ATENÇÃO
É necessário que responda todas as perguntas do formulário detalhadamente.
Caso não saiba responder uma ou mais perguntas, por gentileza, primeiramente realize pesquisas para poder responder. Caso faltem informações, o
processo não poderá ser iniciado.

Nacionalidade alemã – Questionário
Nome completo
Data/cidade de
nascimento
Endereço (com CEP,
cidade e estado)
E-Mail/Telefone
1)

Alguém em sua família já possui um certificado de cidadania alemã?
(NÃO se trata do passaporte alemão ou da certidão de nascimento alemã)
(https://tinyurl.com/m7yg76k) (em caso afirmativo, favor apresentar pelo email uma cópia junto com o questionário preenchido)
1a) Em caso afirmativo – quem? (p.ex. pai, avô; caso seja o primo, favor
explicar exatamente o parentesco, p.ex. filho do irmão do pai)

2)

Alguém em sua família já possui um certificado de naturalização? (NÃO se
trata do passaporte alemão ou da certidão de nascimento alemã)
https://tinyurl.com/lbuewmd (em caso afirmativo, favor apresentar pelo email uma cópia junto com o questionário preenchido)
2a) Em caso afirmativo – quem? (p.ex. pai, avô; em caso de tio/primo, etc.
favor explicar exatamente o parentesco, p.ex. filho do irmão do pai)

3)

Alguém da sua família, com exceção do seu antepassado que emigrou da
Alemanha, já tem um documento emitido por uma autoridade alemã, além do
certificado de cidadania (p. ex. passaporte alemão, certidão de nascimento
alemã, declaração de nome)

4)

De qual antepassado (= pessoa com cidadania alemã que emigrou da
Alemanha) você deriva a cidadania alemã? Favor informar o nome completo e
grau de parentesco.

5)

Quando (data de nascimento) e em que cidade (local de nascimento) esse
antepassado nasceu?

6)

Este antepassado era alemão com descendência judaica?

7)

Em que ano este antepassado emigrou da Alemanha? Para qual país?

8)

Este antepassado foi naturalizado em algum país fora da Alemanha? Em caso
afirmativo, onde e quando?

9)
Forneça agora informações completas sobre todas as gerações de
membros de sua família de origem alemã, desde o primeiro emigrante
alemão em sua família até você (incluindo seus dados), incluindo todos os
outros requerentes (todas as gerações do requerente que emigrou da
Alemanha devem ser mencionadas, mencione também quem é progenitor
de quem). Por favor, preencha apenas um questionário para todos os membros
da família.
Nome,
sobrenome

Grau de
parentesco com
você

Data de
nascimento

Data de
casamentos
(todos os
casamentos!
não informar
união estável)

Data do
divórcio

10) Você ou uma das pessoas informadas no item 9 foram adotadas?

Data do óbito

11) Você (ou um dos antepassados listados acima) permaneceu no exterior por um
período superior a um ano (fora do Brasil e da Alemanha)? Em caso afirmativo:
em qual país e em que período?

12) Você (ou um dos antepassados listados acima) prestou serviço militar depois
de 01/01/2000? Em caso afirmativo, indique a pessoa, o estado (p. ex. exército
brasileiro), o período exato e o tipo de serviço militar (serviço militar voluntário
ou recrutamento).

Favor enviar o questionário preenchido apenas para a representação consular
de sua jurisdição.
Consulado Porto Alegre: info@porto-alegre.diplo.de;
Consulado Recife: info@recife.diplo.de;
Consulado Rio de Janeiro: rkinfo@rio.diplo.de;
Consulado São Paulo: rk@saop.auswaertiges-amt.de;

Note:
Você poderá solicitar informações sobre emigração e possíveis naturalizações
de imigrantes alemães no Brasil através dos endereços de contato abaixo:
Para o período
antes de 1950
Arquivo Nacional
Coordenação Geral de Acesso e
Naturalização
Difusão Documental
Coordenadoria Atendimento à Distância

depois de 1950
Ministério da Justiça
Divisão de Nacionalidade e
SNDC / DNN
Esplanada dos Ministérios
Anexo II / 3° andar
70064 – 901 Brasília – DF
Tel. 0xx61 – 3429 3402, 3429 3497,

20211-350 Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 3806 – 6158, 3806 – 6100
3429 9172
site: www.arquivanacional.gov.br
www.justica.gov.br/acesso-asistemas/e-certidao
e-mail: consultas@arquivonacional.gov.br e-mail: dnn@mj.gov.br

