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RESUMO 

 

 

A proposta deste trabalho será esclarecer sobre o efeito da reaquisição da 

nacionalidade no Brasil pelo brasileiro nato ou naturalizado, a nacionalidade é um 

direito inerente de todo homem e está assegurado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, suas formas de aquisição e de perda também serão tratadas, a 

reaquisição de nacionalidade teve origem na Constituição Federal de 1946 onde á 

época o entendimento era que se adquirisse novamente a nacionalidade perdida 

como a que perdera, ou seja, se brasileiro nato fosse, brasileiro nato voltaria a ser. 

 

 

Palavras-Chave: Aquisição, Perda, Reaquisição, Nacionalidade. 

 

 

  

 



 7 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work will clarify the effect of the reacquisition of nationality in 

Brazil by brazilian bom or naturalized, nationality is an inherent right of every man 

and is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, forms of acquisition 

and loss will be treated the reacquisition of nationality had its origin in the 

Constitution of 1946 which will time the understanding was that they acquire the 

nationality lost again as it had lost, that is, if it were a native brazilian, brazilian bom 

to be back. 

 

 

Keywords: Acquisition, Loss, Reacquisition, Nationality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A nacionalidade é um vínculo importante de um individuo com o seu Estado, 

sua pátria. 

É um direito fundamental para a pessoa humana. A partir do momento em 

que foi disposto na Declaração Universal dos Direitos dos Humanos em seu artigo 

XV, todos os Estados devem acolhê-lo em seus ordenamentos jurídicos tendo em 

vista a natureza inerente de ser ele um direito fundamental do homem. Diz o referido 

texto que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, e ninguém poderá ser 

privado arbitrariamente dela, nem terá negado o direito de trocá-la. 

Portanto, existem hipóteses de que nem todos estejam satisfeitos com a 

nacionalidade a qual pertencem, e por tal motivo decidem por mudar-la. 

Contudo, depois de mudar de nacionalidade há a possibilidade de o mesmo 

querer voltar para a nacionalidade que deixará e solicitar assim a reaquisição da 

nacionalidade perdida. 

Existe uma grande divergência sobre qual será o efeito desta reaquisição de 

nacionalidade no Brasil. 

O presente trabalho visa descrever o processo de reaquisição da 

nacionalidade brasileira. E esclarecer também sobre o seu efeito. 

Será demonstrado que a nacionalidade perdida poderá ser readquirida, pois a 

perda da nacionalidade não é de caráter irreversível. Assim se por algum motivo o 

ex-nacional desejar retornar a sua nacionalidade brasileira poderá assim o fazer 
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2 NACIONALIDADE 

 

 

Antes de explicar como readquire a nacionalidade no Brasil, primeiramente 

devemos ter uma idéia clara e concisa sobre o que é a nacionalidade. 

Temos dois sentidos distintos de nacionalidade sendo o primeiro sociológico, 

o que não é relevante neste trabalho e o segundo jurídico. 

O sociológico está diretamente ligado à nação, a um determinado grupo de 

indivíduos com os mesmos costumes, crenças, língua, hábitos e “querer viver em 

comum”. 

Nesse sentido sociológico existem duas correntes: a dos autores alemães 

(Gunther, Claus) que realçam os elementos matérias (raça, língua e religião), e os 

franceses (Renan, Hauriou) realçam o aspecto psicológico (querer viver em comum, 

mentalidade idêntica entre os indivíduos do grupo).  

A corrente italiana concilia o entendimento alemão e o francês. 

A palavra nação já teve vários sentidos no meio internacional no Concílio de 

Constança, por exemplo, nação alemã servia para designar os delegados da Europa 

Oriental e nação inglesa para a Europa Setentrional. 

Mello cita em sua obra: 

 

Chantebout salienta que é a política de discriminação do Estado que faz 
com que a nação tome consciência de si mesma. Daí dizer este autor: “a 
nação é a comunidade de todos aqueles que são favoráveis – ou pelo 
contrário, definitivamente hostis - ao Estado ao qual se acham submetidos” 
(MELLO, 2004, p. 992). 

 

No Brasil o conceito sociológico de nacionalidade quem o faz é Silva: 

 

Sociologicamente é certo que a nacionalidade indica a pertinência da 
pessoa a uma nação. Nesse sentido, nacionais seriam ”todos quantos 
nascem num certo ambiente cultural feito de tradições e costumes, 
geralmente expresso numa língua comum, atualizado num idêntico conceito 
de vida e dinamizado pelas mesmas aspirações de futuro e os mesmos 
ideais coletivos” (SILVA, 2009, p. 318 e 319). 

 

Já no sentido jurídico, não é relevante a nação, as características que igualam 

os indivíduos, o importante aqui é a qualidade de um individuo ao seu Estado, neste 

sentido temos o conceito de Miranda apud Guimarães: “Nacionalidade é o laço 
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jurídico-político de direito público interno, que faz da pessoa um dos elementos 

componentes da dimensão pessoal do Estado” (GUIMARÃES, 1995, p.2). 

Nacionalidade é o elo que liga cada indivíduo a uma sociedade juridicamente 

organizada, traduzindo a necessidade de cada Estado indicar seus nacionais. A 

nacionalidade nada mais é que o elo que liga cada indivíduo a um determinado 

Estado. 

Para Guimarães (1995) a nacionalidade é um vínculo permanente que une 

um individuo a uma sociedade juridicamente organizada, sendo o elo de 

subordinação de uma pessoa a determinado Estado. 

Cada Estado é livre para normatizar sobre a nacionalidade, sendo esta 

matéria no Brasil Constitucional. A nacionalidade é a emanação da soberania de 

cada país, cabendo a ela distinguir os seus nacionais dos estrangeiros, dando aos 

seus, direitos privados. O Estado é soberano e livre para estabelecer as normas da 

nacionalidade e por ser de sua atribuição, não se considera a vontade do individuo, 

mas sim, o interesse comum do Estado. 

Guimarães conclui como conceito de nacionalidade “a qualidade inerente a 

essas pessoas, qualidade essa capaz de localizá-las na massa difusa da população, 

como pertencentes a um determinado Estado” (GUIMARÃES, 1995, p.2). 

 

 

2.1 O ESTADO 

 

 

Estado é uma comunidade independente, revestido de um governo, 

estabelecido em um território permanente e determinado, capaz de manter relações 

com a coletividade da mesma natureza. Sendo também uma organização política 

dotada de obrigações e poderes que possibilita manter a ordem e o bem estar. 

Para que exista um Estado se faz necessário a presença de alguns 

elementos, entre eles estão a população permanente, território determinado, 

governo e soberania. 

Guimarães disserta sobre este assunto: 

 

O Estado é a pessoa jurídica soberana de direito público internacional, que 
atribui ou concede a nacionalidade aos integrantes do povo constituído e 
organizado sobre um território, ente supremo, portanto, com poder 
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coercitivo para satisfazer e defender a ordem jurídica autodeterminada e 
estabelecida em benefício do bem estar da convivência social. O Estado, 
pessoa por excelência de direito internacional, tem, assim, sua existência 
condicionada à presença dos seguintes elementos: 
A) Um povo, isto é, um agrupamento humano permanente de nacionais - 
expressão pessoal do Estado; 
B) Um território fixo, sobre o qual habitualmente se exerce a autoridade 
dos órgãos do Estado - expressão material do Estado; 
C) Um governo ou uma organização política, à qual incumbe a 
realização do bem comum da coletividade e a manutenção de relações com 
os demais membros da comunidade internacional - expressão política do 
Estado. 
(...) 
Os Estados, na sua imensa diversidade, se constituem, cada qual, de uma 
pluralidade de homens que ocupam determinado território, organizados 
politicamente para sua defesa e satisfação de suas necessidades, É o 
fenômeno da divisão territorial do mundo e da humanidade.(GUIMARÃES, 
1995, p. 4 e 5) 

 

Assim o Estado é pessoa jurídica de direito público dotada de plena 

soberania, que concede aos seus ou atribuindo a eles a nacionalidade. 

 

 

2.2 POPULAÇÃO E POVO 

 

 

Por população temos a ideia de quantitativos, algo numérico, volumoso, são 

os habitantes de determinado país não necessariamente os seus nacionais, pois, 

por população engloba não só os nacionais, mas também os estrangeiros que estão 

no território de um determinado Estado, mesmo que temporariamente. Guimarães 

disciplina sobre este assunto. “Por população deve-se considerar a quantidade de 

indivíduos que habitam o território de um Estado, num determinado momento, 

compreendendo nacionais e estrangeiros. É a expressão demográfica” 

(GUIMARÃES, 1995, p. 6).  

Povo no aspecto jurídico é a população regida pelas mesmas leis, sendo um 

grupo de indivíduos integrado a um Estado o qual devem possuir direitos e deveres 

que permitam participar da formação da vontade do Estado, sendo um elemento 

necessário para a existência do Estado. Guimarães expressa da seguinte forma seu 

conceito sobre o povo. 

 

Povo, por seu turno, é dominação de conteúdo estrito que se refere à soma 
de nacionais de um Estado. É, pois, a dimensão pessoal do Estado, ou seja, 
o seu elemento constitutivo – conceito orgânico. O povo, portanto, é a 
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massa de indivíduos que, independentemente de raça, religião, costumes e 
tradição, habita permanentemente um mesmo território, que se organiza 
politicamente formando o Estado. Povo é termo, pois, que encerra conceito 
político que expressa a subordinação permanente do indivíduo ao Estado 
sob todos os aspectos, onde a qualidade de nacional constitui o elemento 
integrado do povo e que oferece o perfil pessoal do Estado. Povo, como se 
disse, é o conjunto de homens formador de uma unidade política. 

Convém reafirmar, que o Estado exerce sua soberania sobre o seu 
território e sobre os seus nacionais, sujeitando-se, entretanto, ao seu poder 
todos os que se encontram em seu território, ainda que transitoriamente 
(população), não apenas, portanto, os seus nacionais, cuja a vinculação é 
política e permanente (povo).(GUIMARÃES, 1995, p. 6 e 7) 

 

Assim, o uso povo e população devem ser visto por conceitos distintos 

mesmo sendo erroneamente usados indistintamente, povo é um elemento de grande 

importância para a existência e formação do Estado. 

 

 

2.3 NACIONALIDADE E CIDADANIA 

 

 

No artigo 22, inciso XIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 

5 de outubro de 1988 regulamenta que compete a união legislar sobre a 

nacionalidade e cidadania: 

 

“Art. 22 Compete privativamente à união legislar sobre: 
(...)  
XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização” 

 

Como já demonstrado nacionalidade é o vínculo jurídico que liga um 

determinado indivíduo a um Estado, cidadania é de caráter político, que faculta à 

pessoa certos direitos políticos, como votar e ser eleito, é conferida à pessoa natural 

exercida constitucionalmente pelos nacionais que detêm o direito de participar no 

exercício da soberania. 

A cidadania valoriza o aspecto nacional enquanto a nacionalidade acentua o 

aspecto internacional ao distinguir nacionais de estrangeiros. 

As nossas Constituições já existentes distinguem a nacionalidade da 

cidadania. Na Constituição de 1988, a exemplo da carta anterior, no título relativo 

aos direitos fundamentais, figura um capítulo dedicado à “nacionalidade” e outro aos 

“direitos políticos”, compondo estes as características da cidadania. 
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2.4 FORMAS DE AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE 

 

 

Existem duas formas de aquisição da nacionalidade, a originária e a derivada. 

Na aquisição originária que também pode ser chamada de primária ou 

atribuída se dá no momento do nascimento e se divide em três sistemas: ius soli, ius 

sanguinis e o misto. 

A ius soli é um critério territorial, atribuindo a nacionalidade pelo lugar do 

nascimento, independendo da nacionalidade dos pais, sendo a nacionalidade dos 

pais nesse critério nada interfere. Ademais porque se submetem a esse critério 

todos os indivíduos (estrangeiros) que estiverem no Brasil à época do nascimento. É 

um sistema adotado na Argentina, Austrália entre outros. 

A ius sanguinis é irrelevante o território em que o indivíduo nasça, nesse tipo 

o filho adquire a nacionalidade dos pais. Tendo os pais nacionalidade diferentes o 

filho seguirá a nacionalidade do pai. Este sistema se dá pela filiação. É o sistema 

adotado na Arábia Saudita, Áustria, Bélgica, entre outros. 

O Brasil adota o critério misto, são brasileiros os nascidos em território 

nacional ou em território estrangeiro, bastando que os pais brasileiros estejam a 

serviço do país. Caso não estejam a serviço, poderá este (filho) optar a qualquer 

momento pela nacionalidade brasileira ao regressar ao Brasil. 

Dolinger disserta sobre esse assunto:  

 

a nacionalidade originária se materializa por meio de dois critérios que 
incidem no momento do nascimento: ius soli – aquisição de nacionalidade 
do país onde se nasce - e ius sanguinis – aquisição da nacionalidade dos 
pais à época do nascimento -, e que às vezes são observadas 
concomitantemente, em critério eclético, ocorrendo também a hipótese do 
ius sanguinis combinado com o elemento funcional, quando se trata de filho 
de pessoas a serviço do país no exterior e do ius sanguinis combinado com 
residência no país e opção pela nacionalidade dos pais, ambas 
combinações previstas na legislação constitucional brasileira.(DOLINGER, 
2005, p.159). 

 

 Já na derivada também chamada de secundária ocorre por via da 

nacionalização.  

 A naturalização é a concessão, pelo Estado, de sua nacionalidade a um 

estrangeiro, quando este a requer. 
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 Na convenção de Montevidéu de 1933 nos artigos 1º e 2º estabelece que dar 

naturalidade a um indivíduo, em conseqüência, este perde sua nacionalidade 

anterior. 

 

ARTIGO 1 
A naturalização perante as autoridades competentes de qualquer dos 
países signatários implica a perda da nacionalidade de origem. 
 
ARTIGO 2  
Por via diplomática será dado conhecimento da naturalização ao Estado do 
qual era nacional a pessoa naturalizada.(CONVENÇÃO DE MONTEVIDEU, 
1933) 

 

 Mello define a natureza deste ato. 

 

Este modo de aquisição de nacionalidade não tem a natureza jurídica de um 
contrato, apesar de ela se revestir de um aspecto bilateral. Na verdade, ela 
é um ato de soberania do Estado que a concebe. Ela é um ato que o Estado 
pratica no seu próprio interesse. A vontade do indivíduo só tem importância 
para iniciar o procedimento da sua concessão. Não existe um acordo de 
vontades entre o individuo e o Estado.(MELLO, 2004, p. 999) 

 

 A derivada também se divide em dois critérios: o ius domicilii e o ius laboris. 

O ius domicilli é a naturalização que ocorre quando um indivíduo se encontra 

domiciliado em um país por determinado tempo, seria no entendimento de alguns 

autores um critério de “usucapião aquisitivo” como critério autônomo para a 

aquisição da nacionalidade.  

O ius laboris há legislação que admite o serviço em prol do Estado comum 

elemento favorecedor e facilitador para a consecução da naturalização. No Brasil, 

este modo de aquisição de nacionalidade não existe, porém, ter prestado ou poder 

prestar serviços relevantes ao país reduz de quatro para um ano, o prazo de 

residência no Brasil como requisito para a naturalização. 

A Constituição da República Federativa do Brasil versa sobre o assunto no 

artigo 12, determinando o critério de aquisição originária, no inciso I, e a aquisição 

secundaria no inciso II. 

 

Art. 12. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
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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; 
II – naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigida aos 
originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem 
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira.(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

Portanto, a nacionalidade pode ser adquirida de duas formas distintas sendo 

a originária também chamada de primária ou atribuída se adquire ao nascimento e a 

derivada também chamada de secundária que é a nacionalidade adquirida após o 

nascimento por escolha do indivíduo. 
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3 PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA 

 

 

 A perda da nacionalidade brasileira é matéria exclusivamente Constitucional, 

cabendo a mesma disciplinar sobre o assunto. 

 A Declaração Universal de Direitos do Homem, em seu artigo XV, determina 

“Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de 

mudar de nacionalidade”. 

 No artigo 12, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil é 

determinado as formas de decretação da perda da nacionalidade sendo reforçada 

pelo artigo 22 e incisos, da Lei 818 de 18 de setembro de 1949, que regula a 

aquisição, a perda, a reaquisição da nacionalidade, e a perda dos direitos políticos. 

 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
I- tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 
atividade nociva ao interesse nacional; 
II adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 
residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu 
território ou para o exercício de direitos civis.(CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 
Art. 22 - Perde a nacionalidade o brasileiro: 
I - que, por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade; 
II - que, sem licença do Presidente da República, aceitar, de governo 
estrangeiro, comissão, emprego ou pensão; 
III - que, por sentença judiciária, tiver cancelada naturalização, por exercer 
atividade nociva ao interesse nacional.(LEI 818, 1949.) 

  

A perda da nacionalidade não é automática, é um ato constitutivo, não sendo 

meramente declaratório. Tendo o seu efeito ex nunc, isto é, sem conseqüências 

retroativas. 

As formas de decretação da nacionalidade poderão ser chamadas de perda 

punição e perda mudança. 
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3.1 PERDA PUNIÇÃO 

 

 

A perda punição é a perda descrita no inciso I do artigo 12 § 4º da Constituição 

Federal que será a perda por sentença judicial, por ato nocivo ao interesse nacional. 

Esta perda é aplicada apenas aos brasileiros naturalizados, sendo esta perda por 

cancelamento.  

Existem algumas críticas sobre esta forma de decretação da perda da 

nacionalidade, alguns autores como Marinho (1938) critica esta forma por considerá-

la antipática e antijurídica, pois se punir um indivíduo com o cancelamento da 

naturalização, desnacionalizando-o visando expulsá-lo, permitirá que de seu país de 

origem ou em outro lugar, volte a conspirar contra o Brasil.  

Dolinger em sua obra faz menção a propostas apresentadas de emendas na 

Assembléia Constituinte visando suprimir esta forma de perda, vejamos algumas 

propostas. 

 

Proposta do Senador e Professor LUIZ VIANNA FILHO. “...atividade nociva 
ao interesse nacional é expressão vaga, indefinida e que se prestará 
facilmente a toda sorte de perseguições. Pergunta-se: que se deve entender 
por atividade nociva ao país? É comum, principalmente nos regimes 
autoritários, que os governantes tenham como atividade antinacional toda 
aquela que exprima idéias contrárias aos donos do poder.” (DOLINGER, 
2005, p. 189) 

 

Dolinger (2005) menciona a obra de Celso Lafer em sua obra “A ruptura 

Totalitária e a Reconstrução dos Direitos Humanos – Um Diálogo com Hannah 

Arendt” expressa-se que esta punição é de forma cruel, equiparada à tortura, e que 

esta “atividade contraria ao interesse nacional” e “pode dar margem à confusão, à 

ambigüidade, ao erro e, destarte, ao arbítrio, mesmo no contexto das garantias de 

um processo judicial”. Todas as propostas apresentadas foram rejeitadas pelo 

Relator Bernado Cabral. 

Ocorre também nesta hipótese de decretação de perda punição a obtenção 

da naturalização por fraude à Lei, esta hipótese de perda decorrente de fraude esta 

disposta no artigo 112, §§ 2º e 3º, da Lei 6815/81. 

 

§ 2º verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de 
qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta 
Lei, será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal 
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cabível pela infração cometida. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, 
de 09/12/81) 
§ 3º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior 
processar-se-á administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou 
mediante representação fundamentada, concedido ao naturalizado, para 
defesa, o prazo de quinze dias, contados da notificação. (LEI 6815, 1981.) 

  

Para a decretação desta perda punição de nacionalidade, é necessária uma 

Ação de Cancelamento de Naturalização proposta pelo Ministério Público Federal, 

com efeito, ex nunc, não retroage, e que uma vez perdida a nacionalidade mediante 

sentença transitada em julgado desta ação, em regra não poderá readquirida, 

porém, será possível readquiri-la por meio de Ação Rescisória e nunca por novo 

processo de naturalização. 

 

 

3.2 PERDA MUDANÇA 

 

 

 A perda mudança ocorrerá através da mudança de nacionalidade e está 

determinado no inciso II do artigo 12 § 4º da Constituição Federal. 

 A perda mudança se dará por vontade própria, voluntária, pois existem na 

Constituição exceções que protegem os brasileiros que por força de contratos 

profissionais ou por imposições de outro Estado adquirem outra nacionalidade.  

A perda da nacionalidade, através da aquisição de outra nacionalidade deverá 

ocorrer de forma voluntária, ou seja, mediante manifestação expressa. 

A hipótese da decretação da perda mudança deverá ocorrer pela aquisição de 

nova nacionalidade, porém há exceção, como determinado no art. 12, § 4º, inciso II 

da Constituição Federal. 

 

II adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 
residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu 
território ou para o exercício de direitos civis.” (CONSTITUIÇÃO, 1988.) 

 

A hipótese de reconhecimento de nacionalidade originária ocorre quando os 

Estados da nacionalidade dos avós ou pais estrangeiros derem a opção de escolha 

aos seus filhos ou netos, nessa hipótese não ocorrerá a perda mudança, pois o 

mesmo receberá a nacionalidade chamada de originária. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6964.htm#art3art112§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6964.htm#art3art112§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6964.htm#art3
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Há divergência doutrinária sobre o fato de o brasileiro exercer esse direito. 

Para Valladão (1970), a Constituição só se refere à naturalização, que não pode ser 

interpretada para a abrangência igualmente à opção de escolha.  

Dolinger disciplina sobre este entendimento: 

 

Em nosso entendimento, a perda da nacionalidade se dá por força da 
naturalização porque aí ocorre uma substituição, uma renúncia à 
nacionalidade de origem. Quem se naturaliza deliberadamente escolhe uma 
outra nacionalidade que deseja adquirir, que lhe é atraente, o que implica 
em um abandono da nacionalidade de origem. Já na opção, o interessado 
aceita um status que lhe é oferecido, por força de sua ascendência, não 
havendo neste ato qualquer indício de preferência de uma nacionalidade 
sobre a outra. Aliás, via da regra, as legislações exigem renúncia da 
nacionalidade de origem para quem requer naturalização, o que não ocorre 
no caso de opção (DOLINGER, 2005, p. 187) 

 

Nesta hipótese o brasileiro não está desistindo de ser brasileiro, nem ao 

mesmo está demonstrando mais empatia à uma determinada nacionalidade, apenas 

está aceitando o que lhe é de direito por sucessão, através do seu antecedente, esta 

nacionalidade que adquire é uma nacionalidade originária, portanto não perderá sua 

nacionalidade brasileira. 

Há também a exceção da perda mudança quando ocorrer a imposição ou a 

aceitação tácita da nova nacionalidade. Nessas hipóteses não romperá os laços de 

nacionalidade brasileira, pois não houve aceitação expressa, nem voluntária. 

Vejamos um caso concreto sobre esta hipótese que o Tribunal Superior julgou. 

 

O Tribunal Federal de Recursos julgou hipóteses de jovem brasileiro que se 
mudou para a Alemanha Ocidental aos 13 anos de idade incompletos, tendo 
sido nesta ocasião naturalizado alemão por intermédio de sua mãe. Anos 
depois, com a morte de seu pai, retornou ao Brasil, em 1986, decidindo a 
Corte que ele não perderá a nacionalidade brasileira, “porque sua 
naturalização se deu quando era menor impúbere, não tendo sido 
voluntaria, e nem tampouco ratificada após a aquisição da maioridade”, 
recurso de Habeas Corpus nº. 6.926, de Santa Catarina, publicado no DJ de 
10 de setembro de 1987. (DOLINGER, 2005, p. 186) 

 

No caso concreto demonstrado acima é clara a aceitação tácita, o que não 

poderá ser visto como conseqüência para a perda mudança da nacionalidade 

brasileira.  

Miranda disciplina sobre a aquisição de nova nacionalidade: 

 

Para que o brasileiro, naturalizando-se noutro Estado, perca a 
nacionalidade brasileira, é preciso que, ao pedi-la, já seja capaz, 
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politicamente, conforme a lei do Brasil. Para se naturalizar noutro Estado é 
de mister que seja capaz segundo a legislação dele, isto é, que observe o 
que a lei de naturalização estrangeira exige. Para se perder a nacionalidade 
brasileira, a lei brasileira é que pode fixar os pressupostos, quer materiais 
quer formais. A capacidade é um deles. (MIRANDA, 1987, p. 524) 

 

 No caso concreto demonstrado acima não poderá caracterizar a perda 

mudança, pois, o mesmo não adquiriu a nacionalidade de forma voluntária, nem 

expressa ademais o mesmo não tinha à época capacidade para tal coisa. 

 A doutrina majoritária reconhece que não ocorre a perda da nacionalidade 

para o brasileiro que por imposição adquire nova nacionalidade como condição para 

permanência em seu território estrangeiro ou para o exercício de direitos civis no 

país estrangeiro que reside. 

A doutora Sandra Valle da Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça em 

seu parecer transcrito alguns trechos na obra de Dolinger expressa-se da seguinte 

maneira sobre este assunto: 

 

“A segunda ressalva tem por finalidade vedar a perda da nacionalidade do 
brasileiro que, residente em Estados estrangeiros, se veja constrangidos a 
naturalizar-se, adquirindo a nacionalidade deste Estado, por opção da 
norma estrangeira e como condição de sua permanência em tal país ou 
como condição para o exercício de direitos civis.” 
“Esta disposição tem por escopo proteger de perda da nacionalidade o sem-
número de brasileiros que, ao longo das últimas décadas, têm optado pela 
imigração para outros países, em fuga da aparente melhores condições de 
vida. Ocorre porém que estes brasileiros, normalmente menos favorecidos e 
que vão tentar, a sorte no exterior, raramente pretendem desvincular da 
pátria mãe e quase que invariavelmente acabam retornando ao Brasil, quiçá 
com algumas economias. Encontram-se porém, em difícil situação quando, 
tendo sido constrangidos pela legislação estrangeira a naturalizarem-se no 
país onde residem, pretendem retornar ao Brasil e descobrem que 
perderam a nacionalidade brasileira. 
Não pode a pátria fechar a porta para estes filhos que, muitas vezes em 
situação-limite, migraram em busca da oportunidade que não se 
apresentavam aqui. Por outro lado, é interesse do Brasil manter o vinculo 
político-jurídico da nacionalidade com estes brasileiros, senão por outra 
razão, ao menos para facilitar-lhes o retorno futuramente, tendo em vista a 
conquista de melhora nas condições de vida deles ou do Brasil. 
(DOLINGER, 2005, p. 188) 

 

 A perda da nacionalidade no Brasil é individual, não atinge os filhos, esposa. 

O que é consagrado no artigo 5º da Convenção de Montevidéu de 1933. Já na Suíça 

a renúncia atinge a mulher e os filhos menores. 

Portanto, para que ocorra a perda mudança da nacionalidade, está deverá 

ocorrer de forma voluntária e expressa, não podendo ocorrer de forma tácita ou 

imposta por outro Estado. A decretação desta perda será por meio de processo 
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administrativo no Ministério da Justiça e oficializada mediante decreto do Presidente 

da República garantida a ampla defesa do indivíduo 
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4. REAQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE NO BRASIL 

 

 

4.1 ORIGEM  

 

 

Como demonstrado nos capítulos anteriores a nacionalidade é o elo que liga 

o indivíduo ao seu Estado, sua pátria a qual poderá ser modificada por vontade 

própria ou alheia, ficou também explicado as formas de aquisição e perda da 

nacionalidade, e que a sua reaquisição é possível. . 

A reaquisição da nacionalidade está prevista na Lei 818/49, à época de sua 

criação, surgiram os pensamentos/idéias de que a reaquisição deveria ser “plena”, 

ou seja, deveria o indivíduo readquirir a nacionalidade perdida. 

Há muitos doutrinadores que defendem o contrário, sendo que o único modo 

de readquirir a nacionalidade brasileira seria como brasileiro naturalizado nunca 

como brasileiro nato, um dos maiores defensores desta idéia é Pontes de Miranda. 

Guimarães disciplina sobre este pensamento: 

 

com base no fato de que as Constituições brasileiras nunca permitiram ao 
legislador ordinário criar outros casos de nacionalidade originária, 
consolidou-se o entendimento prevalente, mesmo durante a Constituição de 
1946, de que a reaquisição era via adequada para que o ex-nacional 
voltasse a ser brasileiro, por naturalização, sendo seu maior defensor 
Pontes de Miranda. 
Na verdade, nunca foi ampla a competência do legislador ordinário em 
matéria de nacionalidade, vedada, pois a criação de outros casos de 
atribuição de nacionalidade originária. 
Assim, para os que tivessem sido brasileiros natos, naturalizados poderiam 
ser pela forma simplificada da reaquisição. Para os que perdessem a 
nacionalidade adquirida, a renaturalização seria o caminho.(GUIMARÃES, 
1995, p. 105) 

 

 A Constituição de 1946 fez menção à reaquisição da nacionalidade em seu 

artigo 137, ademais, a Constituição de 1988, não faz menção a esta matéria 

deixando que apenas a Lei 818/49 disciplina, sobre tal. 

 “Art. 137 A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos políticos 

e da nacionalidade.” (CONSTITUIÇÃO, 1946) 
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 A Constituição de 1946 foi a primeira a mencionar a reaquisição da 

nacionalidade determinando que a Lei 818/49 discipline sobre esta matéria ficando 

as Constituições posteriores sem mencioná-la. 

 

 

4.2 CAUSA DE REAQUISIÇÃO 

 

 

 A perda da nacionalidade não é de caráter irreversível. Independente da 

nacionalidade ser originária ou secundária poderá readquiri-la. 

 Para o indivíduo que deseja readquirir a nacionalidade brasileira é necessário 

que retorne ao território pátrio para aqui radicar-se. 

Guimarães justifica a maneira simplificada para que ocorra a reaquisição da 

nacionalidade: 

 

O procedimento facilitado se justifica ante a vinculação anteriormente 
existente do ex-nacional em relação aos laços de afetividade com pessoas, 
aos hábitos e costumes que se pretende restabelecer e uso da língua que 
conhece. (GUIMARÃES, 1995, p.106) 

 

O artigo 36 da Lei 818/49 contempla tal procedimento: “Art. 36 - O brasileiro 

que, por qualquer das causas do art. 22, números I e II, desta lei, houver perdido a 

nacionalidade, poderá readquiri-la por decreto, se estiver domiciliado no Brasil”. 

 O inciso II mencionado no artigo acima, quando em caso de aceitação de 

comissão, emprego e pensão foi modificado pela emenda revisora nº 3/94, assim 

não constitui mais o fundamento constitucional básico para a perda da 

nacionalidade, pois o dispositivo mencionado modificou a Constituição.  

Guimarães disciplina: 

 

se é verdade, assim, que a aceitação de emprego em governo estrangeiro 
não mais constitui causa de perda de nacionalidade, os que perderam antes 
de 05/10/88 por tal razão poderão readquiri-la se renunciarem ao emprego 
ou beneficio.. (GUIMARÃES, 1995, p. 107). 

 

O inciso II do artigo 22 da Lei 818/49, não mais caracterizará a perda da 

nacionalidade, ou seja, a aceitação de emprego em governo estrangeiro não 

constitui causa de perda da nacionalidade brasileira. 
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4.3 DOMICÍLIO NO BRASIL CONDIÇÃO BÁSICA  

 

 

A condição básica para a reaquisição, da nacionalidade brasileira é a fixação 

de domicílio no Brasil. 

Como conceito de domicílio tem o artigo 70 do Código Civil Brasileiro. 

 

Art. 70 O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua 
residência com ânimo definitivo. 
Art. 72 É também domicilio da pessoa natural, quanto às relações 

concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. 
 

No direito romano, domicílio era um lugar onde o indivíduo estabelecia-se 

permanentemente. 

Rodrigues define domicilio como “conjunção de um elemento material, 

representando pela ideia de residência, com outro, psicológico, representado pelo 

requisito do ânimo definitivo” (RODRIGUES, 2003, p. 104). 

O domicílio da pessoa natural para alguns doutrinadores é também o lugar 

onde está de modo definitivo, estabelece a sua residência e o centro principal da sua 

atividade. 

Não é qualquer residência que caracteriza o domicilio para o direito pátrio, 

pois há necessidade da residência + animo definitivo. Exemplo: 

Um estudante que passa dois anos na Ásia cumprindo bolsa de estudos, não 

tem ali seu domicílio, embora lá fixe sua residência. Um funcionário enviado para 

laborar temporariamente no exterior, tem residência, mas lá não se domicilia, tanto 

assim, que a lei substantiva não permite a fluidez do prazo prescricional contra este. 

Nos exemplos acima, o que falta é o animus manendi que se torna 

incompatível com a temporariedade da estadia para estudos ou a serviço. 
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4.4 EFEITOS DA REAQUISIÇÃO 

 

 

 A Constituição Brasileira no artigo 12, inciso I, estabelece quem são os 

brasileiros natos, não deixando dúvidas das hipóteses em que ocorra a condição de 

brasileiro nato.  

 

Art. 12 São brasileiros: 
I – natos 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
(CONSTITUIÇÃO, 1988)  

 

Assim, fica claro que a Constituição não enseja outra forma de aquisição de 

nacionalidade originária. 

 O efeito da reaquisição da nacionalidade no Brasil é ex nunc, ou seja, não 

retroage, porém existem duas correntes doutrinárias sobre os efeitos da reaquisição 

da nacionalidade no Brasil. 

 A primeira diz que o indivíduo deverá retornar da forma que deixou a 

nacionalidade, se brasileiro nato fosse, brasileiro nato voltaria a ser, tendo assim o 

seu efeito ex tunc. 

 Jacob Dolinger, José Afonso da Silva e Luis Ivani de Amorim Araújo, são 

defensores da primeira corrente. 

Mello C., partidário da primeira corrente, afirma que: 

 

se esta é a nossa posição, devemos assinalar que existe uma grande 
discussão na nossa doutrina. Ilmar Penna Marinho, Oscar Tenório e José 
Afonso da Silva defendem a posição que apontamos. Entretanto para 
Pontes de Miranda, Francisco Rezek e Mirtô Fraga o individuo passa a ter 
direitos de naturalizados. (MELLO C., 2004, p. 1002) 

 

Mello B.apud Silva adota o mesmo entendimento:  

 

Improcede, ao nosso ver, a opinião dos que consideram com brasileiros 
naturalizados os anteriormente natos, ao readquirirem a nacionalidade 
perdida. Somente se readquire, como dissemos, o que se tinha. Quem, por 
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conseguinte, possuía a nacionalidade brasileira de origem não pode 
readquirir nacionalidade secundária. (SILVA, 2003) 

 

 A segunda corrente doutrinaria defende que a reaquisição não coloca o 

indivíduo no status que era, sendo considerado naturalizado. 

 Nesse sentido Guimarães: 

 

quem perde a nacionalidade brasileira por escolha de outra, estrangeiro 
passa a ser. Esta, aliás, não é a única causa em que a pessoa nascida no 
Brasil não é brasileira. Assim, a reintegração de ex-brasileiro ao seu país de 
origem dá-se por naturalização, com efeitos ex nunc. Se assim não fosse, 
estar-se-ia dando efeitos retroativos, sem atender para o lapso de tempo em 
que a pessoa deixou de ser nacional, vinculado que foi à outra cidadania. 
Não é possível, assim, que uma pessoa reassuma a capacidade de 
brasileiro nato, desde que a perdeu por sua livre opção. Será considerado 
estrangeiro no período que se inicia com a perda da nacionalidade, até o 
momento em que a readquirir, por naturalização (GUIMARÃES, 1995, P. 
109.) 

 

Segundo Miranda: 

 

"Os efeitos da reintegração ou os da reaquisição, de ordinário, são os das 
naturalizações comuns. A reintegração absoluta no tempo, ex tunc, 
aberraria dos princípios: seria conferência de efeitos retroativos e não só 
atribuição a partir do presente; porque, por definição, houve lapso de não-
nacionalidade. Daí não se confundir, de modo algum, com nulidade do ato 
de desnacionalização, isto é, com a nulidade do ato em virtude do qual foi 
perdida a nacionalidade." (MIRANDA, 1987, p. 589) 

 

Guimarães apud Pinto Ferreira. 

 

“É de relembrar, ainda, que o brasileiro nato. Perdendo a sua qualidade de 
brasileiro, pode entretanto readquiri-la. 
Obtê-la-á, porém, somente mediante o processo de naturalização, e não 
mais se tornará brasileiro nato, mas sim naturalizado.”(GUIMARÃES, 1995, 
p. 109) 

 

Como demonstrado e explicado nas citações acima, a Constituição brasileira 

não prevê outra forma de aquisição de nacionalidade originária brasileira, Guimarães 

disciplina sobre este assunto e defende a segunda corrente, explicando a razão de 

tal entendimento. 

 

Realmente, a Constituição de 1988, não prevê outra forma além das 
mencionadas nas alíneas a, b e c do inciso I do art. 12, para que alguém 
possa ser brasileiro nato, embora ofereça ao legislador condições para 
estabelecer um maior ou menor número de exigências para o estrangeiro 
que queria naturalizar-se brasileiro. 
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Conquanto o ex-brasileiro tenha passado à condição de estrangeiro, è de 
ter-se presente que não esqueceu o idioma, a pátria, os laços afetivos, pelo 
que pode o legislador conceder-lhe facilidades para voltar a ser brasileiro, 
por naturalização. 
Assim, quando se fala em reaquisição, não se está cogitando da 
nacionalidade originaria, mas da adquirida, da derivada, da secundaria, 
cuidando-se, pois, da permissão para adquirir de novo (readquirir) a 
nacionalidade brasileira, por motivos outros não o do seu nascimento. A 
reaquisição, assim, nada tem com o jus soli ou o jus sanguinis.( 
GUIMARÃES, 1995, p. 110) 

 

 Moraes é adepto da segunda corrente: 

 

Os efeitos do decreto presidencial que estabelece a perda da nacionalidade 
são ex nunc, ou seja, não são retroativos, atingindo somente a relação 
jurídica indivíduo-Estado, após sua edição. 
O brasileiro nato ou naturalizado, que perde esta condição, em virtude do 
art. 12, § 4º, II, da Constituição Federal, poderá readquiri-la, por meio dos 
procedimentos previstos de naturalização. 
Mesmo na hipótese do brasileiro nato que se vê privado da nacionalidade 
originária, tornando-se, pois, estrangeiro, somente poderá haver a 
reaquisição sob forma de derivada, mediante processo de naturalização, 
tornado-se brasileiro naturalizado.(MORAES,2003, p.230.) 

 

 Portanto, com o exposto no decorrer do trabalho ficou claro a possibilidade da 

reaquisição da nacionalidade brasileira, ademais a grande dúvida que paira é sobre 

seu efeito que deverá ser a da segunda corrente, pois como explicado por 

Guimarães não há outra forma de aquisição da nacionalidade originária brasileira, a 

não ser as previstas na Constituição da República Federativa do Brasil não há que 

se falar em reaquisição da nacionalidade como a perderá, pois houve um lapso de 

tempo em que o mesmo se manteve como estrangeiro, tempo esse, que não deve 

ser ignorado. Assim o indivíduo que readquirir a nacionalidade brasileira a 

readquirirá como brasileiro naturalizado. 

 

 

4.5 RECEPÇÃO PELAS COSTITUIÇÕES POSTERIORES, DA NORMA CONTIDA 

NA LEI Nº 818/49 SOBRE A REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE. 

 

 

 Com a promulgação da Constituição de 1967, sustentaram que não mais 

estava em vigor a Lei 818/49 por a mesma não repetir o dispositivo que remete à 

esta lei ordinária. 
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Em sentido contrário Valadão, “não tratou especificamente, da reaquisição da 

nacionalidade e dos direito políticos; entendeu-se desnecessário, dada a ampla 

faculdade legislativa federal para a nacionalidade e os direitos políticos.” 

(VALLADÃO, 1970.p. 323) 

Guimarães: 

 

Mirtô Fraga, em trabalho publicado sobre a perda da nacionalidade 
brasileira – 1988, é categórica em afirmar que a Lei 818/49 continua em 
vigor na parte alusiva à matéria em questão, ou, seja, reaquisição da 
nacionalidade brasileira, mas com os efeitos da naturalização. 
Pontes de Miranda, ao comentar a Constituição de 1967 igualmente aborda 
o tema para dar como valida a Lei nº 818, na parte referente à reaquisição 
da nacionalidade.(GUIMARÃES, 1995, P. 111) 

 

Depois da Lei 818/49 não houve outra Lei que disciplinasse sobre este 

assunto. Portanto não há que se falar em não vigência dos dispositivos dos seus 

artigos 36 e 37. 

Soares apud Guimarães afirma: 

 

Nesse contexto, no decurso dos anos, vários diplomas legais dispuseram 
sobre a matéria, em consonância com os princípios constitucionais vigentes. 
Assim, por exemplo, a Lei nº. 818 de 18.9.49, ainda em vigor, regulou a 
aquisição perda e reaquisição da nacionalidade.” (GUIMARÃES, 1995, p. 
111);. 

 

 A lei que regulamenta a reaquisição da nacionalidade no Brasil é a Lei 818 de 

1949. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Como demonstrado, a reaquisição da nacionalidade no Brasil é possível, pois 

sua perda não é de caráter irreversível, sendo seu efeito ex nunc, não retroagindo 

no tempo da naturalização em outro país, assim sendo, o brasileiro nato que se 

naturalizar em outro país, poderá voltar a ter a nacionalidade brasileira, porém 

regressara como brasileiro naturalizado. Como demonstrado no decorrer do 

trabalho, há um lapso de tempo onde o mesmo se manteve como estrangeiro e 

como estrangeiro deve regressar ao Brasil, pois a Constituição Federal de 1988 não 

prevê outra forma para que alguém possa ser brasileiro nato, a não ser as formas 

mencionadas nas alíneas a, b e c do inciso I do artigo 12 da Constituição. 

 Portanto o efeito da reaquisição da nacionalidade no Brasil é ex nunc, 

somente podendo o individuo haver a reaquisição da nacionalidade brasileira sob a 

forma da derivada, mediante processo de naturalização. 
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