jurídica, política ou político-jurídica. 

Ademais, deve ser mencionado, pela importância histórica e 

jurisprudencial, que a Corte Internacional de Justiça, ao apreciar o chamado 

Caso Nottebohm, definiu a nacionalidade como um vínculo jurídico fundado 
numa solidariedade de interesses e sentimentos69. 

                                                 
68 Derecho internacional público, p. 14. 
69 Florisbal de Souza Del’Olmo, O mercosul e a nacionalidade: estudo à luz do direito 
internacional, p. 36. 
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IV. TEORIA TRADICIONAL DA NACIONALIDADE 

A nacionalidade é um fenômeno complexo e problemático, que suscita 

questões pertinentes ao âmbito da Sociologia, das Ciências Políticas e do 

Direito e da Filosofia. 

FLORISBAL DE SOUZA DEL’OLMO70, referindo-se ao assunto, afirma que 

a nacionalidade, “matéria essencialmente de Direito Internacional, tem sua 

institucionalização no ordenamento jurídico de cada Estado, mas merece 

estudo em pelo menos quatro ramos da ciência jurídica: Direito Constitucional, 

Direito Civil, Direito Internacional Privado e Direito Internacional Público”. 

Por isso, ao se estudar esse instituto, antes de qualquer coisa, deve 

proceder-se à identificação de suas fontes, princípios, espécies e fatores 

determinantes da nacionalidade originária. 

 

4.1 FONTES DO DIREITO DA NACIONALIDADE 

Como dito acima, a nacionalidade é institucionalizada no ordenamento 

de cada Estado, mas é matéria essencialmente internacional. 

Sendo assim, é natural que os fundamentos normativos da 

nacionalidade sejam encontrados, sobretudo, nos tratados internacionais. 

Mas, uma vez que ainda não existe uma uniformização internacional do 

instituto, sobreleva-se, em importância, a Constituição de cada Estado, posto 

que, é a ela que cabe dizer quem são os nacionais de um determinado Estado.  

Outras importantes fontes do direito da nacionalidade são a 
jurisprudência de cada Estado, a jurisprudência internacional, e a 
doutrina. 

 

4.2 PRINCÍPIOS DA NACIONALIDADE 

Os princípios que informam o instituto da nacionalidade podem ser 

classificados em gerais ou específicos. O primeiro grupo reflete, de certa forma, 

                                                 
70 Florisbal de Souza Del’Olmo, O mercosul e a nacionalidade: estudo à luz do direito 
internacional, p. 43. 
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as preocupações da sociedade internacional no que diz respeito à problemática 

que o tema suscita; o segundo corresponde aos critérios de determinação da 

nacionalidade originária - jus sanguinis, jus soli etc -, ou da nacionalidade 

derivada (bastante variáveis, de um Estado para outro) e estão positivados nas 

legislações internas de cada Estado. 

Esquematicamente, têm-se: 

• Sociedade Internacional →  princípios gerais; 

• Estado  →  princípios específicos. 

 

De fato, tendo a nacionalidade importantes repercussões tanto no plano 

das relações internacionais como no plano dos ordenamentos jurídicos dos 

Estados, é natural que a Sociedade Internacional assim como os seus estados-

Membros busquem a positivação de normas e princípios jurídicos de atribuição 

e concessão da nacionalidade, com o intuito de implementar maior segurança a 

estas relações. 

Esta positivação, no plano internacional, se dá por meio da celebração 

de tratados internacionais; e no plano interno, através da elaboração de 

espécies normativas formais próprias de cada Estado. 

A informar o instituto da nacionalidade, no plano internacional, tem-se, a 

título de exemplos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Convenção sobre a 

Nacionalidade da Mulher, Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher 

Casada; no plano interno, também a título de exemplos, o art. 12 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei da Nacionalidade 

Portuguesa, a Lei da Nacionalidade Argentina etc. 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu art. 

15, diz que: 

"1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

2. Ninguém será privado arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito 

de mudar de nacionalidade.” 
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A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em seu art. 20, 

igualmente, afirma: 

“1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver 

nascido. 

3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem do 

direito de mudá-la.” 

 

A Lei da Nacionalidade Portuguesa, por sua vez, estabelece, em seu 

art. 2º: “Presumem-se nascidos em território português ou sob administração 

portuguesa, salvo prova em contrário, os recém-nascidos expostos naqueles 

territórios”. 

 

A doutrina, por outro lado, com vistas à formação de uma teoria geral da 

nacionalidade, procura sistematizar os princípios que informam o instituto. 

FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA71 enumera seis: 

• O Estado é obrigado à distinção ‘nacionais’, ‘estrangeiros’, porque a 

dicotomia mesma (não os conceitos), quer dizer, a linha por onde se procede à 

separação, é de direito das gentes; 

• Os Estados podem dizer quais são os seus nacionais. Só eles o podem 

fazer, e não podem dizer que os seus nacionais não o são de outros Estados; 

• É direito das gentes o de optar a pessoa por uma das nacionalidades 

que adquiriu, ou por uma que tem, se outra se lhe oferece, ou pela que se lhe 

oferece; 

• Os apátridas não podem ser obrigados a adquirir pátria; 

                                                 
71 Comentários à Constituição de 1967, p. 366-373. 
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• Nas relações entre Estado terceiro e um dos Estados que dão a 

nacionalidade ao mesmo indivíduo, aquele Estado não pode opor a esse a 

existência da nacionalidade atribuída pelo outro  ou pelos outros Estados. 

• Os tribunais de um Estado não podem reconhecer a alguém a 

nacionalidade estrangeira, sem que o  Estado de cuja nacionalidade se trata o 

considere seu nacional. 

CELSO D. DE ALBUQUERQUE MELLO72 lista apenas quatro: 

• todo indivíduo deve ter uma nacionalidade; 

• a nacionalidade é individual; 

• a nacionalidade não é permanente – o indivíduo tem o direito de mudar 

de nacionalidade; e 

• a nacionalidade é matéria, de um modo geral, da competência do 

Estado, sujeita em certos casos ao “controle” e às normas internacionais. 

WILBA LÚCIA MAIA BERNARDES73, relaciona oito: 

• Compete a cada Estado a definição de seus próprios nacionais; 

• O Estado deve distinguir entre os nacionais e os estrangeiros (e os 

apátridas) assegurando a estes últimos os direitos fundamentais do homem 

consagrados pelo Direito Internacional; 

• Todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade; 

• Todo indivíduo tem o direito de mudar de nacionalidade, assim como o 

Estado não pode privar o seu cidadão da sua nacionalidade. 

• Os filhos de pais desconhecidos terão a nacionalidade do país de 

nascimento; 

• Os Estados não devem desconhecer os efeitos jurídicos do instituto da 

opção; 

                                                 
72 Curso de direito internacional público, p. 831. 
73 Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 85-87. 
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• O Estado não pode exercer proteção diplomática em favor de alguns de 

seus nacionais contra outro Estado do qual o mesmo indivíduo seja também 

nacional; 

• Os Estados que adotam o sistema do jus soli devem excluir de seu 

império os filhos dos diplomatas ou pessoas gozando imunidade diplomática. 

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO DA NACIONALIDADE 

Habitualmente, a doutrina distingue duas espécies de nacionalidade: a 

originária e a derivada. HAROLDO VALLADÃO74 refere-se a elas como 

nacionalidade de origem e nacionalidade adquirida após o nascimento. 

A originária, ou de atribuição, seria a nacionalidade que decorre do 

nascimento75; a derivada, ou de eleição, aquela cuja aquisição verificar-se-ia 

após o nascimento, em substituição à nacionalidade de origem ou ao status de 

apátrida. 

Ambas resultariam de ato de vontade: "esta última, de vontade do 

indivíduo; aquela, da vontade do Estado, em face da ocorrência de 

determinados fatores e em atenção ao imperativo social de que todo indivíduo 

deve ter uma nacionalidade"76. 

Deste modo, a classificação da nacionalidade, com suas espécies e 

respectivas sinonímias, compreende o seguinte: 

• Nacionalidade originária = primária = de atribuição; 

• Nacionalidade derivada = secundária = de eleição 

 

4.4 SISTEMAS DE DETERMINAÇÃO DA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA 

Três são os sistemas adotados pelos Estados para a determinação da 

nacionalidade de origem: o jus sanguinis, em que a nacionalidade é 

determinada pela filiação; o jus soli, em que a nacionalidade é determinada 

                                                 
74 Nacionalidade no direito brasileiro, p. 4. 
75 Miguel Jeronymo Ferrante, Nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 40. 
76 Ibidem, p. 40. 
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pelo lugar de nascimento; e o sistema misto, em que há combinação do jus 
sanguinis e do jus soli. 

Conforme a teoria tradicional do direito da nacionalidade, o lugar do 

nascimento e a nacionalidade dos pais, ou a harmonização desses dois fatores 

são os elementos conformadores da nacionalidade de origem. 

O jus sanguinis foi o primeiro princípio a ser utilizado para a atribuição 

da nacionalidade. Na verdade, este princípio não se fundamenta no sangue, 

mas na filiação. Portanto, deveria denominar-se jus filiationis, mas, à 

semelhança do que ocorre com o termo estatalidade, a expressão não é 

adotada pelos doutrinadores nem utilizada nos textos normativos. 

A atribuição pelo critério do jus sanguinis reinou quase absoluto na 

maior parte da história, e ainda sobrevive em muitos Estados contemporâneos. 

Prepondera em Estados de população densa, em que o fluxo emigratório 

supera a imigração, tendo sido adotado pelos gregos e romanos77. 

No sistema do jus sanguinis, o filho recebe a nacionalidade do pai, 

independentemente do lugar em que tenha ocorrido o nascimento78. 

Tradicionalmente a atribuição da nacionalidade pelo jus sanguinis tinha o pai 

como referencial. Filho de nacional tinha a nacionalidade assegurada, mas isso 

não ocorria quando o nacional fosse a mãe. A evolução dos direitos humanos 

trouxe, entre muitas outras conseqüências benfazejas para a humanidade, a 

igualdade jurídica entre o homem e a mulher. E essa igualdade tem se refletido 

nas legislações, mundo afora, ocasionando a incorporação sistemática da mãe, 

perante os ordenamentos jurídicos, na mesma situação do pai. Tal fato provoca 

situações novas: a criança filha de um francês e uma italiana será, ao mesmo 

tempo, francesa e italiana, pelo jus sanguinis, podendo ela própria transmitir 

ambas as nacionalidades a seus descendentes, os quais poderiam, ainda, se o 

cônjuge da mesma fosse, por exemplo, espanhol e português, nascerem com 

quatro nacionalidades originárias. 

O jus soli consiste na concessão da nacionalidade em função do local 

de nascimento: o território do Estado em que ocorre o nascimento informa a 

                                                 
77 Ferreira Pinto, Curso de Direito Constitucional, p.163. 
78 Florisbal de Souza Del’Olmo, O mercosul e a nacionalidade, p. 46. 
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nacionalidade, sem considerações de outra ordem. Surgiu durante o 

feudalismo, no qual a idéia prevalente era manter o indivíduo preso à terra. É o 

sistema adotado por imperativo de ordem política pelos países de forte 

imigração, de formação recente, como os do continente americano, que sendo 

regiões de imigração, têm interesse em tornar os estrangeiros membros da 

comunidade nacional o mais rápido possível. Ademais, se este sistema não 

fosse o adotado, haveria no Continente Americano grandes quistos sociais que 

estariam sujeitos à proteção diplomática dos seus Estados nacionais79.  

O sistema misto, por sua vez, é aquele que combina elementos do jus 

sanguinis e do jus soli. 

No que tange ao emprego desses sistemas de atribuição da 

nacionalidade, destaca-se que, pela doutrina e legislação consultadas, ao que 

tudo indica, parece não haver nenhum caso, atualmente, de Estado que adote 

o jus sanguinis ou o jus soli de modo absoluto. 

A este respeito, CELSO D. DE ALBUQUERQUE MELLO80 diz: “o que se 

pode concluir é que praticamente nenhum Estado adota o jus soli e o jus 

sanguinis de modo exclusivo. Haverá sempre exceções ao sistema que um 

Estado adota como regra geral”. 

                                                 
79 Celso D. de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional público, p. 872. 
80 Ibidem, p. 833. 
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V. A NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA 

Conforme dito atrás, as fontes da nacionalidade são de duas ordens 

principais: normas pertencentes ao ordenamento jurídico internacional e 

normas do ordenamento jurídico de cada Estado. Também foi dito que os 

Estados, na atribuição de sua nacionalidade, o fazem de diferentes maneiras, 

podendo a nacionalidade está prevista em normas constitucionais, leis 

ordinárias, código civil, código da nacionalidade etc. 

Tradicionalmente, o Estado brasileiro trata do seu direito de nacionalidade 

em normas constitucionais. 

A Constituição de 1988, sem fugir a esta tradição, estabelece, em seu art. 

12, as atuais hipóteses de nacionalidade brasileira: no inciso I, as hipóteses de 

atribuição de nacionalidade originária; e no inciso II, as de concessão da 

nacionalidade derivada. Vejam-se as de atribuição da nacionalidade originária: 

“São brasileiros natos81: 

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 

estejam a serviço da República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 

venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

tempo, pela nacionalidade brasileira.” 

Verifica-se a aplicação do sistema misto de atribuição da nacionalidade 

originária, com o jus soli, como regra geral, e jus sanguinis, como exceção, 

sendo o nascimento em território brasileiro (hipótese a), e a nacionalidade dos 

pais (hipóteses b e c), combinados a outros elementos, fatores conformadores 

da nacionalidade brasileira de origem. 

HAROLDO VALLADÃO82, porém, referindo-se à nacionalidade de origem, 

diz que "o nacional de origem é conhecido entre nós como brasileiro nato, que 

é, portanto, quem nasceu brasileiro, o que adquiriu originariàmente a nossa 

                                                 
81 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 12, I. 
82 Nacionalidade no direito brasileiro, p. 4. 
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nacionalidade, e não apenas quem nasceu no Brasil, o que representa um só 

dos casos daquela aquisição originária". 

Percebe-se, pela lição deste autor, que, desde há muito tempo, encontra-se 

arraigado na doutrina pátria o entendimento de que a nacionalidade originária é 

adquirida no momento em que a pessoa nasce, entendimento esse reforçado 

pelo uso corrente da expressão brasileiro nato, de natus (=nascido), 

empregada, inclusive, como visto, na carta Magna. 

Contudo, ressalta-se, desde logo, como adverte MIGUEL JERONYMO 

FERRANTE83 numa alusão a PONTES DE MIRANDA, que não é essencial a 

contemporaneidade entre o nascimento e a aquisição, podendo ocorrer que, 

entre um e outro, medeie certo espaço de tempo sem que deixe de ser 

originária a nacionalidade. A nacionalidade, no caso, é outorgada pelo 

nascimento, em potencial, mas sua efetividade depende de determinada 

condição que, se realizada, terá efeito retroativo à data do nascimento. 

 

5.1 O JUS SOLI NO DIREITO BRASILEIRO ATUAL 

Importante observar que o jus soli, regra geral de determinação da 

nacionalidade brasileira originária, não é aplicado de maneira absoluta, como o 

faz a República do Paraguai que, no art. 150, item 1), de sua atual 

Constituição, estipula que: “Son de nacionalidad paraguaya natural: las 

personas nacidas en el território de la República.” 

O Estado brasileiro, ao aplicar o jus soli, o faz de forma limitada, 

excluindo da incidência da norma atributiva da nacionalidade jure soli os 

nascidos de pais estrangeiros, que esteja a serviço de seu país. Deste fato 

resulta uma intrigante e interessante questão que permite, pelo menos duas 

correntes de interpretação, tendo cada uma grandes juristas a apresentar fortes 

argumentos a seu favor. 

A questão não é recente e teria surgido em virtude do art. 2º da Lei nº 

818/ 49 que dispõe que: “Quando um dos pais for estrangeiro, residente no 

Brasil a serviço de seu governo, e o outro for brasileiro, o filho, aqui nascido, 

                                                 
83 Miguel Jeronymo Ferrante, Brasileiros natos, p. 193. 
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poderá optar pela nacionalidade brasileira, na forma do art. 129, nº II, da 

Constituição Federal”. 

O art. 2º da Lei 818/49 trata, como se vê, de uma hipótese de opção 

pela nacionalidade brasileira que não constava do texto da Constituição de 

1946 (vigente à época), e que tampouco consta da atual, e tem, por isso 

mesmo, sido acoimado de inconstitucional por alguns autores. JACOB 

DOLINGER84 apresenta, a título de ilustração, a hipótese, desenvolvida pelo 

Prof. Luís Roberto Barroso, de uma criança que nasça no Brasil, filha de uma 

brasileira e de um oficial, militar francês, a serviço da França. A considerar-se 

que a CF de 1988 exclui qualquer hipótese de nacionalidade brasileira que não 

esteja prevista no seu art. 12, essa criança não seria brasileira, embora nascida 

no Brasil, e de mãe brasileira. Porém, se houvesse nascido na França, dos 

mesmos pais, poderia, atingida a maioridade, optar pela nacionalidade 

brasileira, na forma da letra c do inciso I do art. 12 da CF, tornando-se 

brasileira nata. Ou seja, chegar-se-ia à incongruência de negar a nacionalidade 

brasileira a uma pessoa nascida aqui, enquanto que, se ela houvesse nascido 

na França, dos mesmos pais, poderia chegar a ser brasileira nata. 

Essa é a posição de uma das correntes interpretativas, que, entretanto 

nega a incongruência, afirmando que o nascimento da criança no Brasil é uma 

condição fortuita decorrente do serviço público que seu pai presta à França, 

sendo, portanto imprestável para configurar a nacionalidade brasileira. Para 

esta primeira corrente, o que tem relevo, quanto ao nascimento dessa criança, 

é a função pública que seu pai desempenha, representando um país 

estrangeiro, sendo desprovida de significação a circunstância de haver-se dado 

o nascimento aqui, ou mesmo a nacionalidade brasileira de sua mãe. A 

condição de filho de um funcionário francês a serviço de seu país tem força de 

atração predominante, para definir como francesa a nacionalidade da criança 

em questão, pelo critério do jus sanguinis. O que constituiria, isto sim, uma 

incongruência seria o Estado brasileiro considerar brasileiro o filho, nascido no 

exterior, de brasileiro a serviço do Brasil, e também brasileiro o que nascesse 

aqui, gerado por estrangeiro, a serviço de seu país: dois pesos e duas 

medidas, para sempre concluir pela possibilidade de ser brasileira a criança, 

                                                 
84 Direito internacional privado: parte geral, p. 152-156. 



 54

ora pelo jus soli, ora pelo jus sanguinis, sem critério fixo algum. Por esse e 

outros argumentos, conclui esta corrente pela inconstitucionalidade do art. 2º 

da Lei nº 818/49. 

Em direção complemente divergente, uma outra corrente argumenta que 

nada haveria de extraordinário que, no caso citado, a pessoa tivesse dupla 

nacionalidade. O art. 2º da Lei 818/49, à luz da Constituição de 1946, seria 

inconstitucional, não porque admite a opção pela nacionalidade brasileira neste 

caso, mas precisamente porque exigia a formalidade da opção. O filho de 

diplomata estrangeiro e mãe brasileira que nascesse no Brasil era brasileiro 

nato pela única e simples razão de ter nascido aqui, sendo desnecessária e 

inconstitucional a exigência de optar pela nacionalidade brasileira. Baseia-se 

esta segunda corrente na letra do art. 129 da Constituição de 1946, que dizia: 

"São brasileiros: I - natos: a) os nascidos no Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, não residindo estes a serviço de seu país”. 

De fato, comparando-se este texto com o dispositivo correspondente da 

Constituição de 1988, ver-se-á que a locução pais estrangeiros continua lá, no 

plural. Assim, se forem estrangeiros e estiverem a serviço de seu país ambos 

os pais do nascido no Brasil, não será ele, nem poderá ser brasileiro nato. A 

contrario sensu, se apenas um dos pais estiver a serviço de seu país, brasileiro 

nato será. E constituiria realmente um despropósito negar a nacionalidade 

brasileira a alguém que nasceu em nosso território, e é filho de um nacional 

brasileiro que não está a serviço de país estrangeiro algum. Nem há de causar 

estranheza que essa criança tenha, além da brasileira, alguma outra 

nacionalidade. 

Interpretar o art. 129 da CF de 1946, assim como o seu correspondente 

art. 12, I-a da CF de 1988, para dar-lhes o significado de que basta um dos 

pais ser funcionário estrangeiro a serviço de seu Estado para que o filho 

nascido no Brasil não possa ser brasileiro, seria conferir-lhes uma extensão 

maior do que têm. Se a locução pais estrangeiros se encontra no plural, é 

porque se exige que ambos estejam a serviço de seu Estado, como acontece 

geralmente quando um funcionário público é designado para servir no exterior 

e leva sua esposa. Nesse caso, ambos ingressam no território do país onde 

vão servir sob o mesmo visto e com passaportes diplomáticos, ou de serviço. 
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Não é o caso de funcionário estrangeiro, destacado para servir no Brasil, que 

aqui tem filho com brasileira. Afinal, a regra geral adotada pelo Estado 

brasileiro, no tocante à nacionalidade, é a do jus soli, que só cede lugar ao jus 

sanguinis excepcionalmente. A letra a do inciso I do art. 12 da vigente 

Constituição Federal constitui uma evidente exceção ao princípio geral do jus 

soli e, como tal, não pode receber interpretação extensiva. Menos ainda para 

incluir uma hipótese que as palavras empregadas pelo constituinte não 

autorizam. 

Entende-se, pois, que tem razão a segunda corrente, quer à vista do art. 

129, I, da Constituição de 1946, quer ao abrigo do art. 12, I-a, da Constituição 

de 1988: o nascido no Brasil só não será brasileiro nato se ambos os seus pais 

forem estrangeiros a serviço de seu país. Por isso mesmo, o art. 2º da Lei nº 

818/49 revela-se inconstitucional, ao exigir a opção pela nacionalidade 

brasileira. Isso é importantíssimo porque, se houver opção, a pessoa pode 

perder a outra nacionalidade, à qual tivesse direito, pela lei do outro país. Que 

seja repetido: a regra geral de atribuição da nacionalidade brasileira originária é 

o jus soli, pelo qual é brasileiro quem nasce em território brasileiro. Esse critério 

só se desloca, se ambos os genitores forem estrangeiros e estiverem a serviço 

de seu país. No Estado brasileiro, portanto, duas condições devem concorrer 

para que se afaste o critério geral do jus soli em favor do critério excepcional do 

jus sanguinis: 

• Que ambos os pais sejam estrangeiros; 

• Que ambos os pais estejam a serviço de seu país. 

Ausente qualquer uma dessas condições, o nascido no Brasil será 

brasileiro nato. Se apenas um dos pais estiver a serviço de seu Estado, o filho, 

que dele nascer no Brasil, será brasileiro nato, mesmo que o outro genitor não 

seja brasileiro. 

Portanto, o filho do adido militar francês, no caso figurado pelo professor 

Luiz Roberto Barroso, é brasileiro nato, independentemente de opção. E se a 

mãe fosse de outra nacionalidade que não a brasileira? O filho seria, ainda 

assim, brasileiro. A não ser que ela, como o pai da criança, também estivesse 

no Brasil a serviço de seu país. 
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5.2 O JUS SANGUINIS NO DIREITO BRASILEIRO ATUAL 

Das hipóteses de atribuição de nacionalidade brasileira originária 

elencadas no inciso I, do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, duas 

configuram nacionalidade jure sanguinis, mas sendo o jus soli a regra geral do 

sistema da nacionalidade brasileira, há de entender-se que estas hipóteses 

constituem-se em exceção. 

Comum às duas hipóteses é fato de ser suficiente que um dos pais seja 

brasileiro, podendo o outro ser estrangeiro. Não acolhe, desta forma, o Estado 

Brasileiro o jus sanguinis puro, que exige que ambos os pais possuam a 

mesma nacionalidade85. Nem o adota em sua forma absoluta: na hipótese da 

alínea b, exige-se que o pai brasileiro ou a mãe brasileira esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil; na hipótese da alínea c, que o nascido no 

exterior venham a residir na República Federativa e opte, a qualquer tempo, 

pela nacionalidade brasileira. 

Desta forma, com relação à hipótese da alínea b, têm-se as seguintes 

possibilidades, no que diz respeito à nacionalidade e ao status funcional dos 

pais do nascido no exterior: 

• Pai brasileiro e mãe brasileira, com qualquer um deles, ou ambos, a 

serviço do Estado brasileiro; 

• Pai brasileiro a serviço do Estado brasileiro e mãe estrangeira; 

• Pai estrangeiro e mãe brasileira a serviço do Estado brasileiro. 

Já com relação à hipótese da alínea c, no que se refere, apenas, à 

nacionalidade dos pais, as possibilidades são: 

• Pai brasileiro e mãe brasileira; 

• Pai brasileiro e mãe estrangeira; 

• Pai Estrangeiro e mãe brasileira. 

Não se deve esquecer, contudo, que a nacionalidade brasileira de um 

dos pais, sem o status funcional de servidor do Estado brasileiro, é causa 
                                                 
85 Francisco Xavier da Silva Guimarães, Nacionalidade: aquisição, perda e reaquisição, p.28. 
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necessária, mas não suficiente, da nacionalidade brasileira do nascido no 

exterior, devendo este vir a residir na República Federativa do Brasil e, em 

qualquer tempo, optar pela nacionalidade brasileira. 

Disto decorre o seguinte problema: em que momento se forma o vínculo 

nestas hipóteses de nacionalidade brasileira jure sanguinis? 

• No momento do nascimento no exterior? 

• No momento de fixação de residência no Estado brasileiro? 

• No momento da opção pela nacionalidade brasileira? 

Com relação à nacionalidade brasileira jure sanguinis da alínea b, a 

doutrina é pacífica e uniforme: o vínculo se forma no momento em que o 

indivíduo nasce no exterior. 

Por outro lado, a nacionalidade brasileira jure sanguinis da alínea c é 

problemática: a doutrina apresenta, sob variados argumentos, soluções que 

divergem, significativamente, comprovando, assim, a insuficiência da teoria 

tradicional do direito da nacionalidade para explicar o fenômeno da 

nacionalidade em toda a sua plenitude. 

É preciso, pois, que se proceda a uma análise do problema e que se 

busque soluções capazes de implementar maior consistência teórica ao 

instituto, bem como maior precisão e segurança nas relações jurídicas entre o 

Estado brasileiro e os descendentes de seus nacionais nascidos no exterior. 

Antes, porém, importa que se esboce uma nova teoria geral da 

nacionalidade, mais ampla e penetrante, porque, assim fazendo, diminui-se o 

risco de generalizações destituídas de fundamento, estabelecendo-se, 

concomitantemente, ferramentas próprias para se enfrentar a complexidade 

que o instituto envolve. 
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VI. ESBOÇO DE UMA NOVA TEORIA GERAL DA NACIONALIDADE 

Qualquer teoria pode ser considerada a partir de sua significação ideológica 

bem como de seu significado científico: como ideologia, uma teoria tende a 

afirmar certos valores ideais e a promover ações; como doutrina científica 

busca compreender uma certa realidade e dar-lhe uma explicação. 

Nesta dissertação não se vai discutir a hipótese de atribuição da 

nacionalidade brasileira potestativa (Art. 12, inciso I, alínea c) como ideologia, e 

por isso, pelo menos inicialmente, não se tem como propósito julgar se a norma 

é boa ou má, oportuna ou inoportuna. O que se tem em mente é determinar o 

momento preciso em o vínculo da nacionalidade potestativa se forma. 

Considerações de natureza ideológica ficarão para o final da dissertação, por 

ocasião das críticas e sugestões. 

Neste momento, interessa-se por esta hipótese de atribuição da 

nacionalidade brasileira originária, apenas, como quaestio juris. E para tanto, 

relembra-se que: 

• O mundo jurídico é formado pelos fatos jurídicos; 

• Os fatos jurídicos resultam da incidência da norma jurídica sobre o seu 

suporte fático quando concretizado no mundo dos fatos; 

• Todo fato jurídico produz o efeito mínimo básico de criar, ao menos, uma 

situação jurídica (denominada, por MARCOS BERNARDES DE MELLO, de 

situação jurídica básica); 

• A partir da situação jurídica básica é que são irradiados os outros efeitos 

do fato jurídico, quando possível; 

• A nacionalidade é fato jurídico. 

Relembra-se, ainda, que o substrato do mundo jurídico é a sociedade: ubi 

societas, ibi jus. Porém, nem tudo que acontece na sociedade é jurídico. 

Determinado acontecimento social só passa a ser jurídico quando o Estado, no 

exercício de sua soberania, o qualifica como apto a produzir efeitos jurídicos, 

isto é, quando o Estado valora aquele acontecimento social, regulamentando-o 

em norma jurídica e imputando-lhe efeitos, juridicamente, protegidos. 
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Assim, o nascimento de uma criança (acontecimento natural), filha de pais 

estrangeiros que estejam a serviço de seu país, no território de um 

determinado Estado, pode ser qualificado, ou não, por este Estado, como 

relevante para a atribuição de sua nacionalidade originária àquela criança, 

independentemente do fato de seus pais estarem a serviço de Estado 

estrangeiro. Tudo irá depender de considerações de natureza política: é o 

Estado no exercício pleno de sua soberania. E desta forma, uma criança, 

nascida nestas circunstâncias no Brasil, será estrangeira, ao passo que, no 

Paraguai, será de nacionalidade paraguaia originária. 

De se enfatizar que é o Estado que valora o acontecimento e imputa-lhe os 

efeitos jurídicos, ou seja, tanto a valoração como a imputação decorrem da 

soberania do Estado, e não do acontecimento em si mesmo. Nada impediria, 

por exemplo, que o Estado brasileiro concedesse aos nascidos nas mesmas 

circunstâncias que aquela criança processo privilegiado para se naturalizarem 

brasileiros. 

Portanto, verifica-se que a nacionalidade originária não decorre do 

nascimento da pessoa; ninguém adquire uma nacionalidade pelo simples fato 

de ter nascido. Se fosse assim, não haveria pessoas anacionais. Adquire-se a 

nacionalidade de um Estado qualquer, seja a nacionalidade originária seja a 

nacionalidade derivada, por ato de soberania deste Estado. E sendo assim, 

não procedem as assertivas de que a nacionalidade originária é a que se 

adquire com o nascimento e a nacionalidade derivada, a que se adquire após o 

nascimento. 

Importa, agora, que se estude o ente estatal, seus elementos constitutivos e 

suas formas jurídicas de valorar, no que diz respeito à nacionalidade, os 

acontecimentos sociais e imputar-lhes efeitos jurídicos. 

 

6.1 OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO 

O Estado apresenta três elementos como pressupostos de sua 

existência: território, povo e soberania86. 

                                                 
86 Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, p. 61. 
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Nada obstante, alguns autores, como SAHID MALUF87, substituem o 

termo soberania por governo. 

PAULO NAPOLEÃO NOGUEIRA DA SILVA88, por sua vez, ensina que 

“o Estado nasce formalmente com a Constituição” e que “para surgir a 

Constituição – e o Estado – é necessária a existência de quatro elementos: 

povo, território, governo e soberania”. 

Entende-se, porém, que está divergência doutrinária, de fato, é apenas 

aparente e de base terminológica. 

Neste sentido, REIS FRIEDE89 leciona que “o governo somente é 

estabelecido a partir da sinérgica manifestação do Poder Constituinte 

originário, na qualidade de expressão derradeira da soberania nacional, o que 

indica, desta feita, a autêntica ordem hierárquica que existe – no que tange à 

formação primitiva do Estado -, entre os elementos caracterizadores da 

soberania (elemento constitutivo basilar anterior do Estado) e do governo 

(elemento posterior do Estado), tornando conclusivo o fato de que, em última 

análise, o governo é um desdobramento natural da prévia existência de uma 

soberania, como elemento formador último do Estado”. 

 

6.1.1 O TERRITÓRIO 

A dimensão territorial consiste da porção geográfica sobre a qual o 

Estado exerce sua autoridade. Abrange não só o solo, ou seja, a parte 

terrestre, mas também o espaço aéreo e marítimo, incluindo, ademais, os 

terrenos em que se localizam as embaixadas de um Estado no exterior, e os 

navios e aeronaves de sua bandeira. 

 

6.1.2 O POVO 

O conceito de povo equivale ao somatório de todas as pessoas 

que possuem uma determinada nacionalidade. Não se confunde com a idéia 

econômico-estatística de população que corresponde ao somatório de todas as 
                                                 
87 Teoria Geral do Estado, p. 23. 
88 Curso de Direito Constitucional, p. 35-36. 
89 Curso resumido de ciência política e teoria geral do Estado, p. 19. 
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pessoas que se encontram, em definitivo ou não, no território de um 

determinado Estado. 

Desta forma, o conjunto de todos os brasileiros da face da terra – 

os brasileiros que moram no território do Estado brasileiro e os que se 

encontram, em definitivo ou não, no exterior – constitui o povo brasileiro. 

 

6.1.3 A SOBERANIA 

“É o poder que tem uma comunidade nacional alçada em Estado, 

de dizer aos demais Estados que é senhora do seu destino político, não 

admitindo qualquer interferência exterior nos assuntos de seu exclusivo 

interesse”90. 

E, “na qualidade de poder institucionalizante, que, desta feita, 

constitui o próprio Estado, possui, dentre outros, quatro atributos básicos91: 

• o de ser poder originário (à medida que surge com o 

próprio Estado; 

• o de ser poder indivisível (apenas o exercício do poder é 

divisível); 

• o de ser poder inalienável (pois emana diretamente do 

povo); 

• o de ser poder coercitivo (à medida que baixa normas e 

obriga o seu cumprimento).” 

 

6.2 CONCEITUAÇÃO DE ESTADO 

PLATÃO92 concebia o Estado como “uma reunião de várias profissões 

econômicas, ao passo que ARISTÓTELES93 o via “como uma reunião de 

famílias”. 

                                                 
90 Paulo Napoleão Nogueira da Silva, Curso de direito constitucional, p.40. 
91 Reis Friede, Curso resumido de ciência política e teoria geral do Estado, p. 20. 
92 A República, p. 44. 
93 Política, p. 11. 
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DARCY AZAMBUJA94, por sua vez, o concebe como "uma sociedade 

organizada sob a forma de governantes e governados, com território delimitado 

e dispondo de poder próprio para promover o bem de seus membros, isto é, o 

bem público". Enquanto que para REIS FRIEDE, “é a organização político-

administrativo-jurídica de um determinado grupo social com vínculos em 

comum (povo) que ocupa um território fixo e está submetida a uma 

soberania”95. 

Por conseguinte, Estado, numa conceituação sintética, é a Nação 

política e juridicamente organizada. 

 

6.3 A NORMA JURÍDICA DE IMPUTAÇÃO DE NACIONALIDADE 

Toda norma jurídica constitui uma proposição através da qual se 

estabelece que, ocorrendo determinado acontecimento, a ele deve ser 

imputado certa conseqüência. Logo, para ser completa, uma proposição 

jurídica, há de conter, ao menos: 

• A descrição de acontecimento do qual resultará o fato jurídico; 

• A prescrição da conseqüência imputada ao fato jurídico 

respectivo. 

A norma de imputação da nacionalidade, sendo espécie do gênero 

norma jurídica, não difere das outras espécies do grupo, possuindo esses dois 

elementos supramencionados. 

O acontecimento descrito na norma jurídica é, normalmente, 

denominado de hipótese de incidência, possuindo, contudo, uma vasta 

sinonímia. Assim, essa descrição normativa também é conhecida como fato 

gerador, fato gerador abstrato, suporte fático abstrato, suporte fático hipotético, 

pressuposto de incidência, fattispecie, tatbestand etc. 

Por outro lado, esse acontecimento previsto na norma jurídica, quando 

concretizado no mundo dos fatos, é conhecido como suporte fático, possuindo 

                                                 
94 Introdução à ciência política, p. 31. 
95 Reis Friede, Curso resumido de ciência política e teoria geral do Estado, p. 16. 
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também ampla sinonímia, da qual são exemplos as expressões suporte fático 

concreto, hipótese de incidência realizada e fato imponível. 

O segundo elemento representa a disposição sobre a eficácia jurídica. 

E, geralmente, é conhecido como preceito. 

Quando o acontecimento descrito na norma (hipótese de incidência) se 

concretiza no mundo dos fatos (suporte fático), diz-se que se deu a incidência 
da norma jurídica sobre o seu suporte fático. E desta incidência resulta o 

fato jurídico que irá produzir a situação jurídica básica, da qual são irradiados, 

quando possível, os outros efeitos. 

Da mesma forma, quando a hipótese de incidência de nacionalidade 

descrita na norma jurídica se realiza no mundo dos fatos (suporte fático da 
nacionalidade) tem-se a incidência da norma imputativa de nacionalidade, 

cujo resultado é um fato jurídico que se pode chamar de imputação de 
nacionalidade. Quando a imputação de nacionalidade se dá de modo a deixar 

o ente estatal em uma situação de vinculação diz-se que houve uma 

atribuição de nacionalidade; e quando se dá de maneira a deixá-lo em 

situação de discricionariedade, que houve concessão de nacionalidade. 

Disto se conclui que as normas imputativas de nacionalidade podem ser 

de duas espécies: 

• Norma atributiva de nacionalidade; 

• Norma concessiva de nacionalidade. 

A atribuição e a concessão de nacionalidade resultam da incidência de 

norma atributiva de nacionalidade e de uma norma concessiva de 

nacionalidade, respectivamente, sobre seu suporte fático, e constituem-se em 

fato jurídico. E como fato jurídico, produzem, ao menos, uma situação jurídica 

básica de nacionalidade (nacionalidade em potencial), da qual se forma, 

quando possível, o vínculo de nacionalidade temporário (nacionalidade 
temporária) ou o vínculo de nacionalidade definitivo (nacionalidade 
definitiva). 

A nacionalidade em potencial, conforme resulte de norma atributiva ou 

de uma norma concessiva, pode ser nacionalidade em potencial vinculada 
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ou nacionalidade em potencial discricionária. Exemplo da primeira 

modalidade é a atribuição da nacionalidade brasileira originária ao nascido no 

estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estejam a serviço do 

Brasil, enquanto não vier a residir na República Federativa do Brasil e não 

optar pela nacionalidade brasileira (art. 12, inciso I, alínea c). O Estado 

brasileiro, em tese, não pode impedir uma pessoa, nestas circunstâncias, de 

entrar no país para fixar sua residência e optar pela nacionalidade brasileira. 

Exemplo da segunda modalidade é a situação dos originários de países de 

língua portuguesa que residem no Brasil há um ano ininterrupto e tenha 

idoneidade moral (art. 12, inciso II, alínea a, 2ª parte). Essas pessoas 

preenchem os requisitos para se naturalizarem brasileiras, mas o Estado 

brasileiro não está obrigado a atendê-los, caso requeiram a naturalização. 

Para fins de sistematização, pode-se esquematizar o fenômeno da 

nacionalidade da maneira que se segue: 

 

 

 

 

 

Norma imputativa de nacionalidade 

                                                           =         imputação de nacionalidade  

 

   Suporte fático                                                  (atribuição / concessão) 

Imputação de nacionalidade                o vínculo de nacionalidade ou 

                                                              a possibilidade de vir a tê-lo 

 

(atribuição / concessão)                                         (efeitos jurídicos) 
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6.4 A VONTADE ESTATAL 

A vontade estatal96 é a causa eficiente da nacionalidade. É ao Estado 

que cabe dizer quem são os seus nacionais. E, atualmente, há no mundo, 193 

Estados97. Todos com soberania amplamente reconhecida pela comunidade 

internacional. 

Portanto, em tese98, existem 193 nacionalidades: a vaticana99 é espécie 

sui generis; sendo inexistentes a curda, a basca etc, pois o Curdistão100 e o 

País Basco101 não são Estados. 

A. DARDEAU DE CARVALHO102, já em 1956, ensinava que "é princípio 

incontroverso, defendido e proclamado quase a una voce pelos melhores 

escritores, e até por convenções e tratados internacionais, que cada Estado 

deve ter competência exclusiva para legislar sobre a sua nacionalidade". "No 

exercício dessa competência, todavia, cumpre-lhe o dever de respeitar certos 

princípios que a doutrina e os tratados elevaram a categoria de limitações ao 

seu poder soberano"103. 

A nacionalidade decorre de ato de soberania. O seu surgimento resulta 

de uma manifestação positiva da vontade do Estado.  

Esta manifestação de vontade, normalmente, implica em situação 
jurídica de vinculação para o Estado, no sentido de que, uma vez ocorrendo, 

no mundo dos fatos, uma hipótese imputativa de sua nacionalidade, não lhe 

assiste o direito de recusá-la ao indivíduo. Mas também pode implicar em 

situação jurídica de discrição, reservando o ente estatal, para si, quando da 

concessão de sua nacionalidade, o direito de recusa. 

Pode ser ainda que o Estado, mesmo em situação jurídica de 

vinculação, tenha subordinado a formação ou a manutenção de sua 
                                                 
96 Causa é tudo aquilo que contribui para que algo seja o que é. No clássico exemplo da 
estátua, o material de que ela é feita é sua causa material e o escultor, sua causa eficiente. 
97 Almanaque abril 2003: mundo, p. 131. 
98 Almanaque abril 2003: mundo, p. 472. (a nacionalidade vaticana não é mencionada). 
99 Jules Valéry, Nationalité vaticane, p. 1-37. 
100 Almanaque abril 2003: mundo, p. 461. (Maior etnia sem Estado do mundo, os curdos 
habitam uma vasta região de 500 mil km² que extrapola as fronteiras da Turquia). 
101 Ibidem, p. 252. (Encravada entre o norte da Espanha e o sudoeste da França, a região 
basca tem uma cultura própria, sobretudo pela língua o euskara, e sustenta um movimento 
nacionalista desde fins do século XIX). 
102 Nacionalidade e cidadania, p. 19. 
103 Ibidem, p. 20-21. 
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nacionalidade à determinada condição, a ser implementada pelo indivíduo. 

Disto resultam duas modalidades de vinculação estatal: a vinculação 
incondicional e a vinculação sob condição. Nesta, para o surgimento da 

nacionalidade, é necessário o implemento da condição pelo indivíduo; naquela, 

não há condição a ser implementada. 

Ademais, numa situação jurídica de vinculação estatal, o implemento da 

condição constitui-se em direito potestativo da pessoa, podendo esta 

adquirir, mediante declaração unilateral de vontade, a nacionalidade do Estado. 

Por outro lado, a eficácia da manifestação de vontade do Estado 

pode ser contemporânea ou posterior a um certo evento (normalmente, o 

nascimento da pessoa). Se contemporânea, a nacionalidade formar-se-á no 

momento em que acontecer o evento. Porém, uma vez formada, é possível 

que, para a sua manutenção, se exija o implemento de uma condição 
resolutiva. Se posterior, a nacionalidade somente formar-se-á com o 

implemento da condição suspensiva, sendo também possível, neste caso, a 

exigência do implemento de uma condição resolutiva para a sua manutenção. 

Por conseguinte, a nacionalidade é ato de soberania do Estado, 

manifestado tanto pelo exercício do poder constituinte originário como pelo 

exercício do poder constituinte derivado reformador (aspecto político), 

exaurindo-se em normas jurídicas atributivas / concessivas de sua 

nacionalidade (aspecto jurídico). 

Tem-se, assim, o poder constituinte como expressão máxima da 

soberania de um Estado, sendo o poder constituinte originário o poder de 

instauração originária do Estado e da ordem jurídica da sociedade política 

(encerra-se com a edição da Constituição), e consistindo o poder constituinte 

derivado reformador em poder de reforma dos dispositivos constitucionais 

originários, podendo essa reforma se dá por meio de emendas ou revisão 

constitucionais. 

Desta forma, o fenômeno da nacionalidade, igualmente a qualquer outro 

fato jurídico, resulta da incidência de uma norma jurídica sobre o seu suporte 

fático quando concretizado no mundo dos fatos, podendo este fenômeno 
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implicar (eficácia jurídica) na formação do vínculo de nacionalidade ou em mera 

possibilidade futura de este vínculo vir a se formar. 

 

6.5 TESTANDO A TEORIA 

Uma teoria geral da nacionalidade somente será útil na medida em que 

for suficiente para explicar o fenômeno da nacionalidade em toda a sua 

plenitude. 

Sendo assim, importa agora que se verifique se os rudimentos teóricos, 

anteriormente esboçados, são suficientes para fornecer uma visão ampla e 

completa das várias espécies de nacionalidade. 

Para tanto, relembra-se que, tradicionalmente, se distinguem duas 

espécies de nacionalidade: a originária e a derivada. A primeira seria a 

nacionalidade que decorre do nascimento; e a segunda, aquela cuja aquisição 

verificar-se-ia após o nascimento. 

Quanto à nacionalidade originária, A. DARDEAU DE CARVALHO104 

chega a dizer que é aquela "que resulta, simplesmente, do nascimento". 

Ora, neste ponto, a insuficiência da teoria tradicional é flagrante, uma 

vez que, sendo o nascimento de um indivíduo um fato natural, não é dele que 

decorre a nacionalidade originária. 

A nacionalidade originária decorre, isto sim, da soberania e vinculação 

do Poder Público, formando-se, via de regra, mas não necessariamente, no 

momento do nascimento do indivíduo. 

Assim, no atual direito brasileiro da nacionalidade, "os nascidos na 

República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 

estes não estejam a serviço de seu país" têm a nacionalidade brasileira 

originária, formando-se esta no exato momento do nascimento destes 

indivíduos. Contudo, "os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira (que não estejam a serviço do Brasil), desde que venham a residir na 

República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela 

nacionalidade brasileira", têm, da mesma forma, a nacionalidade brasileira 

                                                 
104 Nacionalidade e cidadania, p. 11. 
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originária, mas, neste caso, o momento de sua formação, não é o do 

nascimento dos indivíduos, e sim, o do implemento da condição. Porém, 

ocorrendo este, o efeito retroage à data do nascimento do indivíduo105. 

Já com relação à nacionalidade derivada, FRANCISCO XAVIER DA 

SILVA GUIMARÃES106 afirma, com propriedade, que esta "resulta, 

inequivocamente, da soberania e discricionariedade do Poder Público, que tem, 

assim, a faculdade exclusiva de concedê-la ou recusá-la, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade políticas, dispensada a revelação dos motivos de 

uma eventual recusa". 

Nesta mesma linha de pensamento, JACOB DOLINGER107 assevera 

que "a naturalização é um ato unilateral e discricionário do Estado no exercício 

de sua soberania, podendo conceder ou negar a nacionalidade a quem, 

estrangeiro, a requeira". Porém, em seguida, adverte que há, contudo, 

hipóteses excepcionais em que a Constituição prescreve o direito à 

naturalização como ato vinculado, não dependente de critério 

governamental108, citando, como exemplo, o caso dos "estrangeiros de 

qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais 

de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal". Assim, estes indivíduos 

teriam o direito potestativo de requerer a nacionalidade brasileira derivada. 

De se perguntar, contudo, por mais óbvia que seja a resposta, se o 

Estado brasileiro poderia ter impedido a entrada e fixação de residência destes 

estrangeiros, residentes no país, há mais de quinze. 

E daí se concluir que este último exemplo, longe de invalidar a teoria 

apresentada, reforça-a, posto que o fundamento da nacionalidade é a vontade 

estatal. 

Portanto, a generalização a que se pode proceder é que a nacionalidade 

decorre de uma manifestação de vontade do Estado e que esta, normalmente, 

em se tratando de atribuição de nacionalidade originária, implica, para o 

                                                 
105 Miguel Jeronymo Ferrante, Brasileiros natos, p. 193. 
106 Nacionalidade: aquisição, perda, reaquisição, p.47. 
107 Direito Internacional privado, p. 156-57. 
108 Ibidem, p. 158. 
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Estado, uma situação jurídica de vinculação, e, em se tratando de concessão 

de nacionalidade derivada, uma situação jurídica de discrição. 

Contudo, nada impede que seja diferente, já que é ao Estado que cabe 

decidir a quem e o modo como atribuir e conceder sua nacionalidade. E, a 

propósito da questão, vale lembrar que o direito uruguaio da nacionalidade 

não prever, como sói acontecer na maioria da legislação dos outros Estados, 

hipótese de concessão de nacionalidade derivada, albergando, porém, o mui 

peculiar instituto da cidadania legal, que confere direitos políticos ao 

estrangeiro sem, no entanto, conceder-lhe a nacionalidade uruguaia109. 

 

6.6 COMPLEMENTANDO A CLASSIFICAÇÃO TRADICIONAL 

Constatada a insuficiência da teoria tradicional para explicar o fenômeno 

da nacionalidade em sua plenitude e tendo-se procedido a um esboço de uma 

nova teoria geral da nacionalidade, procede-se, agora, a uma complementação 

da classificação tradicional da nacionalidade. 

Para tanto, deve-se ter em conta que o fenômeno da nacionalidade, do 

ponto de vista jurídico, abrange: 

• A pré-nacionalidade ou nacionalidade em potencial; 

• A nacionalidade propriamente dita. 

E que a nacionalidade, tradicionalmente, é dividida em: 

• Nacionalidade originária; 

• Nacionalidade derivada. 

Logo, um primeiro esquema seria: 

                                                 
109 Florisbal de Souza Del'Olmo, O mercosul e a nacionalidade: estudo à luz do direito 
internacional, p. 132. 
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O fato jurídico, como visto, é o acontecimento apto a produzir efeitos 

jurídicos. O Estado valora determinados acontecimentos sociais, imputando-

lhes conseqüências jurídicas. 

Quando da imputação da nacionalidade, o Estado valora o nascimento 

da pessoa em seu território (jus soli) ou o nascimento de uma pessoa, filha de 

seus nacionais, independentemente do local onde este ocorra (jus sanguinis), 

como acontecimento apto para a aquisição de sua nacionalidade pela pessoa. 

O nascimento, em si mesmo, é fato natural, e já é tomado pelo Estado 

desta forma para a imputação da personalidade civil. Para a imputação da 

nacionalidade, o nascimento também é valorado, mas leva-se em consideração 

outras circunstâncias relacionadas a este evento. 

Além do nascimento em circunstâncias específicas, outros 

acontecimentos podem ser valorados como aptos para a aquisição da 

nacionalidade, a exemplo do que acontece com a fixação de residência no 

território, por um tempo ininterrupto, no território do Estado. Contudo, a 

valoração do nascimento em circunstâncias específicas é o que produz 

conseqüências jurídicas mais amplas, muito embora, nem todos os Estados 

procedam à diferenciação entre nacionais e naturalizados110. 

Conclui-se, portanto, que a clássica divisão da nacionalidade em 

nacionalidade originária e nacionalidade derivada fundamenta-se muito mais 

                                                 
110 Francisco Xavier da Silva Guimarães, Nacionalidade: aquisição, perda e reaquisição, p. 89. 

O fenômeno da nacionalidade 

A pré-nacionalidade A nacionalidade 
propriamente dita 

Nacionalidade originária Nacionalidade derivada 
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nas conseqüências jurídicas produzidas pelo nascimento da pessoa em 

circunstâncias específicas do que no acontecimento em si mesmo. 

Por conseguinte, a conceituação de nacionalidade derivada é negativa. 

Nacionalidade derivada é aquela que não é originária, isto é, é a 

nacionalidade que não foi imputada de forma a produzir toda a ampla gama de 

conseqüências que a imputação da nacionalidade originária produz. 

Se da imputação de nacionalidade surgem todas as conseqüências 

jurídicas possíveis, é irrelevante se esta imputação se deu tomando por base o 

momento do nascimento da pessoa ou um outro momento posterior qualquer. 

O que realmente vai importar é a ampla gama de conseqüências que advém 

deste fato jurídico. 

Importa questionar se as conseqüências jurídicas, produzidas por 

imputação de nacionalidade em momento posterior ao nascimento da pessoa, 

retroagem ao momento de seu nascimento. 

Com relação a este problema, e abstraindo-se as polêmicas civilistas em 

torno do tema, entende-se que, uma vez que a nacionalidade é ato de 

soberania, a solução depende do posicionamento doutrinário do Estado, 

devendo-se enfatizar que o posicionamento do Estado brasileiro é no sentido 

de a eficácia jurídica retroage ao momento do nascimento da pessoa.  

Portanto, o critério que se vai utilizar para classificar a nacionalidade 

fundamenta-se nas conseqüências jurídicas advindas da imputação de 

nacionalidade. Se as conseqüências jurídicas são amplas e ilimitadas, a 

nacionalidade é originária; se forem restritas e limitadas, a nacionalidade é 

derivada. Assim: 

Nacionalidade Conseqüências jurídicas 

Originária amplas e ilimitadas 

Derivada restritas e limitadas 

No Direito brasileiro da nacionalidade, que procede à diferenciação entre 

nacionais e naturalizados, as limitações impostas ao brasileiro naturalizado 

estão previstas na Constituição Federal (art. 12, § 3º), sendo “privativos do 

brasileiro nato os cargos: 
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• de Presidente e Vice-Presidente da República; 

• de Presidente da Câmara dos Deputados; 

• de Presidente do Senado Federal; 

• de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

• da carreira diplomática; 

• de oficial das Forças Armadas; 

• de Ministro de Estado da Defesa.” 

A nacionalidade originária, de conseqüências jurídicas amplas e 

ilimitadas, por sua vez, é subdividida, em conformidade com o momento em 

que surgem essas conseqüências e, se a imputação se dá sob condição ou de 

modo incondicional, em: imediata incondicional; imediata sob condição 
resolutiva; mediata sob condição suspensiva; e mediata sob condição 
suspensiva combinada a uma condição resolutiva. 

Portanto, um segundo esquema, mais amplo e abrangente, da 

nacionalidade, seria: 

 

 

 

 

Nacionalidade 

originária derivada 

imediata mediata 

incondicional 

Sob condição resolutiva 

Sob condição suspensiva 

Sob cond. susp. c/ cond. resolut. 
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Conceituando e exemplificando-se: 

a) Nacionalidade originária imediata incondicional: nesta hipótese a 

eficácia do ato estatal de atribuição da nacionalidade é contemporânea ao 

nascimento, formando-se o vínculo sem a exigência de implemento de 

qualquer condição. Desta forma, o direito paraguaio da nacionalidade dispõe 

que "são de nacionalidade paraguaia natural as pessoas nascidas no território 

da República"111. O direito brasileiro da nacionalidade, da mesma maneira, 

dispõe que são brasileiros natos "os nascidos na República Federativa do 

Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu 

país"112.  

Esta hipótese atributiva de nacionalidade brasileira originária é também 

imediata incondicional, pois a exigência de que, no caso de pais estrangeiros, 

estes não estejam a serviço de seu país, não configura uma condição, mas 

limitação ao jus soli. 

b) Nacionalidade originária imediata sob condição resolutiva: nesta 

hipótese a eficácia do ato estatal de atribuição da nacionalidade é também 

contemporânea ao nascimento, mas exige-se, para a manutenção do vínculo, o 

implemento de uma condição. Assim, os nascidos na República Federativa do 

Brasil, de pai brasileiro com mãe finlandesa113 que não esteja a serviço da 

Finlândia, têm a nacionalidade brasileira e a finlandesa. Porém, perdem a 

nacionalidade finlandesa, caso não mantenham laços suficientes com a 

Finlândia. "De acordo com a Lei da Nacionalidade Finlandesa, é considerado, a 

título de exemplo, como laço suficiente que a pessoa, com uma idade 

compreendida entre 18 e os 21 anos, tenha declarado por escrito, à 

representação diplomática da Finlândia, a sua vontade em manter a 

nacionalidade finlandesa, tenha recebido um passaporte finlandês ou prestado 

serviço militar ou civil na Finlândia"114. Portanto, para que estes indivíduos 

mantenham a nacionalidade finlandesa, é preciso que se dê o implemento da 

condição exigida - prestação do serviço militar ou do serviço civil na Finlândia; 
                                                 
111 Constituição Paraguaia de 1992: art. 145, 1. (Art. 145. De la nacionalidad natural -Son de 
nacionalidade paraguaya natural: 1) las personas nacidas em el territorio de la República). 
112 Constituição da República Federativa do Brasil: art. 12, I, a. 
113 http://www.finlandia.org.pt/doc/pt/servicos/nacion.html, em 19/10/2003. ("a criança recebe 
sempre à nascença, a nacionalidade finlandesa, caso a sua mãe seja cidadã finlandesa"). 
114 http://www.finlandia.org.pt/doc/pt/servicos/nacion.html, em 19/10/2003. 
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declaração, por escrito, à representação diplomática da Finlândia, entre os 18 e 

21 anos, da vontade de manter a nacionalidade finlandesa; ou qualquer outro 

ato que configure "laços suficientes" com a Finlândia. 

c) Nacionalidade originária mediata sob condição suspensiva: nesta 

hipótese, a eficácia do ato estatal de atribuição da nacionalidade é posterior ao 

nascimento. O vínculo somente se forma com o implemento da condição, mas 

uma vez formado, independe, para se manter, do implemento de qualquer 

outra condição. Assim, "os filhos de pai e mãe portugueses nascidos no 

estrangeiro, se declararem que querem ser portugueses ou inscreverem o 

nascimento no registro civil português, mediante declaração prestada pelos 

próprios”115. Por conseguinte, um indivíduo nesta situação, ao nascer, não é, 

mas tornar-se-á português, caso declare que quer ser português, por exemplo. 

E, uma vez tendo-se tornado português, para manter a sua nacionalidade 

portuguesa, não precisará proceder ao implemento de qualquer outra condição. 

d) Nacionalidade originária mediata sob condição suspensiva 
combinada a uma condição resolutiva: nesta hipótese, da mesma forma que 

na anterior, a eficácia do ato estatal de atribuição da nacionalidade é posterior 

ao nascimento. O vínculo também se forma com o implemento da condição 

suspensiva. Ademais, uma vez formado o vínculo, para que se mantenha, 

necessário se faz que se dê o implemento da condição resolutiva. Assim, para 

o direito brasileiro da nacionalidade de 1946 eram brasileiros natos "os filhos de 

brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, não estando os pais a serviço 

do Brasil, se viessem residir no país. Neste caso, atingida a maioridade, 

deveriam, para conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em 

quatro anos"116. Estes indivíduos, ao nascer, não eram brasileiros. Eles 

somente se tornavam brasileiros no momento em que viessem residir no Brasil. 

Contudo, para se manterem brasileiros, era necessário que procedessem, 

dentro em quatro anos depois de atingida a maioridade, à opção pela 

                                                 
115 Lei da Nacionalidade Portuguesa (Lei nº 37, de 03.10.1981). 
116 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946. (Art. 129. São brasileiros: 
I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não residindo estes a serviço de seu 
país; II - os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais estivessem a 
serviço do Brasil, ou, não o estando, se viessem residir no país. Neste caso, atingida a 
maioridade, deveriam, para conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em 
quatro anos). 
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nacionalidade brasileira (condição resolutiva). É o que se poderia chamar de 

nacionalidade temporária. 

 

Entende-se que esta classificação da nacionalidade originária 

harmoniza-se com a Teoria Geral do Estado e Teoria Geral do Direito, uma vez 

que, de acordo com o ensinamento de WASHINGTON DE BARROS 

MONTEIRO117, as condições são suspensivas, "quando as partes protelam 

temporariamente a eficácia do ato até a realização do acontecimento futuro e 

incerto"; e são resolutivas as que "tenham por fim extinguir, depois do 

acontecimento futuro e incerto, o direito criado pelo ato". Acrescentando que 

"das primeiras depende que o negócio jurídico tenha vida, das segundas, que 

cesse de tê-la". 

Ademais, dela se infere que a atribuição de nacionalidade originária sob 

condição resolutiva implica em nacionalidade imediata (contemporânea ao 

nascimento do indivíduo), ao passo, que a atribuição sob condição suspensiva, 

implica em nacionalidade mediata (posterior nascimento do indivíduo). 

De se observar ainda que, na nacionalidade originária mediata sob 

condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva, se não for 

estipulado um termo para o implemento desta última, ela se transforma em 

condição suspensiva, isto é, a nacionalidade originária passa a ser mediata sob 

dupla condição suspensiva, requerendo, para a formação do vínculo, o 

implemento das condições x e y. 

                                                 
117 Curso de direito civil: parte geral, p. 231. 
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VII. A NACIONALIDADE POTESTATIVA 

A nacionalidade é um instituto jurídico. Desta forma, resulta, 

necessariamente, da incidência de uma norma jurídica sobre o seu suporte 

fático. A eficácia jurídica desta incidência corresponde à imputação da 

nacionalidade, podendo esta ocorrer em grau mínimo (nacionalidade em 

potencial) ou em toda a sua plenitude (nacionalidade definitiva). 

Disto resulta que o Estado, ao imputar, incondicionalmente, a sua 

nacionalidade originária a alguém, o faz de maneira que a pessoa passa a 

desfrutar, imediatamente ao seu nascimento, da proteção plena que o ente 

estatal é capaz de oferecer. Ou de outra forma, se esta imputação da 

nacionalidade pelo Estado for sob condição, sua eficácia plena poderá ser 

imediata ou não. Tudo irá depender da natureza da condição sob a qual o 

Estado imputa sua nacionalidade à pessoa: se esta é imputada sob condição 

resolutiva, sua eficácia plena é imediata; se for sob condição suspensiva, ou 

ainda sob condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva, esta 

ficará postergada para um determinado momento no futuro, em que ocorrerá o 

implemento da condição. Porém, tanto na hipótese de imputação da 

nacionalidade sob condição resolutiva, como na de imputação sob condição 

suspensiva combinada a uma condição resolutiva, sua eficácia plena será 

sempre temporária, e caso não ocorra o implemento da condição resolutiva, o 

vínculo da nacionalidade irá se desfazer, ou ocorrendo o contrário, tornar-se-á 

definitivo. 

A condição sob a qual o Estado imputa sua nacionalidade originária, tanto a 

suspensiva quanto a resolutiva, tem seu implemento, inteiramente, subordinado 

ao arbítrio da pessoa. Porém, nada impede que seja diferente, uma vez que a 

nacionalidade decorre de um ato de soberania. 

Assim, a nacionalidade potestativa é o vínculo que se forma entre a 

pessoa e um determinado Estado, ou é mantido, com implemento de uma 

condição, inteiramente, subordinada ao arbítrio desta pessoa. Em tese, pode 

ser originária ou derivada. Contudo, não se conhece nenhum Estado que 

conceda sua nacionalidade (naturalização) sob a forma de nacionalidade 

derivada potestativa. 
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Ademais, esta modalidade de nacionalidade originária tanto pode ser 

atribuída sob condição resolutiva, como sob condição suspensiva, ou ainda sob 

condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva. Disto decorre que 

a nacionalidade potestativa comporta uma divisão em nacionalidade 
potestativa imediata e nacionalidade potestativa mediata.  

Porém, a doutrina pátria utiliza-se, mais freqüentemente, da expressão 

nacionalidade potestativa118, apenas, para designar, a nacionalidade originária 

sob condição suspensiva, ou mais precisamente, para designar a hipótese de 

nacionalidade originária da alínea c, do inciso I, do artigo 12, da Constituição 

de 1988, que assegura o status de brasileiro nato “aos nascidos no estrangeiro, 

de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade 

brasileira”119. 

Esta norma configura uma hipótese de nacionalidade potestativa, posto que, 

para sua formação, necessário se faz o implemento de condições 

subordinadas, exclusivamente, à vontade do indivíduo. Portanto, o Estado 

brasileiro não pode impedir que este indivíduo venha a residir no país e opte 

pela nacionalidade brasileira. A fixação de residência e a opção, neste caso, 

constituem-se em direito potestativo da pessoa. O seu princípio informador é o 

jus sanguinis e sua eficácia plena projeta-se para o futuro, a espera do 

implemento das condições exigidas. 

De qualquer forma, a simples incidência desta norma sobre o seu suporte 

fático, independentemente de o implemento das condições vir a ocorrer ou não, 

implica no surgimento de uma nacionalidade brasileira em potencial, devendo o 

detentor desta, proceder, antes de completar 12 anos, em embaixada ou 

consulado brasileiros, ao registro do termo de seu nascimento no estrangeiro, 

pois este registro constitui-se em prova de filiação. 

Além do mais, a pessoa nascida sob estas circunstâncias tem o direito a 

passaporte brasileiro provisório. Caso esta pessoa tenha nascido em Estado 

que adota o jus soli, ela terá, além da nacionalidade brasileira em potencial, a 

nacionalidade deste Estado em que nasceu, e, conseqüentemente, também o 
                                                 
118 Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, p. 208. 
119 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 12, I, c. 
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direito ao passaporte estrangeiro. Mas, caso tenha nascido em Estado que 

adota o jus sanguinis, não terá direito à sua nacionalidade nem ao passaporte 

deste Estado, ou seja, seu status é apenas de brasileira em potencial, o que, 

na prática, assemelha-se bastante a uma situação de anacionalidade. 

Esta brasileira em potencial, como dito antes, tem o direito potestativo de vir 

fixar residência na República Federativa do Brasil, podendo, atualmente, 

exercê-lo em qualquer tempo. Exercendo-o antes de atingir a maioridade, 

assiste-lhe o direito de transcrição ou de averbação, em Cartório do 1º Ofício 

do Registro Civil, respectivamente, do seu termo de nascimento no estrangeiro 

ou da sua certidão do registro consular, caso o tenha feito. E, desta forma, 

torna-se brasileira temporária, até que atinja a maioridade – momento em que 

poderá optar pela nacionalidade brasileira: optando, tornar-se-á brasileira em 

definitivo; se não optar, será brasileira pendente conditione (stricto sensu). De 

outra forma, se o direito de fixar residência é exercido, depois de atingida a 

maioridade, esta brasileira em potencial permanece com a formação de seu 

vínculo de nacionalidade definitivo suspenso, até que opte pela nacionalidade 

brasileira. Esta situação também configura um caso de nacionalidade brasileira 

pendente conditione, mas nesta, diferentemente da situação anterior, acima 

mencionada, a pessoa não chegou a formar, efetivamente, um vínculo de 

nacionalidade com o Estado brasileiro, ao passo que, naquela, houve a 

formação do vínculo que é suspenso quando a pessoa atinge a maioridade, 

permanecendo assim, até que se realize a opção. 

O atual texto da norma constitucional assegura que a opção poderá ser feita 

em qualquer tempo, diferentemente das Constituições de 1946, 1967 e 1969, 

que traziam implícita a idéia de maioridade como pressuposto da opção. Sendo 

assim, em tese, a opção poderia ser realizada, mesmo antes de a pessoa 

atingir a maioridade, por meio dos institutos da representação e da assistência. 

Entretanto, a jurisprudência brasileira é unânime quanto à convicção de que a 

opção é ato personalíssimo que só pode ser praticado por quem detém 

capacidade civil plena. Desta forma, é procedente a assertiva de que, ao 

emancipado, desde então, assiste-lhe o direito de proceder à opção pela 

nacionalidade brasileira. 
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Outra questão interessante que a nacionalidade potestativa suscita é se, ao 

brasileiro de nacionalidade temporária, assegura-se o direito de votar. O 

alistamento eleitoral e voto são facultativos para os brasileiros maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos. Mas, àqueles, não lhes assiste este 

direito. 

Por outro lado, ao brasileiro de nacionalidade temporária, não se lhe impõe 

o serviço militar obrigatório. Ademais, é-lhe assegurado, por lei, o direito a 

“atestado de se encontra desobrigado” deste serviço, documento este que 

comprova sua situação militar como estando “em dia” (Art. 209, do Decreto 

57.654/66). 
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VIII. PROBLEMATIZANDO O TEMA 

Ao tratar-se dos sistemas de atribuição da nacionalidade originária, foram 

apresentadas duas posições doutrinárias que divergem significativamente em 

suas bases. Repetem-se aqui estas correntes doutrinárias, com finalidade 

exclusivamente didática e para que se possa proceder a uma comparação 

entre elas. 

Viu-se, assim, que HAROLDO VALLADÃO120 ensina que "o nacional de 

origem é conhecido entre nós como brasileiro nato, que é, portanto, quem 

nasceu brasileiro, o que adquiriu originariàmente a nossa nacionalidade, e não 

apenas quem nasceu no Brasil, o que representa um só dos casos daquela 

aquisição originária". 

Por outro lado, também foi visto que MIGUEL JERONYMO FERRANTE121 

ensina que "não é essencial a contemporaneidade entre o nascimento e a 

aquisição, podendo ocorrer que, entre um e outro, medeie certo espaço de 

tempo sem que deixe de ser originária a nacionalidade. A nacionalidade, no 

caso, é outorgada pelo nascimento, em potencial, mas sua efetividade depende 

de determinada condição que, se realizada, terá efeito retroativo à data do 

nascimento". 

Da comparação entre os dois autores, parece resultar claro que, para o 

primeiro, a nacionalidade originária sempre se forma no momento do 

nascimento do indivíduo; e que, para o segundo, esta espécie de nacionalidade 

não se formaria, necessariamente, neste momento, "podendo ocorrer que, 

entre um e outro, medeie certo espaço de tempo sem que deixe de ser 

originária a nacionalidade". Disto decorre que, de acordo o ensinamento do 

segundo autor, haveria uma nacionalidade originária imediata e uma 

nacionalidade originária mediata, enquanto que, de acordo com a HAROLDO 

VALLADÃO, a nacionalidade originária seria sempre imediata, contemporânea 

ao nascimento do indivíduo. 

Precisava-se solucionar esta divergência doutrinária, pois determinar em 

que momento se forma o vínculo jurídico político entre o Estado brasileiro e os 

                                                 
120 Nacionalidade no direito brasileiro, p. 4. 
121 Miguel Jeronymo Ferrante, Brasileiros natos, p. 193. 



 81

indivíduos nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que 

venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

tempo, pela nacionalidade brasileira, pressupõe a existência de uma 

nacionalidade originária mediata, ou que, nesta hipótese, a nacionalidade 

originária seria um vínculo de nacionalidade em potencial. Caso contrário, a 

pergunta já estaria respondida: o vínculo formar-se-ia, necessariamente no 

momento do nascimento do indivíduo. 

O que seria uma nacionalidade em potencial? Quais seriam seus efeitos? 

Uma nacionalidade em potencial nada mais é do que uma mera 

possibilidade de a pessoa vir a ter esta nacionalidade. E seus efeitos 

restringem-se ao direito potestativo da pessoa de proceder à implementação 

das condições, não podendo, contudo, invocar a proteção diplomática do 

Estado, nem este exigir a prestação do serviço militar, por exemplo. Ou seja, 

configura-se uma situação jurídica de vinculação do Estado à vontade da 

pessoa. 

Portanto, eis o motivo de se ter procedido a um esboço de uma nova teoria 

geral da nacionalidade e de se ter sugerido uma complementação para a 

classificação tradicional da nacionalidade originária. 

Por conseguinte, entende-se que assiste razão à corrente que ensina não 

ser essencial a contemporaneidade entre o nascimento e a aquisição da 

nacionalidade, pois, a nacionalidade é ato de soberania e, juridicamente, 

forma-se no momento da incidência de uma norma de nacionalidade (atributiva 

ou concessiva) sobre o seu suporte fático concretizado no mundo dos fatos. 

Via de regra, o suporte fático das hipóteses de incidência das normas 

atributivas de nacionalidade originária é o nascimento do indivíduo, mas o 

nascimento, em si mesmo, é um fato natural e o que o qualifica como jurídico é 

a norma jurídica – expressão da soberania estatal. Ademais, os fatos jurídicos, 

e a nacionalidade é um fato jurídico, se decompõem em vários elementos, 

entre eles, os chamados elementos acidentais, de que são exemplos a 

condição, o termo e o encargo122. Estes elementos modificam a eficácia jurídica 

do fato jurídico. 

                                                 
122 Washington de Barros Monteiro, Curso de direito civil: parte geral, p. 224. 
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IX. A NACIONALIDADE POTESTATIVA NAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL 

Foi visto que a nacionalidade originária pode ser imediata (contemporânea 

ao nascimento) ou mediata (posterior ao nascimento). Além disto, demonstrou-

se que a atribuição estatal da nacionalidade originária incondicional ou sob 

condição resolutiva implica sempre em uma nacionalidade originária imediata, 

enquanto que a atribuição sob condição suspensiva implica em nacionalidade 

originária mediata. 

Ademais, definiu-se a nacionalidade potestativa como a nacionalidade 

originária que surge com o implemento de uma condição inteiramente 

subordinada ao arbítrio da pessoa. 

Importa, agora, que sejam analisadas as hipóteses de atribuição de 

nacionalidade potestativa nas Constituições brasileiras. 

 

9.1 A CONSTITUIÇÃO DE 1824 

No direito imperial brasileiro da nacionalidade já havia hipótese atributiva 

de nacionalidade potestativa, pois "os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de 

mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que viessem estabelecer 

domicílio no Império eram cidadãos brasileiros"123. 

MIGUEL JERONYMO FERRANTE124, referindo-se a esta norma da 

Constituição de 1824, atributiva de nacionalidade brasileira originária, enfatiza 

que "a nacionalidade era reconhecida, nessa hipótese, ex tunc, sem outra 

condição a não ser a de a pessoa fixar domicílio, a qualquer tempo, no território 

nacional", acrescentando, ainda, "que dessa condição estavam isentos os 

filhos de pai brasileiro que estivesse a serviço do Império em país 

estrangeiro"125. 

A nacionalidade era reconhecida ex tunc? O filho de pai brasileiro 

nascido no exterior, que ainda não tivesse fixado domicílio no Império, poderia 

invocar a proteção diplomática imperial? 

                                                 
123 Constituição do Império do Brasil: art. 6º, II. (com adaptação do tempo verbal). 
124 Brasileiros natos, p. 197. 
125 Brasileiros natos, p. 197. 
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Claro que não, pois esta norma implicava em nacionalidade originária 

mediata sob condição suspensiva, cuja eficácia estava subordinada à 

vontade da pessoa, no sentido de que o vínculo só se formava, quando a 

pessoa, por vontade própria, fixasse domicílio no Brasil. Contudo, uma vez 

implementada a condição, a eficácia retroagia à data do nascimento. Se assim 

não fosse (se não retroagisse), não seria hipótese de nacionalidade originária, 

e sim de nacionalidade derivada. 

Portanto, ao nascer, em um país estrangeiro, os filhos de pai brasileiro e 

os ilegítimos de mãe brasileira não eram brasileiros. Eles somente adquiriam a 

nacionalidade brasileira no momento em que fixavam domicílio no Império. A 

partir deste momento, tornavam-se brasileiros natos ex tunc, sem que se 

exigisse, para a manutenção deste status, o implemento de qualquer outra 

condição. 

Em suma, esta norma da Constituição de 1824, atributiva da 

nacionalidade brasileira potestativa, caracterizava hipótese de nacionalidade 

originária mediata sob condição suspensiva, condição esta inteiramente 

subordinada ao arbítrio da pessoa, implicando, por conseguinte, em 

nacionalidade potestativa. 

 

9.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1891 

Com discreta variação no texto, a primeira Constituição republicana, de 

1891, acolheu a mesma hipótese atributiva de nacionalidade potestativa que 

constava da Carta Imperial. Assim, eram "cidadãos brasileiros os filhos de 

brasileiros e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, se 

estabelecessem domicílio na República"126 

Substituiu-se apenas a expressão "que vierem estabelecer domicilio no 

Império" pela expressão equivalente "se estabelecerem domicílio na 

República". 

                                                 
126 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891: art. 69, 2º. (com 
adaptação do tempo verbal). 



 84

Procedeu-se, desta maneira, a uma adequação do texto, em face da 

nova realidade política, uma vez que o Brasil, então, já era uma República, 

sem, contudo, alterar-lhe a essência. 

A norma da Constituição de 1891, portanto, continuava a implicar em 

nacionalidade originária mediata sob condição suspensiva, configurando 

hipótese atributiva de nacionalidade potestativa, posto que o implemento da 

condição permanecia inteiramente subordinado à vontade da pessoa. 

 

9.3 A CONSTITUIÇÃO DE 1934 

Na Carta Política de 1934, eram brasileiros "os filhos de brasileiro, ou 

brasileira, nascidos em país estrangeiro, estando os seus pais a serviço público 

e, fora deste caso, se, ao atingirem a maioridade, optassem pela nacionalidade 

brasileira"127. 

O texto continha duas hipóteses diferentes na mesma alínea: a primeira 

era de atribuição de nacionalidade brasileira originária imediata 
incondicional, a segunda, de atribuição de nacionalidade brasileira 
originária mediata sob condição suspensiva. 

Na segunda hipótese, o momento de formação do vínculo projetava-se 

para o futuro, pois, o texto dizia "se, ao atingirem a maioridade, optarem pela 

nacionalidade brasileira". 

Tratava-se, portanto, de condição suspensiva. 

Além do mais, mesmo com o verbo optar, a sugerir que, nesta hipótese, 

a pessoa já possuía a nacionalidade brasileira, esta só se formava com a 

opção do indivíduo, após este ter atingido a maioridade. Não há que se falar, 

portanto, a bem da técnica, como fez MIGUEL JERONYMO FERRANTE128, 

que pela opção "operava-se a ratificação da nacionalidade brasileira até então 

plenamente reconhecida ao optante", nem que a este (o optante) "não se 

reconhecia, enquanto menor, e após a maioridade, até chegar a termo o prazo 

da opção, outra nacionalidade que não a brasileira". 

                                                 
127 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934: art.106, b. (com 
adaptação do tempo verbal). 
128 Nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p. 49. 
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Quando era, então, que chegava a termo o prazo da opção, visto que o 

texto dizia apenas "e, fora deste caso, se, ao atingirem a maioridade, optarem 

pela nacionalidade brasileira"? 

O prazo da opção somente chegava a termo com a morte do indivíduo. 

A qualquer momento, entre o início da maioridade e a sua morte, o 

indivíduo podia fazer a opção pela nacionalidade brasileira. E, uma vez optado, 

formava-se o vínculo de nacionalidade com eficácia retroativa à data de seu 

nascimento. 

Percebe-se, assim, que o instituto da opção foi introduzido no direito 

brasileiro da nacionalidade de maneira inadequada, fato que levou o mesmo 

MIGUEL JERONYMO FERRANTE129 a afirmar que "no sentido amplo, a opção, 

expressa ou tácita, traduzia a livre escolha de uma nacionalidade, a maneira de 

manifestar a preferência entre duas nacionalidades. Entre nós, porém, o 

legislador deu-lhe feição peculiar". Disse ainda, o ilustre mestre que, "portanto, 

não havia 'escolha' de nacionalidade. Havia 'confirmação', 'ratificação' da 

nacionalidade brasileira". 

Feição peculiar? Ratificação da nacionalidade brasileira? Não, não se 

pode concordar nem com uma coisa nem com outra, por total falta de harmonia 

com as teorias gerais do direito e do direito civil. 

Concorda-se que não ocorria escolha, que não acontecia opção, uma 

vez que a nacionalidade brasileira ainda não havia se formado. Além do mais, 

mesmo que já houvesse havido a formação do vínculo, podia-se, ainda, ter a 

situação de o indivíduo ter nascido em um país que adotasse o jus sanguinis. 

Neste caso, a opção do indivíduo seria entre a nacionalidade brasileira e seu 

status de apátrida?! 

Ora, o texto da Constituição de 1934 dizia, categoricamente, que eram 

brasileiros os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos no estrangeiro, não 

estando os pais a serviço público, se, ao atingir a maioridade, optassem pela 

nacionalidade brasileira. 

                                                 
129 Idem, Nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados, p.49. 
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Para que esta norma configurasse hipótese de atribuição de 

nacionalidade originária imediata sob condição resolutiva, seria necessário que 

o texto dispusesse que os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos no 

estrangeiro, não estando os pais a serviço do Brasil, eram brasileiros, devendo 

estes, ao atingir a maioridade, para manter a nacionalidade brasileira, optar por 

ela. 

É verdade que se inovou, ao substituir a condição do domicílio pela 

opção após a maioridade. Adotou-se um princípio "tipicamente jus sanguinis 

porque nele se desprezava qualquer ligação ao elemento territorial, cuja 

necessidade, na Constituição de 1891, lhe tirava a pureza característica"130. 

Alem disto, eliminou-se a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. 

Reconhece-se que pode até ter havido uma intenção inicial de se atribuir 

uma nacionalidade originária imediata sob condição resolutiva. Porém, a 

redação final não deixava margem a dúvidas: a atribuição de nacionalidade 

brasileira originária baseava-se no jus sanguinis (filhos de brasileiro ou 

brasileira nascidos em país estrangeiro), mas a formação do vínculo estava 

subordinada ao implemento de uma condição suspensiva (se, ao atingirem a 

maioridade, optarem pela nacionalidade brasileira). 

Por conseguinte, o indivíduo nascido em país estrangeiro, de pai 

brasileiro ou mãe brasileira que não estivessem a serviço do Brasil, enquanto 

não optasse pela nacionalidade brasileira, não seria brasileiro. 

Assim, a opção, por um lado, era um empecilho à aquisição da 

nacionalidade brasileira originária, posto que ao menor de idade não lhe 

assistia o direito de fazê-la (como ainda hoje não lhe assiste), e, por outro, 

encerrava uma contradição: escolher entre ter a nacionalidade brasileira ou não 

ter nenhuma, no caso de a pessoa ter nascido em Estado que adota o jus 

sanguinis. 

Portanto, força é convir que a inovação se deu sem a devida atenção ao 

rigor da técnica jurídica, resultando em uma norma imprecisa e contraditória. 

 

                                                 
130 A. Dardeau de Carvalho, Nacionalidade e cidadania, p. 47-48. 
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9.4 A CONSTITUIÇÃO DE 1937 E O DECRETO-LEI Nº 398, DE 1938 

Com pequenas variantes de redação, a Constituição de 1937, 

praticamente, repetiu a alínea b do artigo 106 da Constituição de 1934. 

Assim, eram brasileiros "os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos em 

país estrangeiro, estando os pais a serviço do Brasil e, fora deste caso, se, 

atingida a maioridade, optassem pela nacionalidade brasileira"131. 

Sendo assim, esta norma também configurava uma hipótese de 

atribuição de nacionalidade brasileira originária mediata sob condição 
suspensiva, com a formação do vínculo da nacionalidade deslocada para o 

momento da opção. 

Além disto, uma vez formado o vínculo, a eficácia da atribuição estatal, 

igualmente, retroagia à data do nascimento do indivíduo. 

Porém, regulando a nacionalidade brasileira e alterando esta norma 

constitucional, em 25 de abril de 1938, foi editado o Decreto-Lei nº 398/1938. 

Este Decreto-Lei132, no que tange aos filhos de brasileiro, ou brasileira, 

nascidos em país estrangeiro, não estando os pais a serviço do Brasil, 

estabeleceu que a opção fosse manifestada até um ano depois de atingida a 

maioridade civil; e quanto aos netos, que viessem a residir no Brasil, caso 

desejassem optar pela nacionalidade brasileira. 

O jus sanguinis perdia, assim, (com relação à 2ª geração) a sua 

tipicidade e pureza característica. Voltava-se a valorizar a ligação ao elemento 

territorial, e com isto deslocava-se o surgimento da nacionalidade brasileira 

para o momento da fixação de residência no Brasil, devendo o indivíduo, para 

manter o status de brasileiro, fazer a opção pela nacionalidade brasileira até 

um ano depois de atingida a maioridade civil (condição resolutiva). 

Desta forma, com o Decreto-Lei nº 398/38, esta norma constitucional 

deixava de configurar hipótese de nacionalidade originária mediata sob 

condição suspensiva, passando a implicar em nacionalidade originária 
mediata sob condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva. 

                                                 
131 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil: art. 115, b. (com adaptação do 
tempo verbal). 
132 Art. 1º, b (segunda parte combinada com o § 1º). 
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Por conseguinte, dava-se uma melhor definição à hipótese de 

nacionalidade brasileira potestativa, sem, contudo, se resolver a inadequação, 

do instituto da opção, como originariamente acolhido pelo direito brasileiro. 

Quais seriam as opções do indivíduo, se tivesse nascido em país estrangeiro 

que adota o jus sanguinis? 

 

9.5 A CONSTITUIÇÃO DE 1946 

No direito brasileiro da nacionalidade de 1946, eram brasileiros "os filhos 

de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais estivessem a 

serviço do Brasil, ou, não o estando, se viessem residir no país. Neste caso, 

atingida a maioridade, deveriam, para conservar a nacionalidade brasileira, 

optar por ela, dentro em quatro anos"133 . 

Nesta norma também havia duas hipóteses: a primeira atributiva de 

nacionalidade brasileira originária imediata incondicional; e a segunda 

atributiva de nacionalidade brasileira originária mediata sob condição 
suspensiva combinada a uma condição resolutiva. 

Combinava este texto, em sua segunda parte, numa redação mais clara 

e precisa, a alínea b do artigo 115 da Constituição de 1937 com a alínea b (e § 

1º) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 398, dilatando-se, porém, o prazo para a 

opção, de um para quatro anos depois de atingida a maioridade civil. 

MIGUEL JERONYMO FERRANTE134 referindo-se ao disposto no texto, 

fez o seguinte comentário: "mantinha-se, assim, a tradição do jus soli, com 

concessão ao jus sanguinis, embora em um quadro jurídico melhor elaborado, 

incorporando-se ao texto os requisitos da opção, que tinha sido trabalho do 

legislador ordinário. Agia-se, ainda, com mais liberalidade, ampliando-se o 

prazo para a opção, de um para quatro após a maioridade. Enfim, com o 

emprego da expressão 'para conservar a nacionalidade', dava-se à opção a 

sua justa medida: por ela o optante 'confirma' a nacionalidade brasileira que a 

Constituição lhe reconhece, ex tunc, com exclusão de qualquer outra, enquanto 

menor e até quatro anos após a maioridade". 
                                                 
133 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946: art. 129, II. (com 
adaptação do tempo verbal). 
134 Brasileiros natos, p. 200. 
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O texto, ao dispor que "se vierem residir no país", deslocava a formação 

do vínculo de nacionalidade para o momento em que o indivíduo fixasse 

residência no Brasil. 

Assim, a nacionalidade brasileira estaria formada, com eficácia 

retroativa à data de nascimento do indivíduo, mas sob condição resolutiva, a 

partir do momento em que este fixasse residência no país, pois, para conservá-

la, ele devia fazer a opção até quatro após a maioridade. 

A crítica, que se faz, diz respeito, mais uma vez, à inadequação do 

instituto da opção: se o indivíduo, ao tempo da opção, não dispusesse de outra 

nacionalidade que não a brasileira, ele teria que optar entre a nacionalidade 

brasileira e o quê? 

Não teria sido melhor a exigência de declaração da vontade de manter a 

nacionalidade brasileira, implicando esta em renúncia automática a outras 

nacionalidades que o indivíduo, por acaso, tivesse?  

 

9.6 A CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Inovando com a instituição do registro em repartição brasileira 

competente localizada no exterior, a primeira Constituição do Regime de 

Exceção, estabelecia que eram brasileiros natos "os nascidos no estrangeiro, 

de pai ou mãe brasileiros, não estando estes a serviço do Brasil, desde que 

registrados em repartição competente no exterior, ou não registrados, viessem 

a residir no Brasil antes de atingir a maioridade. Neste caso, alcançada esta, 

deveriam, dentro quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira"135. 

Nesta norma também havia duas hipóteses de atribuição de 

nacionalidade originária. Ambas implicando em nacionalidade originária 

mediata. Na primeira, a formação do vínculo estava deslocada para o momento 

do registro em repartição brasileira competente no exterior (condição 

suspensiva); na segunda, para o momento em que o indivíduo viesse a residir 

no Brasil (condição suspensiva), devendo, contudo, este, atingida a 

                                                 
135 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967: art. 140, I, c. 
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maioridade, fazer a opção pela nacionalidade brasileira, dentro do prazo 

estipulado (condição resolutiva). 

Portanto, a primeira hipótese era de nacionalidade originária mediata 
sob condição suspensiva; e a segunda, de nacionalidade originária mediata 
sob condição suspensiva combinada com uma condição resolutiva. 

Desta forma, quando do registro em repartição brasileira competente no 

exterior, o indivíduo tornava-se brasileiro nato sem que precisasse, para manter 

este status, do implemento de qualquer outra condição. E quando viesse residir 

no Brasil, tornava-se brasileiro sob condição resolutiva. No segundo caso, 

contudo, para manter a nacionalidade brasileira, estava obrigado a proceder, 

dentro do prazo estabelecido, à opção, sob pena de perder o seu status de 

brasileiro. 

Com a inovação do registro em repartição brasileira competente no 

exterior, voltava-se à aplicação do jus sanguinis puro e simples. 

E a respeito destas hipóteses, JACOB DOLINGER136, assim, se 

posicionou: "neste regime havia manifesto desequilíbrio entre as duas 

hipóteses contidas na mesma letra c do texto constitucional para efeito de 

aquisição de nacionalidade brasileira originária: 1ª) registro em repartição 

brasileira competente após o nascimento no exterior (consulado brasileiro), e 

2ª) residência no Brasil, antes da maioridade, acrescida da opção, depois do 

registro no Brasil, eis que a opção é forçosamente precedida do registro para 

comprovação de identidade. Por que, então, perguntávamos, o registro 

realizado no estrangeiro é suficiente para caracterizar o status de brasileiro 

nato, enquanto que a residência no país, acrescida de registro não é suficiente 

e pede opção pela nacionalidade brasileira? Havia nisto, argumentávamos, 

grave incongruência". 

O desequilíbrio, de fato, era flagrante, pois ambas as hipóteses eram 

informada pelo jus sanguinis, e o requisito exigido, o mesmo: ter nascido no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não estivessem a serviço 

do Brasil. 

 
                                                 
136 Direito internacional privado: parte geral, p. 150-51. 
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9.7 A CONSTITUIÇÃO DE 1969 

Alterando ligeiramente a redação do texto, a segunda Constituição do 

Regime de Exceção manteve a mesma orientação que a da primeira. 

Assim, eram brasileiros natos: "os nascidos no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou mãe brasileira, embora não estivessem estes a serviço do Brasil, 

desde que registrados em repartição brasileira competente no exterior ou, não 

registrados, viessem a residir no território nacional antes de atingir a 

maioridade; neste caso, alcançada esta, deveriam, dentro em quatro anos, 

optar pela nacionalidade brasileira"137. 

A mesma regra, embora com redações distintas, se continha nas duas 

Constituições. 

"Ambas igualmente obscuras na parte essencial: registrado ou não 

registrado em repartição brasileira competente no exterior, deveria o filho vir 

residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ou dir-se-ia que a 

exigência de residência, seguida de opção, só visava à hipótese de não ter sido 

registrado no exterior, mas em tendo sido registrado, isto seria suficiente para 

que fosse considerado brasileiro nato"138, se perguntava JACOB DOLINGER, 

esclarecendo que, após alguma hesitação, a Jurisprudência entendeu 

desnecessárias a residência e a opção, que só seriam exigidas no caso de não 

ter havido registro no exterior. 

Portanto, a primeira hipótese desta norma constitucional implicava em 

nacionalidade originária mediata sob condição suspensiva (o registro em 

repartição competente no exterior); e a segunda, em nacionalidade mediata 
sob condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva. 

9.8 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Na Carta Política de 1988, no que diz respeito às hipóteses atributivas 

da nacionalidade potestativa, há três textos a serem considerados: a redação 

original de 1988, a proposta do relator NELSON JOBIM e a redação aprovada 

                                                 
137 Constituição da República Federativa do Brasil de 1969, art. 145, I, c. (com adaptação do 
tempo verbal). 
138 Direito internacional privado: parte geral, p. 149. 
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no Congresso Revisor (Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 7 de junho 

de 1994). 

 

9.8.1 A REDAÇÃO ORIGINAL DE 1988 

Na redação original tinham-se como brasileiros natos os nascidos 

no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que fossem 

registrados em repartição competente, ou viessem a residir na República 

Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optassem, em 

qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. 

Portanto, a exemplo do que ocorria nas Constituições de 1967 e 

1969, duas eram as hipóteses de atribuição da nacionalidade brasileira 

potestativa.  

A diferença desta norma constitucional de 1988 em relação às 

normas de 1967 e 1969 residia no de fato de que a opção, na nova 

Constituição, podia ser feita em qualquer tempo, enquanto que nas 

Constituições da época do Regime Militar, tinha de ser feita dentro de quatro 

anos após a maioridade. 

A estipulação de termo para o prazo da opção havia surgido, com 

o Decreto-Lei nº 398 / 38 que estabeleceu que esta fosse feita até um ano 

depois de atingida a capacidade civil. 

Com a Constituição de 1946, este prazo foi alterado de um para 

quatro anos. E desta forma, o indivíduo tinha até os 25 anos de idade para 

fazer a opção pela nacionalidade brasileira. 

Constata-se, desta maneira, que o instituto da opção, introduzido 

no direito brasileiro com a Constituição de 1934, sofreu várias modificações, ao 

longo do tempo, tendo, inclusive, sido aplicado, inicialmente, sem a exigência 

de qualquer outro pré-requisito, além da capacidade civil, posto que, de 1934 

até 1938, o indivíduo não precisava fixar residência no Brasil para proceder à 

opção. 

O advento da Constituição de 1988 trazia, assim, nova 

modificação ao instituto da opção. Mantinha-se a exigência de fixação de 
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residência no Brasil, mas, por outro lado, eliminava-se qualquer limitação 

temporal para se fazer a opção pela nacionalidade brasileira. 

A Constituição 1988 teve, assim, a segunda hipótese atributiva da 

nacionalidade potestativa de sua norma original modificada. Esta hipótese, de 

atributiva de nacionalidade brasileira originária mediata sob condição 

suspensiva (fixação de residência) combinada a uma condição resolutiva 

(opção dentro de um prazo estipulado), passou à hipótese atributiva de 

nacionalidade brasileira originária sob condição suspensiva apenas, muito 

embora esta condição suspensiva fosse agora dupla: exigia-se, 

simultaneamente, a residência e a opção. 

Além do mais, ao eliminar-se o termo para o prazo da opção, 

também se eliminou a resolutividade da opção, pois, conforme previsto na 

teoria geral da nacionalidade que se esboçou, na nacionalidade originária 
mediata sob condição suspensiva combinada a uma condição resolutiva, 
se não for estipulado um termo para o implemento desta última, ela se 
transforma em condição suspensiva. 

A primeira hipótese, porém, nenhuma alteração sofreu com a nova 

Constituição. O registro em repartição competente no exterior, que havia sido 

introduzido com a Constituição de 1967, continuava a ser suficiente para a 

aquisição da nacionalidade brasileira originária. 

 

9.8.2 O PARECER DO RELATOR NELSON JOBIM 

O relator NELSON JOBIM propôs, quando da revisão, que a 

opção pela nacionalidade brasileira, a exemplo do que ocorria nas 

Constituições de 46, 67 e 69, se desse "no prazo de quatro anos"139, a partir da 

maioridade. Assim, seriam brasileiros natos "os nascidos no estrangeiro, de pai 

brasileiro ou mãe brasileira (que não estivessem a serviço do país), desde que 

fossem registrados em repartição competente, ou viessem a residir na 

República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, 

optassem pela nacionalidade brasileira no prazo de quatro anos". 

                                                 
139 Ivo Dantas, Constituição federal: teoria e prática, p. 363. 
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Em defesa de seu posicionamento, argumentou o relator que, 

desta forma, "reconhecia-se a qualidade de brasileiro nato sob condição 

resolutiva, já que o decurso de prazo, sem que se efetivasse a opção, 

importava na demissão do status de brasileiro nato, pois esta já existia antes 

daquela, porém o indivíduo tinha de fazer a opção, se quisesse conservá-la"140. 

Entende-se que assistia razão ao relator, uma vez que a hipótese 

implicava em nacionalidade originária mediata sob condição suspensiva 

combinada a uma condição resolutiva cujo vínculo se formava no momento da 

fixação de residência no país, exigindo-se, para a manutenção deste, a opção 

(condição resolutiva). E a resolutividade da opção residia na estipulação de um 

termo para o prazo. Eliminando-se o termo, necessariamente, eliminar-se-ia a 

resolutividade da opção.  

Porém, a proposta modificativa não foi acatada pelo Congresso 

Revisor. 

 

9.8.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº 3 / 94 

Com a Emenda Constitucional de Revisão nº 3, a norma atributiva 

da nacionalidade brasileira potestativa ganhou a seguinte redação: 

"Art. 12. São brasileiros: 

I- natos: 

a) ...; 

b) ...; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 

desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 

qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira."141 

O Congresso revisor, desta forma, não só não acatou a proposta 

modificativa do relator NELSON JOBIM com ainda acabou com a nacionalidade 

mediante registro no exterior.  

                                                 
140 Ivo Dantas, Constituição federal: teoria e prática, p. 364. 
141 Constituição da República Federativa do Brasil: art. 12, I, c. 
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A nacionalidade mediante registro em repartição brasileira 

competente localizada no exterior, introduzida no direito pátrio com a 

Constituição de 1967, havia sido mantida na Constituição de 1969 e no texto 

original da Constituição de 1988. Mas, por causa de um erro dos constituintes, 

teve sua previsão suprimida do texto final142. 

A revisão, assim, ao que tudo indica, ficou inacabada. No que diz 

respeito à nacionalidade potestativa, longe de se imprimir uma maior 

segurança jurídica, aumentaram-se as dúvidas. 

E a doutrina, em face do texto final, é confusa. 

NELSON JOBIM critica que a nova redação "é menos precisa que 

as dos textos anteriores. Permitir que a opção pela nacionalidade seja feita a 

qualquer tempo gera incerteza, pelas razões expostas, quanto à possibilidade 

de poder se recorrer dela ou não o indivíduo, antes de efetivação da opção"143. 

JACOB DOLINGER144, perplexo, pergunta: "qual o sentido disto? 

Qual o status desta pessoa que veio residir no Brasil, mas não optou pela 

nacionalidade Brasileira? Evidentemente não será brasileiro, pois senão qual a 

necessidade da opção?". 

CELSO D. DE ALBUQUERQUE MELLO à pergunta qual a 

nacionalidade até que seja feita a opção, responde: "a meu ver ele é brasileiro, 

como o era na vigência da Constituição anterior. Contudo, reconhecemos que 

esta interpretação tira todo e qualquer valor à opção. Entretanto, há uma norma 

de hermenêutica que afirma ter toda palavra em uma lei efeito útil. Neste caso 

a nossa interpretação poderia produzir este efeito quando se tratasse de 

tributação após a morte do indivíduo, vez que há países que tributam os bens 

estrangeiros de maneira diversa. Entretanto, se ele é brasileiro durante a vida 

não poderá mudar de status após a morte. Acresce ainda que a Constituição 

anterior dava o prazo de quatro anos para opção após a maioridade, mas a 

jurisprudência derrubava este prazo considerando-o meramente formal, sendo 

essencial a proteção do brasileiro. Assim sendo, vamos violar a norma de 

hermenêutica e considerar a opção como não produzindo qualquer efeito". 

                                                 
142 Revista Veja, ed. 1.377, p. 44-45. 
143 Ivo Dantas, Constituição federal: teoria e prática, p. 364. 
144 Direito Internacional privado: parte geral, p. 151-52. 
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FRANCISCO XAVIER DA SILVA GUIMARÃES145, ao seu turno, 

propõe diferente solução, ao afirmar que "a Constituição promulgada em 1988 

introduziu uma considerável inovação, no que concerne ao momento em que o 

filho de brasileiro, nascido no exterior e que viesse a fixar residência no Brasil 

antes de atingir a maioridade, pudesse optar. Substituiu-se o prazo de quatro 

anos pela expressão 'a qualquer tempo'. A mudança operada, a meu sentir, 

transcende à mera questão temporal para que ocorresse a opção pela 

nacionalidade brasileira. Agora, permitindo a Constituição que a opção se faça 

'a qualquer tempo', força é convir que a pessoa nascida no exterior de pai 

brasileiro ou mãe brasileira passe a ser brasileiro sob condição suspensiva, 

depois que atingir a maioridade e até que faça a opção. A falta de opção, 

portanto, não mais resolve a situação de brasileiro nato. Apenas a suspende. 

Com efeito, até a maioridade será brasileiro sem restrição alguma. Entretanto, 

porque a norma constitucional não mais impõe prazo para a opção, permitindo 

que esta se faça 'a qualquer tempo', alcançada a maioridade, referida pessoa 

passa a ser brasileira, sob condição suspensiva. Assim, depois da maioridade 

e até que se faça a opção pela nacionalidade brasileira, sua situação de 

brasileiro nato ficará suspensa". 

Sendo assim, o indivíduo, antes da opção, segundo uma corrente, 

não seria brasileiro; de acordo com uma outra corrente, ele seria brasileiro, 

importando a opção em um nada jurídico ou mera formalidade; e, ainda, 

segundo uma terceira corrente, se este indivíduo viesse a residir na República 

Federativa do Brasil antes da maioridade, ele seria brasileiro, sem qualquer 

restrição, desde o momento em que fixasse residência no país até a 

maioridade e, uma vez atingida esta, até que optasse pela nacionalidade 

brasileira, seria brasileiro sob condição suspensiva. 

E o que seria a nacionalidade brasileira sob condição suspensiva? 

A doutrina limita-se a dizer que "no espaço temporal entre a 

maioridade e a opção, são considerados brasileiros, mas por que, pendente de 

condição, não lhes deve ser permitido invocar tal atributo, que ficou suspenso, 

pendente da opção"146. 

                                                 
145 Nacionalidade: aquisição, perda e reaquisição, p. 37. 
146 Ibidem., mesma página. 
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X. UMA ABORDAGEM IDEOLÓGICA DA NACIONALIDADE POTESTATIVA 

A tradição constitucional do Brasil consagrou, desde o seu início, o jus solis 

e o jus sanguinis como critérios, igualmente, válidos para a aquisição da 

nacionalidade brasileira. 

Com efeito, a Constituição de 1824 já reconhecia como brasileiros não 

apenas os nascidos em solo pátrio, mas também os filhos de pais brasileiros 

nascidos no exterior que viessem a estabelecer domicilio no Império. A 

Constituição de 1891 manteve, a este respeito, o texto da Constituição 

Imperial. 

Porém, a Constituição de 1934, elaborada sob um regime autoritário, 

eliminou a obrigação da residência no Brasil e introduziu a necessidade da 

opção, uma vez alcançada a maioridade, para que o indivíduo filho de pai ou 

mãe brasileiros, e nascido no estrangeiro, pudesse adquirir a nacionalidade 

brasileira. A Constituição de 1937 repetiu praticamente o mesmo texto da sua 

Carta predecessora. 

Findo o regime autoritário, a Constituição de 1946 reintroduziu a 

necessidade do estabelecimento da residência no País para a aquisição da 

nacionalidade brasileira e estabeleceu o prazo de quatro anos, atingida a 

maioridade, para que o filho de brasileiros nascido no exterior pudesse optar 

definitivamente por ela. As Constituições de 1967 e de 1988 mantiveram, com 

nuances, tanto a necessidade da residência no Brasil quanto a obrigação da 

opção, como requisitos para que o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira 

pudesse adquirir definitivamente a nacionalidade do nosso País. 

Contudo, a Constituição de 1967 previu uma nova maneira para que o filho 

de pai brasileiro ou de mãe brasileira nascido no exterior pudesse adquirir a 

nacionalidade de seus progenitores. Refere-se ao registro em repartição 

brasileira competente. Assim, no caso em que os pais registrassem o filho nos 

consulados ou embaixadas brasileiras, a nacionalidade seria, 

automaticamente, outorgada já que tal registro possui o mesmo valor, a mesma 

força probante e idêntica eficácia jurídica dos assentos formalizados no Brasil 

pelos oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais. Dessa forma, eliminava-se 
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a necessidade de se residir no Brasil e, mais tarde, se fazer a opção pela 

nacionalidade brasileira. 

A introdução de tal dispositivo significou, é claro, um grande avanço para os 

cidadãos brasileiros que residem, mesmo que temporariamente, no exterior, 

pois a situação jurídica de seus filhos lá nascidos era automática e, 

definitivamente, resolvida, o que evitava sérios problemas legais e burocráticos. 

Os constituintes de 1988 reconhecendo a enorme importância do registro 

consular para os brasileiros residentes no exterior, mantiveram esse dispositivo 

na nova Carta Magna. 

Entretanto, a Emenda de Revisão Constitucional nº 3, de 1994, rompendo 

com essa tradição constitucional de quase trinta anos, suprimiu o registro em 

repartição brasileira competente como procedimento válido para a obtenção da 

nacionalidade brasileira. 

Na redação dada ao dispositivo pela Assembléia Nacional Constituinte de 

1988 foi retirado o prazo de quatro anos para a realização da opção que, a 

partir de então, poderia ser feita a qualquer tempo. Estabelecia o texto de 1988: 

“Art. 12. São brasileiros 

I- natos: 

a)... 

b)... 

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 antes de alcançarem a maioridade e, 

alcançada esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.” 

Tal como nos regimes das Constituições anteriores, os nascidos no exterior, 

filhos de pai ou de mãe brasileira, continuaram a ser considerados brasileiros 

natos, desde que viessem a residir no pais até o alcance da maioridade. 

Contudo, como foi suprimido o prazo de quatro anos para a realização da 

opção, esta passou a poder ser efetuada quando o indivíduo desejasse. Assim, 

alcançada a maioridade, essas pessoas passavam a ser brasileiros sob 

condição suspensiva, isto é, depois de alcançada a maioridade, até que 
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optassem pela nacionalidade brasileira, sua condição de brasileiro nato teria de 

ficar suspensa. Nesse intervalo, o Brasil os reconhecia como nacionais, mas 

este reconhecimento não podia aperfeiçoar-se juridicamente até a realização 

do acontecimento previsto: a opção. Embora fosse licito considerá-los 

brasileiros, no período entre a maioridade e a opção, esses indivíduos não 

poderiam invocar tal atributo, porque pendente da verificação da condição. 

Logo, o momento da fixação da residência no País constituía o fato essencial, 

gerador da nacionalidade, a qual ficava, porém sujeita a um ato confirmatório 

representado pela opção. Contudo, como não havia mais prazo para a 

realização da opção, o estado de brasileiro nato teria de ficar suspenso até a 

implementação da condição. Enquanto tal não se operasse, e visto que a 

Constituição exigia uma manifestação positiva de vontade, essas pessoas 

eram brasileiras “pendente conditione” e não podiam invocar a nacionalidade 

brasileira. 

Na Revisão Constitucional de 1994, a fim de se eliminar a imprecisão e as 

incertezas geradas pela redação de 1988, optou a Relatoria pela reintrodução 

do prazo para realização da opção, na forma do substitutivo apresentado, o 

qual foi aprovado em primeiro turno de votação. 

No processo de revisão da Carta Magna foram apresentadas, inicialmente, 

cinco emendas à alínea c, do inciso I, do art. 12. 

• Duas propunham o estabelecimento do prazo de quatro anos, contado 

do alcance da maioridade, para a realização da opção pela nacionalidade 

brasileira; 

• Uma emenda dispensava a realização da opção aos nascidos no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que não houvessem sido 

registrados em repartição brasileira competente; 

• Uma emenda deixava de impor, como requisito para a realização da 

opção, que o individuo viesse a residir no Brasil antes do alcance da 

maioridade; 

• Uma emenda estabelecia forma inédita de atribuição da nacionalidade 

brasileira, mediante adoção do critério do “jus sanguinis”, limitada, porém, à 

terceira geração. 
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Ao formular o Substitutivo às emendas apresentadas, o Relator, Deputado 

Nelson Jobim acolheu as propostas que restabeleciam o prazo de quatro anos, 

contados a partir do alcance da maioridade, para a realização da opção pela 

nacionalidade brasileira. 

O Substitutivo do Relator, aprovado em Plenário, em 1º turno de votação, 

resultou no seguinte: 

“Art. 12. São brasileiros 

I- natos: 

a)... 

b)... 

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 antes de alcançarem a maioridade e, 

alcançada esta, optem pela nacionalidade brasileira no prazo de quatro anos.” 

Posteriormente, aberto o prazo de apresentação de emendas, com vistas a 

apreciação da matéria em 2º turno pelo Congresso Nacional Revisor, foi 

apresentada a Emenda Aglutinativa nº 1, pelos Deputados Maurilio Ferreira 

Lima e José Maria Evmael, que introduziu as seguintes modificações ao 

Substitutivo do Relator 

Segundo tal emenda, a alínea c resultaria no seguinte: 

“Art. 12. São brasileiros: 

I-natos: 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 

que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

tempo, pela nacionalidade brasileira.” 

Essa emenda acabou sendo aprovada em 2º turno de votação pelo 

Congresso Revisor e incorporada ao texto constitucional, produzindo-se, assim, 

as seguintes conseqüências: 

• foi restringida a possibilidade de aquisição, mediante opção, da 

nacionalidade brasileira aos nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro 
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ou de mãe brasileira que não estivessem a serviço da República Federativa 

do Brasil, a apenas uma hipótese, qual seja, a de fixação de residência no 

território nacional, eliminando-se a possibilidade de aquisição da 

nacionalidade mediante o registro em repartição competente no exterior; 

• dispensou-se o alcance da maioridade como requisito para a realização 

da opção (o texto atual permite esta interpretação); 

• foram eliminados todos os prazos, tanto para a fixação de residência no 

País, como para a realização da opção. 

Sendo assim, não há mais que se cogitar da aquisição da nacionalidade 

brasileira, como efeito do registro em repartição brasileira competente, do filho 

de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Em outras palavras, o registro não mais 

poderá ensejar o reconhecimento da nacionalidade brasileira a tais indivíduos 

nascidos no exterior, já que tal faculdade lhe foi retirada pela atual redação do 

texto constitucional. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que o registro civil, feito no Brasil ou no 

exterior, não atribui por si só a nacionalidade. O que determina a constituição 

do vínculo de nacionalidade é o fato ou condição previstos no texto 

constitucional. Assim, não há como negar a nacionalidade brasileira aos 

milhares de brasileiros, desafortunados e privados de condições mínimas ao 

pleno exercício da cidadania que, por ignorância e desinformação, não tiveram 

seu nascimento inscrito nos Cartórios de Registro Civil espalhados pelo 

território nacional. 

Já quanto aos filhos, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, nascidos no 

exterior, embora seu registro também não confira por si só a nacionalidade 

brasileira, a Constituição Federal, segundo a redação de 1988, considerava tal 

ato condição essencial para o reconhecimento do vínculo de nacionalidade, 

que imediatamente se estabelecia. 

A Emenda Constitucional de Revisão n° 3, de 1994, ao suprimir a 

expressão: “desde que sejam registrados em repartição brasileira competente”, 

extinguiu a possibilidade de que o nascimento no exterior de um filho de pai 

brasileiro ou de mãe brasileira, aliado a uma condição formal, ou seja, o 
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respectivo registro do fato em repartição competente, fosse suficiente ao 

reconhecimento da nacionalidade brasileira. 

Contudo, ainda que perdure a obrigação do Ministério das Relações 

Exteriores, através das Repartições Consulares, de proceder ao registro civil de 

tais nascimentos, nos termos do art. 32 da Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros 

Públicos) e pela alínea ‘T’ do art. 50 da Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares, promulgada no Brasil pelo Decreto n° 61.078, de 26 de junho de 

1967, o fato é que deste registro não é mais lícito derivar, como conseqüência 

necessária à atribuição de nacionalidade brasileira originária. Ou seja, embora 

o registro siga sendo devido, nos termos da legislação infraconstitucional, o 

mesmo não tem mais o condão de estabelecer o vínculo de nacionalidade. 

Outra vez, encontra-se sob o império de uma norma constitucional que 

estabelece a atribuição da nacionalidade pendente conditione, pois, se de um 

lado, não pode a repartição consular brasileira no exterior negar-se ao registro 

do filho de brasileiro ou de brasileira, tal registro não determina a constituição 

do vínculo de nacionalidade. Esse vínculo permanece sob a dependência de 

duas condições, quais sejam: 

• a fixação de residência no Brasil; 

• a opção pela nacionalidade brasileira. 

Antes disso, não se pode reconhecer-lhe a nacionalidade brasileira, embora 

ele haja sido registrado. Porém, como o registro na repartição brasileira 

competente no exterior tem sido sistematicamente negado, o resultado é a 

reprodução do fenômeno da anacionalidade, nomeadamente, nos casos em 

que a legislação do país do nascimento não adota o jus soli como critério para 

a atribuição de sua nacionalidade. 

É verdade que não ocorrerá a anacionalidade se a legislação do Estado 

estrangeiro onde se deu o nascimento permitir a aquisição da nacionalidade do 

mesmo. Contudo, mesmo nos casos em que a legislação do Estado 

estrangeiro atribuir a respectiva nacionalidade aos nascidos em seu território, 

ainda assim, ter-se-á a absurda situação em que um filho de brasileiro - que 

nos termos da norma constitucional anterior, seria brasileiro nato, mediante o 

competente registro - tenha de se conformar, queira ou não, a fim de escapar à 
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condição de anacional, em ser nacional de país estrangeiro até que possa vir 

ao Brasil, com animus de permanecer e estabelecer residência e, somente 

então, poder optar pela nacionalidade de seus pais. 

Ao suprimir o registro consular como procedimento válido para a obtenção 

da nacionalidade brasileira, a citada Emenda de Revisão Constitucional, 

condenou os filhos de brasileiros, nascidos em Estados que não adotam o jus 

soli, à condição de anacionais, pois eles não têm direito à nacionalidade dos 

países onde nasceram e nem à nacionalidade brasileira, a não ser que venham 

a residir na República Federativa do Brasil. 

Evidentemente, tal situação absurda vem provocando inúmeros e graves 

problemas para os brasileiros que vivem no exterior. Os seus filhos lá nascidos 

não têm direito, por exemplo, a passaporte e, em conseqüência, defrontam-se 

com enormes dificuldades para viajar ao estrangeiro. Tal dificuldade se 

estende, ironicamente, é óbvio, às viagens ao Brasil, onde pela atual 

Constituição, eles poderiam obter a nacionalidade brasileira. 

Saliente-se que como o Brasil se converteu, a partir da década de 80, em 

país de emigrantes há um número enorme de cidadãos brasileiros que, 

atualmente, residem no exterior. Segundo estimativas feitas pelo Itamarati 

mediante os registros consulares e as informações dos serviços de imigração 

estrangeiros, essa cifra chegaria a cerca de 1,4 milhão. Portanto, embora não 

haja estatísticas específicas concernentes ao assunto, existe, sem dúvida 

alguma, um grande número de filhos de brasileiros na terrível condição de 

anacionais. 

Convém ressaltar que, mesmo nos países em que os filhos de imigrantes 

estrangeiros têm direito à cidadania, a inexistência do registro consular gera a 

situação esdrúxula em que os pais possuem nacionalidade diferente dos seus 

filhos o que freqüentemente cria problemas burocráticos. 

Ademais, a necessidade da opção, como exigência para se confirmar a 

nacionalidade brasileira cria uma situação ambígua. De um lado, assegura-se 

ao filho de brasileiro nascido no exterior a nacionalidade brasileira, caso ele 

venha a residir no Brasil, mas de outro, exige-se que ele confirme, uma vez 

alcançada a maioridade, a sua condição de brasileiro. Ora, isto significa dizer 

que a nacionalidade dos filhos de brasileiros que nasceram no estrangeiro é 



 104

pendente conditione, isto é, a sua equiparação ao brasileiro nato só se realiza 

definitivamente com a opção. 

Entende-se que a fixação da residência no País é, segundo a tradição 

constitucional do Brasil, justamente, o fato gerador da nacionalidade brasileira 

e, portanto, deveria ser condição única e suficiente para a obtenção da 

nacionalidade. 

Assim, o término da exigência da opção eliminaria o que, na imensa maioria 

das vezes, é uma mera formalidade burocrática. 

Ressalte-se, por último, que um dos pressupostos da exigência da opção é 

a idéia de que um indivíduo deva ter apenas uma nacionalidade. Assim, optar-

se-ia por uma nacionalidade em detrimento de outra. Ora, tal pressuposto não 

se coaduna com a tendência moderna, resultante do aumento da circulação de 

indivíduos em nível internacional, das pessoas poderem ter mais de uma 

nacionalidade. Ademais, a Constituição de 1988 assegurou tal direito aos 

cidadãos brasileiros. 
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XI. AFINAL, EM QUE MOMENTO SE FORMA O VÍNCULO? 

No direito brasileiro da nacionalidade, o jus soli sempre foi o princípio 

informativo predominante. Por outro lado também, o Estado brasileiro, desde a 

sua primeira Constituição, sempre fez concessões ao jus sanguinis. 

O jus sanguinis, contudo, jamais foi aplicado em sua forma pura, não se 

constituindo, por conseguinte, por si só, em fato gerador da nacionalidade 

brasileira. 

As Constituições de 1824 e 1891, com relação à nacionalidade potestativa, 

exigiam o estabelecimento de domicílio, a qualquer tempo, no país; as de 1934 

e 1937, a opção pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. 

Com esta mudança foi criado um problema: nas duas primeiras 

Constituições, o estabelecimento de domicílio no país poderia se dar a 

qualquer momento entre o nascimento e a morte do indivíduo; mas nas 

Constituições de 1934 e 1937, a opção somente podia ser feita depois de 

atingida a maioridade. E entre o nascimento e a maioridade, qual era o status 

do indivíduo? 

O Decreto-Lei nº 398/38, ao exigir que optante (2ª geração) viesse a residir 

no Brasil e que a opção fosse manifestada até um ano depois de atingida a 

maioridade, resolveu o problema: o princípio informativo da nacionalidade 

potestativa era o jus sanguinis; o fato gerador era a fixação de residência no 

Brasil; e a condição resolutiva, a opção até um ano depois de atingida a 

maioridade. 

A Constituição de 1946 manteve a mesma sistemática com ampliação do 

prazo para a opção de um para quatro anos depois de atingida a maioridade, e 

a Lei nº 818/49, em seu artigo 4º, consolidou a solução introduzida pelo 

Decreto-Lei nº 398/38, ao estabelecer que "o filho de brasileiro, ou brasileira, 

nascido no estrangeiro e cujos pais ali não estivesse a serviço do Brasil, 

poderia após a sua chegada ao país, para nele residir, requerer ao juízo 

competente do seu domicílio, fazendo-se constar deste e das respectivas 

certidões que o mesmo só valeria, como prova de nacionalidade brasileira, até 

quatro anos depois de atingida a maioridade". 
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As Constituições de 1967 e 1969 também mantiveram a mesma 

sistemática, acrescentando, porém, o registro em repartição brasileira 

competente localizada no exterior e a fixação de residência no país antes da 

maioridade: o princípio informativo continuava a ser o jus sanguinis; o fato 

gerador era o registro no exterior, ou a residência no país antes da maioridade 

subordinada à opção dentro quatro anos depois de atingida a maioridade. 

A Constituição de 1988, com a Emenda Constitucional de Revisão nº 3 / 94, 

acabou com a nacionalidade originária mediante registro em repartição 

brasileira competente localizada no exterior e eliminou o termo do prazo para a 

opção, podendo esta, agora, ser realizada "em qualquer tempo". Por 

conseguinte, e em que pesem os ensinamentos do eminente mestre CELSO D. 

DE ALBUQUERQUE MELLO e de outros grandes juristas, tecnicamente 

falando, sem que haja a opção, não se dá a formação da nacionalidade 

potestativa, pois a condição suspensiva é dupla: residência e opção. Ademais, 

a rigor, sem a opção, nem mesmo é possível o registro do termo de nascimento 

no exterior no livro "E" do 1º Ofício do Registro Civil. No direito anterior, este 

registro era possível porque a fixação de residência no país ensejava a 

formação da nacionalidade brasileira sob condição resolutiva - no momento em 

que o indivíduo vinha a residir na República Federativa do Brasil, ele se 

tornava, imediatamente, brasileiro nato, devendo proceder à opção, para 

manter este status, dentro quatro anos depois de atingida a maioridade. 

Contudo, atualmente, a norma constitucional dispõe que estes indivíduos são 

brasileiros natos, "desde que venham a residir na República Federativa do 

Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira". Sendo 

assim, a opção deixou de ser condição resolutiva e passou a condição 

suspensiva. Por conseguinte, o princípio informativo é o jus sanguinis e o fato 

gerador, a fixação de residência combinada à opção. Trata-se, desta forma, de 

hipótese atributiva de nacionalidade brasileira originária mediata sob 
condição suspensiva. 

Portanto, tecnicamente falando, o vínculo da nacionalidade potestativa 

somente se forma com o ato de opção pela nacionalidade brasileira. 
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XII. UMA ABORDAGEM PRÁTICA DA NACIONALIDADE POTESTATIVA 

Tendo-se analisado o problema da fixação de residência e da opção a 

qualquer tempo que a hipótese de nacionalidade potestativa (art. 12, inciso I, 

alínea c) suscita, propõe-se, agora, com vistas a uma melhor compreensão do 

assunto, uma abordagem prática desta modalidade de nacionalidade originária. 

Na atual hipótese de nacionalidade potestativa brasileira é possível a 

identificação e delimitação de quatro momentos distintos: (1) o momento do 

nascimento, no estrangeiro, de um indivíduo, filho de pai brasileiro ou de mãe 

brasileira; (2) o momento do registro, em embaixada ou consulado brasileiro, 

de seu nascimento (3) o momento da fixação de sua residência na República 

Federativa do Brasil; e (4) o momento de sua opção pela nacionalidade 

brasileira. 

Cada um destes momentos implica em procedimento administrativo ou 

judicial próprio que deve ser realizado para que o vínculo definitivo da 

nacionalidade brasileira potestativa se forme. 

Estes procedimentos encontram seu fundamento em várias normas legais, 

sendo as principais, entre outras, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988; o Decreto-Lei nº 389, de 1938; a Lei nº 818, de 1949; a Lei nº 

6.015, de 1973; o Decreto nº 84.451, de 1980; e o Manual de Serviços 

Consular e Jurídico, do Ministério das Relações Exteriores. 

Na Constituição Federal de 1988 encontram-se a consubstancialização da 

hipótese de nacionalidade potestativa bem como a delimitação dos vários 

momentos que esta modalidade de nacionalidade originária envolve. 

O Decreto-Lei nº 389 / 1938 regula a nacionalidade brasileira; a Lei nº 818 / 

1949 regula a aquisição, a perda e a reaquisição da nacionalidade, e a perda 

dos direitos políticos.   

A Lei de nº 6.015 / 1980 dispõe sobre os registros públicos, e da outras 

providências, estipulando, em seu artigo 50, que “todo nascimento que ocorrer 

no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido 

o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que 

será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta 
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quilômetros da sede do cartório”, e, no § 5º do mesmo artigo, que “aos 

brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, 

ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados”. 

O Decreto nº 84.451 / 1980 dispõe sobre os atos notariais e de registro civil 

do serviço consular brasileiro. 

 

12. 1 O NASCIMENTO NO ESTRANGEIRO 

Os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira 

que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil têm a 

nacionalidade brasileira, apenas, em potencial. E quando do seu nascimento 

em ambiente hospitalar, seus pais recebem uma declaração de nascido vivo 

ou documento equivalente. Se tiverem nascido em país que adota o jus soli, 

terão, a nacionalidade do Estado em que nasceram; ao contrário, se tiverem 

nascido em país que adota o jus sanguinis, não serão nacionais deste Estado. 

De posse da declaração de nascido vivo, deve-se efetuar o devido 

registro civil, em Cartório do país em que se deu o nascimento, e solicitar as 

respectivas certidões. 

 

12.2 O REGISTRO EM REPARTIÇÃO BRASILEIRA COMPETENTE 

Todo nascimento ocorrido em território brasileiro deve ser dado a 

registro, devendo também os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou 

brasileira ser registrados em repartição brasileira competente no exterior – 

embaixada ou consulado. 

Este registro não mais confere a nacionalidade brasileira aos nascidos 

nestas circunstâncias, se, ao menos, um dos pais não estiver a serviço da 

República Federativa do Brasil. Contudo, serve como prova de filiação, e só 

pode ser feito até antes de se completar doze anos de idade. 
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12.3 A FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO BRASIL 

Se o filho de brasileiro, nascido no estrangeiro, tiver a nacionalidade 

do país em que nasceu, independentemente de ter feito o registro consular, 

poderá viajar para o Brasil, sem maiores problemas, com passaporte do país 

em que nasceu. Caso contrário, poderá viajar com passaporte brasileiro 

provisório. 

Se, ao fixar residência no Brasil, for menor de idade, poderá requerer 

a transcrição do termo de nascimento no exterior, ou a averbação do registro 

consular, em Cartório do 1º Ofício do Registro Civil do Distrito Federal ou de 

seu domicílio. Das respectivas certidões constaram que as mesmas só valem 

como prova da nacionalidade brasileira até antes de se atingir a maioridade. 

Atingindo-se a maioridade, deve-se proceder à opção pela 

nacionalidade brasileira. 

 

12.4 A OPÇÃO PELA NACIONALIDADE BRASILEIRA 

O artigo 109 da CF/88, em seu inciso X, estipula que “as causas 

referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção”, competem aos juízes 

federais. 

Os pressupostos da opção são a fixação de residência na República 

Federativa do Brasil e a capacidade civil absoluta do optante. 
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XIII. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Tendo-se estudado o fenômeno da nacionalidade em seus aspectos 

sociológico e jurídico, analisado a teoria tradicional da nacionalidade e 

esboçado uma nova teoria da nacionalidade com intuito de enfrentar o 

problema da fixação de residência e da opção pela nacionalidade a qualquer 

tempo, que surge quando da interpretação e aplicação da norma atributiva da 

nacionalidade brasileira potestativa (art. 12, inciso I, alínea c), conclui-se que: 

• o direito brasileiro da nacionalidade ressente-se da falta de uma teoria 

geral da nacionalidade capaz de fornecer a necessária segurança à 

interpretação e aplicação das normas imputativas de nacionalidade; 

• a atual norma atributiva da nacionalidade brasileira potestativa é 

imprecisa e inadequada: imprecisa por se prestar a diferentes e contraditórias 

interpretações; e inadequada porque enseja o fenômeno da anacionalidade e 

outras anormalidades: o filho de brasileiro, nascido em Estado que adota o jus 

soli, terá nacionalidade diferente da do pai enquanto não vier residir no Brasil e 

optar pela nacionalidade brasileira; o filho de brasileiro, nascido em Estado que 

adota o jus sanguinis, quando da opção escolherá entre ter a nacionalidade 

brasileira ou não ter qualquer nacionalidade; 

• quando da incidência da norma atributiva da nacionalidade brasileira 

potestativa sobre o seu suporte fático, sua eficácia jurídica pode-se manifestar 

desde um grau mínimo (nacionalidade em potencial) até um grau máximo 

(nacionalidade potestativa definitiva), comportando fases intermediárias 

(nacionalidade temporária e nacionalidade brasileira pendente conditione); 

• no atual texto constitucional, a nacionalidade brasileira potestativa, 

falando-se tecnicamente (interpretação gramatical), somente se forma com o 

implemento simultâneo da fixação de residência na República Federativa do 

Brasil e opção pela nacionalidade brasileira; 

• a interpretação gramatical da norma atributiva da nacionalidade 

brasileira potestativa não autoriza o requisito da maioridade como pressuposto 

da opção; 
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• a jurisprudência brasileira prioriza o aspecto teleológico, quando da 

interpretação da norma, buscando oferecer um integração mais célere dos 

filhos de brasileiros nascidos no exterior à sociedade brasileira; 

• há contradição, numa perspectiva teleológica da nacionalidade, no fato 

de a CF/88 facultar aos brasileiros maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos o direito ao voto e não assegurar este direito aos brasileiros temporários 

na mesma faixa etária, nem lhes permitir a opção pela nacionalidade brasileira 

definitiva.  

Sendo assim, e considerando ainda que as estatísticas recentes mostram 

que mais de 100 mil pessoas estão deixando o país anualmente e que esses 

emigrantes são responsáveis por uma remessa anual de US$ 4 bilhões para o 

Brasil (o que representa 1% do PIB brasileiro)147, por que não se procede a 

uma nova emenda constitucional com ampliação do direito à nacionalidade 

brasileira pelo critério do jus sanguinis? Por que os indivíduos nascidos no 

exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estejam a serviço da 

República Federativa do Brasil, mesmo com seus pais trabalhando e 

respondendo por significativas remessas de dólares para o país, 

diferentemente do que ocorre com os filhos dos burocratas a serviço do Brasil 

no exterior, são privados do direito à nacionalidade brasileira originária 

imediata? 

Portanto, sugere-se, para uma futura revisão do direito brasileiro da 

nacionalidade, a seguinte sugestão de hipótese atributiva de nacionalidade 

brasileira potestativa: "São brasileiros natos: os nascidos no exterior, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira que não estejam a serviço da República 
Federativa do Brasil, devendo, para conservarem o status de brasileiros, 
manifestar em repartição brasileira competente, até quatro anos após a 
maioridade, a vontade de manter a nacionalidade brasileira". 

Pois desta forma, o Estado brasileiro, que se tem revelado incapaz de 

resolver o problema do desemprego e outras mazelas sociais, estaria 

ampliando a utilização do jus sanguinis e assegurando aos brasileiros que 

                                                 
147 Revista Conjuntura Econômica, v. 57, n. 10, p. 59. 
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partem para o exterior em busca de emprego e de melhores condições de vida, 

ao menos, o direito de poderem ter filhos brasileiros. 
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ANEXO A 
 
 

ESTADOS E NACIONALIDADES 
 
 

1 Afeganistão Afegane 
2 África do Sul Sul-africana 
3 Albânia Albanesa 
4 Alemanha Alemã 
5 Andorra Andorrana 
6 Angola Angolana 
7 Antígua e Barbuda Antiguana 
8 Arábia Saudita Saudita 
9 Argélia Argelina 

10 Argentina Argentina 
11 Armênia Armênia 
12 Austrália Australiana 
13 Áustria Austríaca 
14 Azerbaidjão Azeri ou azerbaidjano 
15 Bahamas Bahamense 
16 Bangladesh Bengalesa 
17 Barbados Barbadiana 
18 Barein Barenita 
19 Belarus Bielo-russa 
20 Bélgica Belga 
21 Belize Belizenha 
22 Benin Beninense 
23 Bolívia Boliviana 
24 Bósnia-Herzegóvina Bósnia 
25 Botsuana Betchuana 
26 Brasil  Brasileira 
27 Brunei Bruneiana 
28 Bulgária Búlgara  
29 Burkina Fasso Burquinense 
30 Burundi Burundinesa 
31 Butão Butanesa 
32 Cabo Verde Caboverdiana 
33 Camarões Camaronesa 
34 Camboja Cambojana 
35 Canadá Canadense 
36 Catar Catariana 
37 Cazaquistão Cazaque 
38 Chade Chadiana 
39 Chile Chilena 
40 China Chinesa 
41 Chipre Cipriota 
42 Cingapura Cingapuriana 
43 Colômbia Colombiana 
44 Comores Comorense 
45 Congo Congolesa 
46 Coréia do Norte Norte-coreana 
47 Coréia do Sul Sul-coreana 
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48 Costa do Marfim Marfinense 
49 Costa Rica Costarriquenha ou costarriquense 
50 Croácia Croata 
51 Cuba Cubana 
52 Dinamarca Dinamarquesa 
53 Djibuti Djibutiano 
54 Dominica Dominiquense 
55 Egito Egípcia 
56 El Salvador Salvadorenha 
57 Emirados Árabes Unidos Árabe 
58 Equador Equatoriana 
59 Eritréia Eritréia 
60 Eslováquia Eslovaca 
61 Eslovênia Eslovena 
62 Espanha Espanhola 
63 Estados Unidos Norte-americana ou estadunidense 
64 Estônia Estoniana 
65 Etiópia Etíope 
66 Federação Russa Russa 
67 Fiji Fijiana 
68 Filipinas Filipina 
69 Finlândia Finlandês 
70 França Francesa 
71 Gabão Gabonesa 
72 Gâmbia Gambiana 
73 Gana Ganense 
74 Geórgia Georgiana 
75 Granada Granadina 
76 Grécia Grega 
77 Guatemala Guatemalteca 
78 Guiana Guianense ou guianesa 
79 Guiné Guineana 
80 Guiné-Bissau Guineense 
81 Guiné Equatorial Guinéu-equatoriana 
82 Haiti Haitiana 
83 Holanda (Países Baixos) Neerlandesa 
84 Honduras Hondurenha 
85 Hungria Húngara 
86 Iêmen  Iemenita 
87 Ilhas Marshall Marshallina 
88 Ilhas Salomão Salomônica 
89 Índia Indiana 
90 Indonésia Indonésia 
91 Irã Iraniana 
92 Iraque Iraquiana 
93 Irlanda Irlandesa 
94 Islândia Islandesa 
95 Israel Israelense 
96 Itália Italiana 
97 Iugoslávia Iugoslava 
98 Jamaica Jamaicana 
99 Japão Japonesa 
100 Jordânia Jordaniana 
101 Kiribati Kiribatiana 
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102 Kuweit Kuweitiana 
103 Laos Laosiana 
104 Lesoto Lesota 
105 Letônia Letã 
106 Líbano Libanesa 
107 Libéria Liberiana 
108 Líbia Líbia 
109 Liechtenstein Liechtensteiniana 
110 Lituânia Lituana 
111 Luxemburgo Luxemburguesa 
112 Macedônia Macedônia 
113 Madagáscar Malgaxe 
114 Malásia Malaia 
115 Malauí Malauiana 
116 Maldivas Maldívia 
117 Mali Malinesa 
118 Malta Maltesa 
119 Marrocos Marroquina 
120 Maurício Mauriciana 
121 Mauritânia Mauritana 
122 México Mexicana 
123 Mianmar Birmanesa 
124 Micronésia Micronésia 
125 Moçambique Moçambicana 
126 Moldávia Moldávia 
127 Mônaco Monegasca 
128 Mongólia Mongol 
129 Namíbia Namibiana 
130 Nauru Nauruana 
131 Nepal Nepalesa 
132 Nicarágua Nicaragüense 
133 Níger Nigerina 
134 Nigéria Nigeriana 
135 Noruega Norueguesa 
136 Nova Zelândia Neozelandesa 
137 Omã Omani 
138 Palau Palauense 
139 Panamá Panamenha 
140 Papua Nova Guiné  Papuásia ou papua 
141 Paquistão Paquistanesa 
142 Paraguai Paraguaia 
143 Peru Peruana 
144 Polônia Polonesa 
145 Portugal Portuguesa 
146 Quênia Queniana 
147 Quirguistão Quirguiz 
148 Reino Unido Britânica 
149 República Centro-Africana Centro-africana 
150 República Democrática do Congo Congolesa 
151 República Dominicana Dominicana 
152 República Tcheca Tcheca 
153 Romênia Romena 
154 Ruanda Ruandesa 
155 Samoa Samoanos 



 125

156 San Marino Samarinesa 
157 Santa Lúcia Santa-lucense 
158 São Cristóvão e Névis São-cristovense 
159 São Tomé e Príncipe São-tomense 
160 São Vicente e Granadinas São-vicentina 
161 Seicheles Sheichelense 
162 Senegal Senegalesa 
163 Serra Leoa Leonesa 
164 Síria Síria 
165 Somália Somali 
166 Sri Lanka Cingalesa 
167 Suazilândia Suazi 
168 Sudão Sudanesa 
169 Suécia Sueca 
170 Suiça Suiça 
171 Suriname Surinamesa 
172 Tadjiquistão Tadjique 
173 Tailândia Tailandesa 
174 Taiwan Taiuanesa 
175 Tanzânia Tanzaniana 
176 Timor-leste Timorense ou maubere 
177 Togo Togolesa 
178 Tonga Tonganesa 
179 Trinidad e Tobago Trinitina ou tobaguiana 
180 Tunísia Tunisiana 
181 Turcomenistão Turcomana 
182 Turquia Turca 
183 Tuvalu Tuvaluana 
184 Ucrânia Ucraniana 
185 Uganda Ugandense 
186 Uruguai Uruguaia 
187 Uzbequistão Uzbeque 
188 Vanuatu Vanuatense 
189 Vaticano Vaticana 
190 Venezuela Venezuelana 
191 Vietnã Vietnamita 
192 Zâmbia Zambiana 
193 Zimbábue Zimbabuana 
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ANEXO B 
 
 

LEY 21.795 

LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANIA ARGENTINA 

Sanción y promulgación: 18 de mayo de 1978 

Publicación: B. O. 17 V 78 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1.- La atribución, otorgamiento, pérdida y cancelación de la 
nacionalidad y de la ciudadanía argentina se regirán por las disposiciones de la 
presente ley y de sus reglamentos. 

Artículo 2.- Los nacionales y los ciudadanos argentinos gozarán de los 
derechos y quedarán sujetos a las obligaciones establecidas en la Constitución 
Nacional y sus leyes reglamentarias. 

TITULO I 

LA NACIONALIDAD ARGENTINA 

CAPITULO I 

LOS ARGENTINOS NATIVOS 

Artículo 3.- Son argentinos nativos: 

a) Los nacidos en el territorio de la República Argentina, sus aguas 
jurisdiccionales o espacio aéreo, con excepción de los hijos de extranjeros cuyo 
padre o madre se encontraren en el país como agentes del servicio exterior o 
en función oficial de un Estado extranjero o en representación de organismos 
interestatales reconocidos por la República, siempre que conforme a la 
legislación del Estado cuya nacionalidad posean los padres, no les 
correspondiere la nacionalidad argentina; 

b) Los nacidos en las legaciones sedes de las representaciones diplomáticas, 
aeronaves, y buques de guerra argentinos; 

c) Los nacidos en alta mar o en zona internacional y en sus respectivos 
espacios aéreos bajo pabellón argentino; 

d) Los hijos de padres o madre argentinos que nacieren en territorio extranjero, 
siempre que el padre o la madre se encontraren en el exterior prestando 
servicios oficiales para los gobiernos nacional, provinciales o municipales; 
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e) Los nacidos en el extranjero de padre o madre argentinos nativos, a petición 
de quien ejerza la patria potestad. La misma, deberá ser formulada ante el 
tribunal federal con jurisdicción en el domicilio del peticionante, dentro de los 
cinco (5) años de la fecha de nacimiento. También podrá formalizarla el 
interesado, dentro de los tres (3) años posteriores al cumplimiento de los 
dieciocho (18) años de edad, si acreditare saber leer, escribir y expresarse, en 
forma inteligible, en el idioma nacional. En cualquiera de dichos supuestos, se 
requerirá que el peticionante tenga establecido su domicilio en la República 
durante los (2) años en forma ininterrumpida al momento de formalizar la 
solicitud. 

… 
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ANEXO C 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY148, 1992 
 
 

Artículo 146 - DE LA NACIONALIDAD NATURAL 

Son de nacionalidad paraguaya natural:  

1. las personas nacidas en el territorio de la República;  
2. los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose uno o ambos al 

servicio de la República, nazcan en el extranjero;  
3. los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando 

aquéllos se radiquen en la República en forma permanente, y  
4. los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República.  

La formalización del derecho consagrado en el inciso 3. se efectuará por simple 
declaración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los 
hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez 
hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado. 

 
 
 
 

                                                 
148 http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Paraguay/para1992.html, em 04.06.2004. 
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ANEXO D 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY149, de 1997 

 
... 
Artículo 73.  
Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales.  
 
Artículo 74.  
Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier 
punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos 
de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, 
por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico.  
 
Artículo 75.  
Tienen derecho a la ciudadanía legal:  
A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia 
constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad 
en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de 
residencia habitual en la República.  
B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia 
constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso 
anterior y cinco años de residencia habitual en el país.  
C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la 
Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.  
 
La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento 
público o privado de fecha comprobada.  
Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los 
extranjeros comprendidos en los incisos A) y B) hasta tres años después del 
otorgamiento de la respectiva carta.  
La existencia de cualesquiera de las causales de suspensión a que se refiere el 
artículo 80, obstará al otorgamiento de la carta de la ciudadanía.  
 
Artículo 76.  
Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos 
legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles 
otorgado la carta de ciudadanía. 
No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en 
la enseñanza superior. 
… 
 

 

                                                 
149 http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm, em 04.06.2004. 
 




