SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Justiça

Pedido de Naturalização Ordinária

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
_______________________________________________________
(nome por extenso)
CPF

nº

____________________,

sexo

___________________________,

natural

de

______________________, de nacionalidade _____________________, nascido em _____/_____/______,
filho de ____________________________________ e de ______________________________, estado civil
_______________, profissão ______________________________________________________________,
residente___________________________________________________________________,
móvel

(

) ________________ fixo

(

telefone(s)

)________________, endereço eletrônico (e-mail)

____________________@_______________, pretendendo adquirir a nacionalidade brasileira, vem declarar
a Vossa Excelência, SOB AS PENAS DE LEI, que:
a)

Está no pleno exercício de sua capacidade civil, segundo a lei brasileira;

b)

Tem residência por prazo indeterminado no território nacional;

c)

Possui residência no Brasil há _______________________________ (anos ou meses);

d)

Desde

que

chegou

ao

Brasil,

residiu

nas

seguintes

Unidades

da

Federação

________________________________________________________________________
(mencionar as cidades e estados onde residiu e os respectivos períodos);
e)

Sua residência no Brasil passou a ser por prazo indeterminado em _____________ (data completa);

f)

No

exterior

residiu

nos

seguintes

países:

______________________________________________________________________________;
g)

Ausentou-se do Brasil nos seguintes períodos: ___________________________________, com a
finalidade de ____________________________________________________________________;

h)

Sabe se comunicar em língua portuguesa;

i)

Não tem condenação penal (se tiver, informar detalhes e anexar certificados judiciais respectivos, e
comprovação de reabilitação);

j)

(

) se deseja traduzir ou adaptar o nome à língua portuguesa (se sim informar para qual)

____________________________________________________;
k)

(

) não deseja modificar o nome, permanecendo com o atual;

l)

(

) possuiu cônjuge, companheiro(a) e/ou filhos brasileiros. Se possuir, informar os nomes:

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .

Nestas condições, requer a Vossa Excelência lhe seja concedida a naturalização prevista no art. 12,
inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, de acordo com o disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017.

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, a veracidade das informações acima prestadas, estando ciente que
eventuais comunicações e notificações serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico
acima informado, bem como do dever de atualização cadastral sempre que houver alteração de dados
pessoais e meios de contato.

Nestes termos, pede deferimento.

_______________________________

____/___/___________

(cidade e estado)

(data)

_____________________________________________
Assinatura do naturalizando

