Cidadania italiana passo a passo (informações básicas):
1)

Inscrição na lista de espera. Todos os maiores de idade deverão inscrever-se na lista de espera,
mesmo que algum parente já tenha obtido o reconhecimento da cidadania italiana. O módulo n. 6
para inscrição deverá ser enviado a este Consulado Geral pelo correio (A.R.). Solicitamos que os
módulos sejam preenchidos no computador e sejam assinados autografamente. Os menores filhos
de italianos devem seguir as instruções disponíveis do setor Registro Civil.

2)

Acompanhar a publicação do próprio nome da lista de espera, que é atualizada mensalmente neste
site, e verificar o número progressivo que foi-lhe atribuído;

3)

Acompanhar os avisos de convocação da lista de espera que são publicados no site deste Consulado
Geral. Neste aviso constam os números da lista de espera que foram convocados e que deverão
apresentar a documentação dentro de 6 meses a partir daquela data. Por este motivo,
aconselhamos que os interessados preparem a documentação ao perceber que se aproxima a
convocação de seu número na lista de espera para não perder o prazo. Ressaltamos que os
documentos e traduções não tem prazo de validade.

4)

Os convocados deverão apresentar a documentação providenciada de acordo com as instruções
disponíveis em ´reconhecimento da cidadania italiana jus sanguinis´ junto com o módulo 7 e o
módulo 8 de cada interessado e o comprovante de pagamento das taxas consulares. Os
interessados devem comparecer neste Consulado Geral em horário de atendimento
exclusivamente nas segundas e quartas-feiras – não é necessário agendamento – ou ainda
encaminhar a documentação através da rede consular honorária (Londrina, Criciúma, Joinville e Foz
do Iguaçu).

5)

Após a apresentação da documentação este Consulado Geral verificará dentro de 730 dias se os
interessados têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana jus sanguinis. Em caso positivo,
providenciaremos o envio do processo ao Comune italiano e a conclusão do procedimento. Caso
falte documentação, os interessados serão convidados a integrar o processo. Em ambos os casos o
contato será feito através do email informado no mod. n. 8.

