
A cidadania italiana jus sanguinis é 

transmitida a partir de um familiar 

italiano a seus descendentes, em 

linha direta e sem limite de gerações. 

1 BUSCA DE DOCUMENTOS 
Os documentos necessários ao 

encaminhamento da cidadania são, em 

sua grande maioria, certidões de 

registro civil (nascimento, casamento, 

óbito, ...) e devem ser reunidas para 

todas as pessoas que compõem a linha 

de descendência, desde o requerente 

até o antepassado nascido na Itália. A 

primeira etapa do processo 

compreende a busa e a reunião desses 

documentos. 

Quais são as vantagens de 

ser um cidadão italiano? 

Quem pode encaminhar o 

pedido? 

Passo a passo do processo 

Quanto custa o processo? 

Nossos serviços 
 

 

Quem tem direito? 

Entenda o 

processo de 

reconhecimento 

da cidadania 

italiana 

  Benefícios 
 

 Direito de morar, estudar 

e trabalhar na Itália ou em 

qualquer país da União 

Europeia 

 Preenchimento de todos 

os requisitos para a 

compra de propriedades 

na Itália. 

 Chances de obter 

vantagens em concursos 

públicos e para 

universidades. 

 Assistência médica na 

Itália 

 Facilidade na obtenção do 

visto para países como 

EUA e Canadá. 

2 TRADUÇÃO E LEGALIZAÇÃO 
Uma vez reunidos os documentos 

necessários, é preciso traduzí-los ao 

italiano e legalizá-los. Desde junho de 

2016, a legalização dos documentos 

brasileiros é feita através de um 

apostilamento. Apostilar um documento é 

muni-lo de um selo, consentido pelos 

cartórios no Brasil, que atesta a veracidade 

de suas informações 

PASSO A PASSO DO PROCESSO 

3 VIAGEM À ITÁLIA 

 

 

Depois de feita a montagem 

dos documentos, é hora de 

embarcar para o bel paese. 

Lá o requerente fará um 

registro de residência e 

esperará a visita de um vigia, 

que confirma sua presença 

no endereço dado. Após 

essa visita, os documentos 

preparados nas etapas 1 e 2 

são entregues ao comune 

italiano e é pedida a 

cidadania,, que demora em 

média de 3 a 6 meses para 

ficar pronta.  

 



 
 

Quanto custa o 

processo?

 

PREÇO DA PREPARAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS 

De 5 a 12 mil reais, dependo da 

quantidade de documentos e dos serviços 

necessários à sua montagem. 

PREÇO DO PROCESSO NA 

ITÁLIA 

De 15 a 20 mil reais. 

 

 

 

CONTATO INICIAL: 
– Avaliação de eligibilidade 

– Primeira consulta telefônica gratuita 

– Elaboração de árvore genealógica 

 

MONTAGEM DOS DOCUMENTOS: 

– Pesquisa de documentos (Itália e Brasil) 

–  Retificação 

– Suporte à tradução e ao apostilamento 

– Certidão Negativa de Naturalização 

– Revisão final dos documentos 

NOSSOS SERVIÇOS 

 

VIAGEM À ITÁLIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO 

PROCESSO PERANTE O 

COMUNE 

 
– Suporte para compra de passagens. 

– Apartamento para viver na Itália durante 

os meses do processo, provido de água, 

luz, gás e pronto para ser habitado 

– Recepção no aeroporto ou estação de 

trem 

– Disposição de pessoal fluente em Língua 

Portuguesa 

– Acompanhamento em língua italiana 

para questões burocráticas 

– Acompanhamento do processo nos 

diversos órgãos públicos envolvidos, até o 

reconhecimento final como cidadão 

italiano, com a emissão da carteira de 

identidade/passaporte e emissão de 

certidão de nascimento e/ou casamento 

transcrita 

Oferecemos um desconto especial para membros da mesma família 
que desejam fazer o processo de cidadania ao mesmo tempo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ESCRITÓRIO NA ITÁLIA 

 
Via trento 5 

Rovigo, RO, 45100 

Telefone: (11) 3230-5802 

E-mail: 

info@cidadaniaitalianaauxilio.com 

Página web: 

https://cidadaniaitalianaauxílio.com 
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