Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Embaixada da República da Croácia

SHIS QI 09 Conj. 11 casa 03
71625-110 Brasília, DF, Brasil.
Tel.: ++55.61.3248.0610
Fax: ++55.61.3248.1708
croemb.brasilia@mvep.hr

SOLICITAÇÃO DE CIDADANIA CROATA
1. SOLICITACÃO


O primeiro passa para o pedido deve ser a solicitação de certidão de nascimento atualizada
do seu antepassado, caso não possua ou documento seja muito antigo. No final do
documento está o formulário para o procedimento; O documento de nascimento do
descendente croata é a base legal para o pedido de cidadania croata + os documentos
migratórios do antepassado que caracterizem o artigo 11 ou 16 de legislação croata e
exigência de teste de idioma croata (exceto para maiores de 65 anos e portadores de
necessidades especiais);



A solicitação de cidadania croata deve ser feita pessoalmente (exceto por portadores de
necessidades especiais) na Embaixada da Croácia em Brasília ou durante dia consular no
local previamente designado pela Embaixada e mediante agendamento. Essa etapa
contempla a entrega de documentos e aplicação do teste em língua croata, procedimento
presencial e etapa única.



Faz-se obrigatório conhecimento básico do idioma, cultura, história e o sistema social
croata para todos os solicitantes, sejam eles filhos, netos ou bisnetos (exceto para maiores
de 65 anos e portadores de necessidades especiais). No momento de aplicação do processo
será realizado o teste (múltipla escolha), no idioma croata, sobre história, cultura e sistema
político da República da Croácia. Os temas a serem abordados encontram-se no Diário
Oficial Croata (www.narodne-novine.nn.hr - n. 118/2012, item 14). Pontuação mínima do
teste deve ser de 10 questões de um total de 100 questões. Em caso de reprovação, o
candidato terá mais uma chance para o teste, e este deve ser reagendado. Caso o solicitante
não tenha nenhuma noção do idioma, a orientação é de que se prepare antes para o exame,
pois é condição pré-requisito juntamente com a entrega dos documentos.



Todos os formulários necessários para solicitação de cidadania também deverão ser
preenchidos em croata.



O procedimento somente é submetido para o Ministério na Croácia, mediante
documentação completa e depois de gerado o número de Klasa (numeração interna). Caso
haja algum documento pendente, a solicitação fica em aberto até a solução do processo e
após 6 meses, nova documentação deve ser submetida



Uma vez apto, o pedido segue para o Ministério na Croácia e o prazo oficial estimado é de 3
a 4 anos; O prazo só tem início com a abertura de número de processo e documentação
completa;



A primeira comunicação por parte do Ministério geralmente ocorre após 1 ano de
aplicação, com pedidos de documentos adicionais e/ou outros; Nesses termos quaisquer
alteração de endereço, nome, contatos e outros diferentes da solicitação original, devem ser
notificadas à esta Embaixada;



A solicitação de cidadania croata trata-se de processo discricionário e investigativo,
analisado pelas autoridades croatas, passível de concessão ou não aprovação, a depender
de cada caso.



O cônjuge poderá solicitar a cidadania após da concessão de cidadania da parte de croata,
e somente se essa tenha recebido através do Artigo 11.
Aos que receberam cidadania croata através do Artigo 16 não é possível estender ao
cônjuge;



Após a concessão da cidadania, o pedido de passaporte pode ser iniciado. Procedimento de
pedido é também presencial, por conta da coleta de impressões digitais. Prazo de entrega
mínimo de 3 meses (Não há como garantir prazos de entrega de acordo com viagens do
solicitante. Orientação é sempre manter outro documento de viagem válido)

2. DOCUMENTOS:
1. Toda a documentação deve ser apresentada com apostila (http://www.cnj.jus.br/poderjudiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/cartorios-autorizados)
e tradução juramentada em croata.
2. Formulário “Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva” preenchido e assinado pelo
solicitante (fornecido pela Embaixada somente no ato de aplicação do processo).
3. Curriculum descrevendo a motivação para solicitar a cidadania croata e aportando dados
sobre a vida do seu antepassado croata, bem como informando qual o artigo da legislação
croata embasa o seu pedido; Em português e croata;
4. Cédula de identidade com foto recente, até 6 meses (cópia autenticada com apostila);
5. Certidão de nascimento e Certidão de casamento (cópias autenticadas com apostila);
Traduções juramentadas em croata dos documentos;
6. Atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de residência e/ou país de origem
original (com apostila) e tradução juramentada em croata;
7. Para cônjuges, cópia autenticada da certidão de casamento e tradução juramentada ao
croata; cópia simples da cidadania croata do cônjuge;

Documentos adicionais, a depender de base legal para a obtenção da cidadania croata:
Para os descendentes de croatas (art. 11 da Lei da cidadania croata):
– certificado de nascimento de seu antepassado croata (emitido na Croácia) junto com os
certificados de nascimento sucessivos com os quais se comprova a descendência de seu antepassado
(somente cópias simples).
- passaporte ou outro documento croata com o qual seu antepassado croata saiu da Croácia e/ou
outros documentos migratórios relevantes tais como documento de viagem, de navio, de saída da
Croácia e entrada no Brasil, documentos militares, etc. (outras circunstâncias que levaram a
imigração de seu antepassado deverão ser descritos no currículo).
Nota: podem solicitar as cidadanias os emigrantes do território que hoje pertence à República da
Croácia e seus descendentes até a terceira geração (bisnetos).
Para os membros do povo croata: (art. 16 da Lei da cidadania croata):
-Documentos oficiais que comprovem sua afirmação nacional croata e de como se declarava
croata-documentos de nascimento, casamento, certidão de emprego, escolares etc. e/ou
demonstrando sua participação ativa em associações croatas no exterior promovendo os interesses
do povo croata. Documento oficial leia-se: documento/artigo de jornal de grande circulação,
documentos governamentais, documentos emitidos por Comunidades Croatas oficiais, documentos
emitidos por órgãos oficiais, etc
3. TAXAS CONSULARES
- solicitação de cidadania –R$ 660
Outras taxas consulares são cobradas pela quantidade e tipo de documentos anexados:
- tradução –R$ 32- por página

Os valores deverão ser depositados no:
Banco Rendimento – 633
Ag: 0003
C-C : 214175000-4
CNPJ : 04.305.102/0001-76
Embaixada da República da Croácia
4.CV / Carta Motivação
O Curriculum Vitae apresentado junto ao pedido de Cidadania Croata deverá conter os seguintes
pontos:
- dados pessoais

- profissão ou grau de escolaridade
- ocupação
- endereço
- estado civil
- dados dos filhos (se for o caso) e/ou cônjuge
- dados dos pais
- dados do ascendente, mais próximo nascido na Croácia.
Além dos dados mencionados acima, o requisitante, em seu Curriculum Vitae, deverá ainda
mencionar:
- os motivos que o levam a solicitar a cidadania croata;
- o vínculo com o seu ascendente croata, com a cultura croata e suas tradições;
- informações sobre os seus ascendentes croatas: onde morou, endereço até imigrar da Croácia,
motivos que o levaram a deixar a Croácia, data e documento com que deixou a Croácia (caso
possua, apresentar fotocópia do passaporte o documento de viagem).
- relatar de que forma durante a sua vida demonstrou ser parte do povo croata, participando em
clubes esportivos, culturais ou outros nos quais possa ser demonstrada a promoção dos interesses
da Republica da Croácia no exterior.
- menção à legislação croata com fundamentação do artigo ao qual vinculará o seu pedido (artigo
11 ou 16);

5.LINK do Teste em Croata
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2563.html
6.Informações úteis para Estudos
http://learn-croatian.com/brojevi.php
http://www.hr/hrvatska/language/
Comunidades croatas em SP:
Dados da SADA:
Aulas de Croata na SADA – Sociedade Amigos da Dalmácia: Rua Tobias Barreto, 454 – Mooca – São
Paulo-SP – fone: 2605-7127. A SADA tem uma página no facebook.
Dados da Sacra:
http://sociedadecroata.com.br/ - Site da Comunidade Croata Sacra Paulistana
Av. General Waldomiro de Lima, 650 – Jabaquara – São Paulo – SP (11) 5017-2124.
Este link abaixo é com aulas interativas, gratuito.
http://www.loecsen.com/travel/0-pt-67-16-66-curso-gratuito-croata.html

Contato de tradutora juramentada no Brasil, Sra. Dubravka Suto: 11 -99659-0458
dssuto@uol.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira, de 9:00 às 13:00 horas
Tel. (55 61) 3248 0610
Fax: (55 61) 3248-1708
E-mail: croemb.brasilia@mvep.hr

