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PASSAPORTE
ITALIANO

A CHAVE QUE ABRE AS
PORTAS DO MUNDO
Conheça mais sobre o
Passaporte Italiano,
sua importância e
como é possível um
descendente obter um,
através do direito legal
da Cidadania Italiana.
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A CHAVE QUE ABRE AS PORTAS DO MUNDO PARA
VOCÊ.

ENTRADAS SEM VISTOS, MENOS BUROCRACIAS E
POSSIBILIDADES MAIORES DE TRABALHO, ESTUDOS
E TURISMO.

VEJA AS DIFERENÇAS ENTRE OS PASSAPORTES
BRASILEIRO E ITALIANO

A FORMA DE SE OBTER O PASSAPORTE E MUITOS
OUTROS DIREITOS, GARANTIDOS POR LEI.

VAMOS RECAPITULAR JUNTOS COMO OBTER SEU
RECONHECIMENTO DE FORMA PRÁTICA E SEGURA
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O poder do Passaporte Italiano

O que é o

PASSAPORTE
ITALIANO

Considerado a chave que mais abre portas no mundo, o Passaporte Italiano
permite que o cidadão italiano tenha fronteiras livres na União Europeia,
além de garantir entradas sem burocracias em países como os Estados
Unidos ou o Canadá.
Muito se fala sobre o Passaporte Italiano. Um
dos mais poderosos do mundo, com ele é
possível entrar em diversos países, como os
Estados Unidos, por exemplo, sem a
necessidade de um visto.
Além disso, é mais fácil também solicitar
residência em outros países, especialmente os
da União Europeia.
Obviamente, antes de obter o seu passaporte,
você precisa obter o reconhecimento à sua
Cidadania Italiana.
Uma vez Cidadão Italiano, é preciso verificar,
primeiro, onde você é residente, atualmente,
pois há alguma variação nesta situação. Você
pode ser: residente na Itália, ou residente no
exterior.

Vamos lembrar que estamos falando de um
documento na Itália. Ou seja: se você obteve
sua Cidadania Italiana, mas ainda mora no
Brasil, você também se encaixa como um
“residente no exterior”. Morando no Brasil, você
poderá solicitar seu passaporte pelo próprio
Consulado.
Agora, caso você tenha solicitado a sua
Cidadania Italiana na Itália, é mais conveniente
solicitar o passaporte diretamente em solo
italiano. No país, quem é responsável pela
emissão do documento é a Questura della
Polizia di State, o equivalente à nossa Polícia
Federal.
Basta, então, levar todos os documentos
solicitados, e pagar as taxas solicitadas, que
seu Passaporte será emitido e, assim, lhe
permitirá todos os benefícios possíveis.

O PODER DO
PASSAPORTE
A chave do mundo está ao seu alcance.

SEJA PARA TRABALHAR, ESTUDAR OU CONHECER O
MUNDO, O PASSAPORTE ITALIANO É A PASSAGEM
PARA UM NOVO MUNDO.
Entrada sem visto em diversos países é um
sonho para muita gente. Seja para quem
gosta de viajar, ou para quem sonha
trabalhar e estudar no estrangeiro, o
Passaporte Italiano surge como o mais
poderoso do mundo.
Com ele, é possível entrar sem burocracias
de vistos, em 189 países. Incluindo locais
desejados por pessoas de todo o mundo,
como os Estados Unidos, Canadá ou a
Coreia do Sul.
Fruto do bom trabalho de relações
internacionais da Itália, o documento
permite que o italiano usufrua de
procedimentos simplificados de vistos em
alguns países.
Nos EUA, por exemplo, não é necessário
agendar entrevistas de vistos. No lugar
disto, é preciso apenas aplicar a ESTA, um
formulário online que pode ser preenchido
e entregue no desembarque. Este visto
online, mais simples, garante ao italiano 90
dias para ficar no país, no caráter de
turista.
E mesmo quando for preciso aplicar um
visto, o Passaporte Italiano surge como um
grande aliado. Para abrir um negócio nos
EUA, por exemplo, um italiano precisa
declarar 100 mil dólares, ao invés dos 500
mil dólares exigidos a um brasileiro. Como
você pode ver, o Passaporte Italiano
garante ao cidadão importantes
benefícios.

Mas você sabia que muitos brasileiros
também podem ter este direito? De acordo
com a Embaixada da Itália no Brasil, cerca de
30 milhões de brasileiros possuem
descendência com italianos. Sendo a grande
maioria descendentes de imigrantes
italianos que desembarcaram no Brasil no
final do século XIX.
Estes brasileiros são capazes de solicitar, de
forma legítima, o seu direito de ter o
reconhecimento como um cidadão italiano.
Pois, pela lei, o direito à cidadania existe
através da transmissão de geração para
geração. O termo que define esta situação é
o ius sanguinis. E nunca foi tão simples
obter o reconhecimento.
Embora ainda seja possível obter o
reconhecimento da Cidadania Italiana por
via administrativa, ou seja, em uma comune
italiana, agora há uma forma mais prática.
Trata-se da Via Judicial, modalidade que
permite que o requerente cumpra o
processo sem a necessidade de visita para a
Itália.

PASSAPORTE BRASILEIRO

PASSAPORTE ITALIANO

- Acesso sem vistos ou sem burocracias a 170
países.

- Acesso sem vistos ou sem burocracias a 189
países.

- Necessidade de entrevista para solicitar visto
para os EUA.

- Acesso simplificado aos EUA como turista,
bastando apenas preencher o ETA.

- Investir nos EUA necessitando apresentar
US$ 500 mil.

- Investir nos EUA com apresentação de US$
100 mil de investimento.

- Maiores burocracias para vistos de estudos e
trabalhos em alguns países.

- Entradas simplificadas em países como
Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

- Necessidade de visto para trabalhar e estudar
na Europa.

- Livre acesso, para trabalho, estudos e
turismo em toda a União Europeia.

Um mundo de oportunidades

DIFERENÇAS
COM O
BRASIL

A oportunidade de sua vida.

A CIDADANIA
ITALIANA

Através da Cidadania Italiana, descendentes de italianos que comprovam
seu laço sanguíneo conquistam todos os direitos de um cidadão da Itália e,
consequentemente, de um cidadão europeu.
Cidadania Italiana, ou a cidadania de qualquer
outro país, é o exercício dos direitos e deveres
civis, políticos e sociais. Tais direitos são
estabelecidos na Constituição de um país.
Assim, a cidadania também pode ser definida
como a condição do cidadão. Um cidadão tem
acesso a todos os benefícios do país, assim
como precisa cumprir os deveres em relação à
sua nação.
Cada país define ao seu modo o que é ser um
cidadão. Como a Itália. Assim, segundo a
Constituição da Itália, cidadão italiano é todo
aquele que é nasceu, na Itália ou no
estrangeiro, como filho de italianos. Este é o
direito de sangue, ou como é também
conhecido em seu termo em latim, “jus
sanguinis”.
Portanto, todo descendente de italiano,
mediante a apresentação de documentos que
comprovam sua ligação com o ascendente, de
qualquer geração, pode solicitar a Cidadania
Italiana.

São duas as maneiras de se obter o direito à
cidadania:
Via Administrativa: Nesta modalidade, o
requerente, após reunir seus documentos,
e confirmar que todos estão adequados,
vai até uma comuna italiana, para fazer o
requerimento em meio a um processo.
Tudo guiado por nossa equipe. Assim, o
requerente fará todo o processo, seguindo
as orientações de nosso time, todos
altamente capacitados para lidar com os
procedimentos.
Via Judicial: Mais prática, nesta
modalidade o requerente conta com o
apoio de um advogado italiano, que entrará
com o processo na Itália, para solicitar o
seu direito ao reconhecimento da
Cidadania Italiana. Como o processo é feito
com um advogado italiano, não é preciso
viajar para a Itália. E ainda é possível
acompanhar o processo pela Internet.

Seja italiano, resgate sua identidade e

REALIZE SEUS
SONHOS
CIDADANIA ITALIANA
A Cidadania Italiana é o direito universal a todo indivíduo que, nascido na Itália ou reconhecido
como cidadão, usufrui dos direitos e deveres de todo cidadão do país, que envolve vários
elementos da sociedade como a saúde, educação e previdência, além da integração com a União
Europeia.

É SEU DIREITO!
O direito à Cidadania Italiana é previsto em lei,
através do governo italiano. Que reconhece,
com isto, que descendentes de italianos em
todo o mundo também podem ser imersos às
raízes de seus antepassados, conquistando os
mesmos direitos e deveres.

É MAIS PRÁTICO!
A praticidade da Via Judicial garante que você
siga o processo de reconhecimento sem
mudar sua rotina, planejando em paralelo suas
outras metas e sonhos. Assim sendo, é muito
mais prático obter seu reconhecimento, além
de contar com maior segurança durante o
processo.

VIA JUDICIAL
A Via Judicial surge como um elemento
importante no requerimento da Cidadania
Italiana, por oferecer um método prático e
justo para que a lei seja cumprida, fazendo
com que pessoas com o direito garantido em
lei sejam reconhecidas como italianos.

SEJA ITÁLIA
Obter o reconhecimento da Cidadania Italiana
também significa a imersão em uma cultura
riquíssima, com idioma, culinária, costumes e
muitos outros elementos que fazem dos
italianos um povo incrível. Seja mais do que
Cidadão Italiano: faça uma imersão profunda
na cultura e seja Itália você também!

SILMARA FABOTTI
Administradora e Proprietária da
Diritto di Cittadinanza
Há 13 anos, a Diritto di Cittadinanza trabalha para
que pessoas de todo o Brasil e do mundo, com
descendência italiana, possam obter o direito ao
reconhecimento à Cidadania Italiana.
Conte com nossa equipe, e nosso atendimento,
para realizar seu sonho e se tornar um cidadão
italiano.
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CONTE
COM A
DIRITTO

TELEFONE/WHATSAPP: +39 328 399 3609
EMAIL: INFO@DIRITTODICITTADINANZASRL.COM
SITE: DIRITTODICITTADINANZASRL.COM
INSTAGRAM: @DIRITTODICITTADINANZA
FACEBOOK: FB.COM/DIRITTODICITTADINANZASRL

