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Vistos.
 
Trata-se de apelação em suscitação de dúvida interposta por Kesia Souza dos Santos

contra decisão do Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, que julgou
improcedente a dúvida suscitada, reconhecendo que o Oficial Registrador possui razão, bem como que o
traslado do seu assento de registro de nascimento não poderá ser realizado enquanto não atendidas as
exigências legais (1704193).

 
É dos autos que Kesia Souza dos Santos, paraguaia, ingressou com ação junto à 2ª Vara

Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, requerendo a nacionalidade brasileira,
tendo sido concedido nos termos do art. 12, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, assegurando-lhe
registro próprio, na forma do art. 32, § 4º, da Lei nº. 6.015/73 (1658008). Na sentença federal, foi
determinado o registro da opção de nacionalidade, independente da tradução do documento de origem
estrangeira (1658009).

 
O procedimento de registro não foi realizado por negativa do Oficial de Registro Civil de

Pessoas Naturais da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, em virtude da certidão de nascimento da
suscitante estar desprovida de qualquer formalidade, seja o reconhecimento consular ou tradução pública
juramentada.

 
Em razões recursais, a apelante pretende a dispensa do apostilamento do registro de

nascimento e prosseguimento do ato registral, e alega a sentença prolatada pelo juiz federal determinou o
registro da opção de nacionalidade homologada, independentemente da tradução do documento de origem
estrangeira (1727232).

 
Não houve nova manifestação do Oficial Registrador na apelação.
 
Intimado para manifestação (1829385), o representante ministerial afirmou que descabe

a intervenção do Ministério Público, já que não se constata a presença de interesse público, nos termos dos
arts. 127, caput, da CF, c/c o art. 178, do CPC.
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Diante da regularidade processual, vieram os autos conclusos para decisão (1829623).
 
É o relatório.
 
Consta dos autos que a apelante Kesia Souza dos Santos nasceu em Santa Rita na

República do Paraguai em 09/04/1994, filha de pais brasileiros. Reside no interior do Estado de Rondônia
desde os seus sete anos de idade, e atualmente vive em união estável com Reginaldo Silva Dantas, com
quem possui um filho chamado Anthony Souza Dantas, nascido em 01.10.2017, no município de Ji-
Paraná/RO.

 
A suscitante está em tratamento de tumor na tireoide, e afirma que não possui condições

financeiras para retornar ao país de sua origem para realizar o apostilamento de sua certidão de
nascimento, bem como, alega que precisa do RG, CPF e outros documentos, para facilitar a sua
locomoção para realizar o tratamento de saúde.

 
O caso da apelante está previsto na Constituição Federal, art. 12, inciso I, alínea “c”

(segunda parte), no qual prevê que são brasileiros natos “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, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”.

 
O juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO

homologou a opção pela nacionalidade brasileira requerida pela apelante, assegurando-lhe registro
próprio, na forma do art. 32, § 4º, da Lei n. 6.015/73, determinando ainda que o Cartório de Registro Civil
de Ouro Preto do Oeste/RO, no prazo de 15 dias, registrasse a opção de nacionalidade homologada,
independentemente da tradução do documento de origem estrangeira, sob pena de multa diária (1658008 e
1658009).

 
O art. 32, § 4º, da Lei n. 6.015/73, estabelece que após deferido o pedido perante o juízo

federal, a nacionalidade brasileira será registrada no livro “E”, do Cartório do 1º Ofício do domicílio do
optante.

 
O Oficial do Registro esclareceu que o registro da sentença de opção de nacionalidade

brasileira já se encontra devidamente registrada no E – 11, folhas 266, termo n. 4048, em 20/12/2019
(1683042).

 
No entanto, afirmou que a negativa é referente ao “traslado” do assento de nascimento

no Livro E, por falta de requisito formal fundamental, qual seja, o apostilamento ou o reconhecimento
consular e tradução pública juramentada, vez que é dela que é expedida a certidão brasileira (1683042).

 
Pois bem.
 
Analisando o artigo 32, § 4º, da Lei de Registros Públicos, verifico que trata somente do

registro da opção pela nacionalidade brasileira, razão pela qual foi homologado pelo juiz federal a opção
da suscitante e devidamente registrado no Livro E – 11, folhas 266, termo n. 4048, em 20/12/2019, do
Cartório de Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais da Comarca de Ouro Preto do Oeste.

 



Passada essa fase, é necessário o traslado do assento de nascimento da suscitante.
Vejamos o que diz o artigo 32, caput, e § 1º, da mesma Lei.

 
 
Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país

estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as
certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular.

 
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 1º

Ofício do domicílio do registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido,
quando tiverem de produzir efeito no País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão
obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.

 
 
Ora, da leitura do artigo acima, conclui-se que, a suscitante já é considerada brasileira,

pois a sua opção pela nacionalidade brasileira já foi registrada no Cartório, bastando agora trasladar o seu
assento de nascimento produzido no estrangeiro, para que tenha efeito no Brasil.

 
Sobre os traslados de assentos lavrados em país estrangeiro, o Conselho Nacional de

Justiça editou em 2012, a Resolução n. 155.
 
De acordo com a resolução, para que seja feito o traslado no Brasil do assento de

nascimento realizado por autoridade estrangeira, em regra, o interessado deve adotar as seguintes
providências:

 

1. no país onde foi realizado o assento, levar a certidão do registro à autoridade
consular brasileira para legalização, ou seja, para que o cônsul brasileiro, autentique a firma da
autoridade que lavrou o assento e emitiu a certidão (art. 2º, caput e § 2º)

2. retornando ao Brasil, o interessado deve providenciar a tradução do documento
estrangeiro (certidão do assento devidamente legalizada) por tradutor juramentado inscrito na Junta
Comercial e apresentar tal documento, com a tradução e outros documentos que se fizerem
necessários no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de seu domicílio (§1º, art.
2º);

 
Porém, no § 3º do mesmo artigo, existe a ressalva de que os oficiais de registro civil

deverão observar a eventual existência de acordos multilaterais ou bilaterais, de que o Brasil seja parte,
que prevejam a dispensa de legalização de documentos públicos originados em um Estado a serem
apresentados no território do outro Estado, ou a facilitação dos trâmites para a sua legalização.

 
É o caso da Convenção da Apostila, sendo o Brasil signatário pelo Decreto n. 8.660,

desde janeiro de 2016, pela qual há a previsão da eliminação da exigência de legalização diplomática ou
consular de documentos estrangeiros, desde que seja feito o “apostilamento” do documento estrangeiro.

 
O art. 3º, da Convenção, estabelece que “A única formalidade que poderá ser exigida

para atestar a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e,
quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da



apostila definida no Artigo 4º, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é
originado.”

 
Ainda, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 228, de 22/06/2016 e o

Provimento n. 62, de 14/11/2017, para reafirmar que as apostilas emitidas por países partes da Convenção
da Apostila, como também é o caso do Paraguai, serão aceitas em todo o território nacional, em
substituição à legalização diplomática ou consular.

 
Assim, como bem explicou o Oficial do Registro da Comarca de Ouro Preto do Oeste,

para o traslado do assento de nascimento da suscitante, é necessário apostilamento do assento de
nascimento estrangeiro, vez que é dela que é expedida a certidão brasileira para que a suscitante consiga a
emissão dos demais documentos pessoais.

 
Ou seja, tal procedimento é necessário para que o assento de nascimento tenha a devida

publicidade no território nacional e possa produzir todos os efeitos jurídicos previstos no ordenamento
jurídico brasileiro.

 
Ressalto que, em que pese as condições de saúde da suscitante, não há previsão legal

para a dispensa do traslado do assento de nascimento e do respectivo apostilamento.
 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão do Juiz

Corregedor Permanente.
 
Publique-se e intime-se.
 
 
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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