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REGISTRO DE NASCIMENTO JUNTO À EMBAIXADA DAS FILIPINAS
O registro de nascimento é uma declaração fornecendo informações sobre o
nascimento no exterior de uma criança filipina. É importante que os filipinos
permanentemente residentes no exterior prontamente registrem, no
Consulado do país onde se encontra, o nascimento de uma criança, para que
tal nascimento seja também registrado no Cartório Geral de Manila.
Quando uma criança nasce no exterior de pais que são ambos cidadãos
filipinos ou ao menos 1 (um) dos pais é um cidadão Filipino, ou seja, não é
naturalizado como cidadão do país estrangeiro, o nascimento da criança deve
ser imediatamente referido à Embaixada Filipina ou Consulado que exerça
jurisdição sobre o local de nascimento.
Idealmente, o nascimento deve ser comunicado ao Consulado no prazo de 12
(doze) meses após a sua ocorrência. Quando os pais não o fazem dentro deste
prazo, o registro, no entanto, pode ser feito sob determinação do agente
consular de que há suficiente prova da autenticidade do relatório. Nestes
casos, a pessoa que deseja fazer o registro deve apresentar ao Consulado uma
declaração/certidão juramentada acerca do atraso na comunicação do
nascimento.
Documentos e requisitos
1. Formulário do Registro de Nascimento (Formulário nº 40) preenchido e
assinado por um ou ambos os pais filipinos ou o médico ou enfermeiro que
assistiu o nascimento.
O formulário deve ser preenchido inteiramente, de forma legível, em
letras maiúsculas/negrito, completando todas as informações
solicitadas (se as mesmas não forem aplicáveis, escrever N/A).
Formulários incompletos serão devolvidos o que pode provocar atraso
no processamento do pedido.
Quando o nascimento é registrado pessoalmente, este será ‘jurado’
perante um oficial consular. Se enviado pelo correio, o formulário
deverá ser assinado na presença de 2 (duas) testemunhas.
2. Original ou uma cópia autenticada do Registro de Nascimento da criança,
emitida pelo Cartório do Registro Civil no local de nascimento.
Se o Registro de Nascimento é escrito em um idioma diferente do
Inglês, exige-se tradução oficial (juramentada) nesta língua,
juntamente com o original (ou cópia autenticada) do mesmo.
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3. Cópia autenticada do(s) passaporte(s) filipino(s) do/a pai/mãe de
nacionalidade filipina, mostrando que esse(s) era(m) cidadão(s) filipino(s) no
momento do nascimento da criança.
4. Cópia do Registro de Casamento dos pais (se houver).
5. Se o nascimento ocorreu há mais de um ano antes do registro real do
nascimento, o pai/mãe filipino/a deve obter e apresentar uma declaração
(Affidavit) com firma reconhecida indicando o(s) motivo(s) para o registro
tardio do nascimento.
6. Taxas: VER TABELA DE VALORES
http://philembassybrasilia.org/portal/pdf/consular_other_services/Consular%20Services%20F
ees_Pt.pdf

O Oficial Consular pode exigir a apresentação de documentos comprovativos
adicionais, como suporte ao pedido de registo de nascimento.

IMPORTANTE: Cada documento mencionado acima deve ser apresentado
em 4 (quatro) cópias, ou seja, o original e 3 fotocópias.

Para ulteriores dúvidas ou esclarecimentos:
Ligue (61) 3224-8694 ou email brasiliape@brturbo.com.br

SETOR CONSULAR
EMBAIXADA DA REPÚBLICA DAS FILIPINAS - BRASÍLIA-DF, BRASIL
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