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Simpósio: 31 - CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA:  HISTÓRIA E 
PERSPECTIVAS DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 
 
RESUMO: Neste trabalho, explora-se a decisão administrativa e judicial (da validade do ato 
administrativo e abrangência da norma constitucional) acerca  da decretação de ofício de perda 
da nacionalidade brasileira originária, para extradição, à luz do Art. 12, §4º, II, b da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Cláudia Cristina Sobral Hoerig, brasileira nata, foi 
identificada pela polícia norte-americana como única suspeita do assassinato de esposo. O 
primeiro pedido de extradição instrutória, formulado pelo Governo norte-americano, foi negado 
pelo Ministério da Justiça brasileiro ante a impossibilidade constitucional de o Brasil extraditar 
seus natos por qualquer crime. O Governo norte-americano sustentou, em segundo pedido, que 
Cláudia não era mais brasileira por haver se naturalizado nos Estados Unidos antes do crime 
em 1999. Instaurou-se assim, no Brasil, de ofício, processo administrativo para declaração da 
perda da sua nacionalidade originária, o que ocorre pela Portaria Ministerial nº 2.465 do 
Ministério da Justiça, publicada em 4 de julho de 2013. O fundamento da decisão foi o Art. 12, 
§4º, II, b da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“Será declarada a perda 
da nacionalidade do brasileiro que: II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  de 
imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado 
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos 
civis;”). Desde a alteração do texto constitucional, em 1994, as expressões “imposição de 
naturalização” “como condição para exercício de direitos civis”, previstas na Constituição, 
geram dúvidas. Até então as Embaixadas brasileiras no exterior, o Ministério da Justiça e quase 
que a totalidade dos órgãos públicos vocalizavam que não se perdia de ofício a nacionalidade 
brasileira. O caso Cláudia poderia ser qualificado como naturalização para o regular exercício 
de voto nos EUA, mas também como naturalização para a regularização de seu exercício 
profissional. Seus direitos sucessórios como esposa, sua capacidade de entrar e sair dos EUA 
sem contingências temporais e incontáveis exemplos poderiam ser facilmente compreendidos 
em espectro aberto dos referidos “direitos civis”, abarcados no texto constitucional. Os 
conceitos jurídicos contidos nesta exceção à perda da nacionalidade originária, prevista na 
Constituição, não poderiam ser interpretados restritivamente. Ao contrário, a exegese que 
melhor resguarda o direito humano da nacionalidade é aquela que não restringe as hipóteses 
constitucionais de manutenção da nacionalidade originária brasileira. Entretanto, esta não foi a 
análise que o Supremo Tribunal Federal fez desta decisão administrativa. Em julgamento que 
deveria ser bem estudado, debatido e não utilizado como precedente, o STF chancelou a decisão 
administrativa de entrega para extradição instrutória da ex-brasileira nata, Cláudia Sobral. 
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