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3. PRINCÍPIOS NORMATIVOS 

   No presente tópico apresentaremos alguns dos principais 

conceitos e dispositivos jurídicos relacionados objetivamente à atividade de 

migração. 

 

 3.1. Constituição Federal 

   Lei maior de nosso país. A Constituição emerge como 

princípio regulador do direito pátrio devendo ser observados os seus princípios e 

fundamentos sempre que houver conflito com dispositivo de qualquer das normas 

infra-contitucionais relacionadas à migração em observância ao critério da 

hierarquia das leis. 

 

   Assim, destacamos os principais aspectos que devem ser 

observados no trato das ações migratórias: 

        Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

        I - a soberania; 

        II - a cidadania 

        III - a dignidade da pessoa humana; 

(...) 

        Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 

(...) 

        II - garantir o desenvolvimento nacional; 

        Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 

        I - independência nacional; 

        II - prevalência dos direitos humanos; 

(...) 

        V - igualdade entre os Estados; 

(...) 

        VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

        IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

        X - concessão de asilo político. 

        Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
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Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações. 

        Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

        I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;  

        II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 

        III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante;  

(...) 

        XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;     

(...) 

        XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens; 

(...) 

        XXII - é garantido o direito de propriedade;  

(...) 

        XXX - é garantido o direito de herança;  

        XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será 
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de 
cujus";  

(...) 

        XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de taxas:  

        a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder; 

        b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

        XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 

        XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada;  

(...) 

        XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais;  

        XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;  

        XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, 
se omitirem;  
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(...) 

        LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 
da lei; 

        LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político 
ou de opinião;  

(...) 

        LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes;  

(...) 

        § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. 

        § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

       § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  

       § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 
cuja criação tenha manifestado adesão.  

 

   Na exposição dos mandamentos constitucionais acima 

buscamos focar principalmente nos aspectos de maior relevancia para o nosso 

trabalho como forma de preservação da legalidade de nossas ações. 

 

   Além desses aspectos, torna-se importante ressaltar que as 

ações praticadas pelos Agentes de Migração devem ser pautadas pelos principios 

constitucionais que regem toda a adminnistração pública, conforme  apresentados 

a seguir. 

   Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   

(...) 

        IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público; 

(...) 

        § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
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bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível. 

        § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao 
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

        § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

        § 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de 
cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o 
acesso a informações privilegiadas.  

 

 3.2. Tratados Internacionais 

   Os tratados internacionais comportam elevada importância 

para as atividades migratórias, uma vez que eles representam a manifestação 

formal de vontades entre dois ou mais entes de Direito Internacional Público. 

 

   Para HUSEK (2007, p.65) “tratado é o acordo formal 

concluído entre os sujeitos de Direito Internacional Público destinado a produzir 

efeitos jurídicos na órbita internacional. É a manifestação de vontade de tais 

entes. Um ato jurídico formal que envolve pelo menos duas vontades.”1 

 

   Denomina-se Estado-parte aos sujeitos de Direito 

Internacionacional Público que compoem a formação inicial do tratado. O Estado 

que não participou da formação incial, mas que tem interesse em fazer parte do 

do acordo, pode fazê-lo através da adesão. Uma vez aderindo ao acordo tal 

Estado passa a chamar-se Associado. 

 

   No Brasil um tratado somente passa a ter validade e passível 

de execução após a sua devida publicação na imprensa oficial, após a devida 

aprovação pelo Congresso Nacional que se concretiza mediante a expedição de 
Decreto Legislativo e a respectiva promulgação pelo Presidente da República. 

 

                                                 
1  HUSEK, Carlos Roberto. Curso de Direito Interncional Público.7º ed.LTr ed.: São Paulo, 2007. 
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   Entendemos que essas são as noções básicas sobre o 

presente assunto que despontam maior relevo para a atuação dos Agentes de 

Migração. 

 

 3.3. Código Penal 

   No presente tópico destacamos de forma breve alguns dos 

principais dispositivos constantes no Código Penal Brasileiro que possuem 

vinculação com as atividades migratórias. 

 

   Importa destacar que as atividades desempenhadas pelos 

Atendentes de Migração, mesmo que de forma transitória, são equiparadas as 

atividades praticadas pelo servidor público em geral, restando como 

consequencia, a mesma penalização no caso de prática eventual de ato delitivo, 

seja por ação ou omissão, por culpa ou dolo. 

 

   Sobre o assunto, assim dispõe o Código Penal brasileiro: 

  Funcionário público 

        Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública. 

        § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para 
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública.   

 

   Para o bom desempenho das atividades torna-se fundamental 

o conhecimento de alguns dos principais comandos normativos que regem a 

matéria  relativa aos tipos penais que podem incidir na atividade pública, vejamos: 

TÍTULO X 
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA 

(...) 

CAPÍTULO II 
DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS 

 

        Falsificação de papéis públicos 
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        Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 

(...) 

        V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a 
arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder 
público seja responsável; 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

        § 1o Incorre na mesma pena quem:  

        I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a 
que se refere este artigo;  

(...) 

        § 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o 
fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua 
inutilização: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

        § 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, 
qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. 

 

        Petrechos de falsificação 

        Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto 
especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos 
no artigo anterior: 

        Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

        Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

CAPÍTULO III 
DA FALSIDADE DOCUMENTAL 

 

        Falsificação do selo ou sinal público 

        Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 

        I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de 
Estado ou de Município; 

        II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a 
autoridade, ou sinal público de tabelião: 

        Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

        § 1º - Incorre nas mesmas penas: 

        I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado; 

        II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo 
de outrem ou em proveito próprio ou alheio. 

        III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, 
siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos 
ou entidades da Administração Pública.  

        § 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 
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        Falsificação de documento público 

        Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou 
alterar documento público verdadeiro: 

        Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

        § 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

        Falsificação de documento particular 

        Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou 
alterar documento particular verdadeiro: 

        Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

 

        Falsidade ideológica 

        Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

        Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

        Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

        Falso reconhecimento de firma ou letra 

        Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função 
pública, firma ou letra que o não seja: 

        Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

        Certidão ou atestado ideologicamente falso 

        Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função 
pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, 
isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem: 

        Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

 

        Falsidade material de atestado ou certidão 

        § 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar 
o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou 
circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus 
ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: 

        Pena - detenção, de três meses a dois anos. 

        § 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da 
pena privativa de liberdade, a de multa. 
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        Uso de documento falso 

        Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, 
a que se referem os arts. 297 a 302: 

        Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

 

        Supressão de documento 

        Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de 
outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, 
de que não podia dispor: 

        Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
particular. 

 

CAPÍTULO IV 
DE OUTRAS FALSIDADES 

 

       Falsa identidade 

        Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter 
vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não 
constitui elemento de crime mais grave. 

        Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta 
de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a 
outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de 
terceiro: 

        Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não 
constitui elemento de crime mais grave. 

 

        Fraude de lei sobre estrangeiro 

        Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território 
nacional, nome que não é o seu: 

        Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

        Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para 
promover-lhe a entrada em território nacional:  

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  

        Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de 
ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é 
vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:  

        Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.  

  

TÍTULO XI 
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES PRATICADOS 

POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
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        Peculato 

        Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

        Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

        § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não 
tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que 
seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que 
lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

(...) 

        Peculato mediante erro de outrem 

        Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no 
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

        Inserção de dados falsos em sistema de informações  

        Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública 
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

 

        Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações 

        Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações 
ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade 
competente:  

        Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

        Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a 
metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração 
Pública ou para o administrado. 

  

        Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

        Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a 
guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime 
mais grave. 

 

        Corrupção passiva 

        Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
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        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de 
ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de 
outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 

        Facilitação de contrabando ou descaminho 

        Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de 
contrabando ou descaminho (art. 334): 

        Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.  

 

        Prevaricação 

        Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

(...) 

        Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

 

        Condescendência criminosa 

        Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente: 

        Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

 

        Violência arbitrária 

        Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de 
exercê-la: 

        Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena 
correspondente à violência. 

 

        Abandono de função 

        Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 

        Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

        § 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        § 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 

        Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

 

        Violação de sigilo funcional 

        Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. 
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        § 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:  

        I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e 
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não 
autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da 
Administração Pública;  

        II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.  

        § 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou 
a outrem:  

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

(...) 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES PRATICADOS POR 

PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

 

        Usurpação de função pública 

        Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 

        Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

        Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 

        Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

 

        Resistência 

        Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja 
prestando auxílio: 

        Pena - detenção, de dois meses a dois anos. 

        § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 

        Pena - reclusão, de um a três anos. 

        § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência. 

 

        Desobediência 

        Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

        Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 

 

        Desacato 

        Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em 
razão dela: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

 

        Tráfico de Influência  

        Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado 
por funcionário público no exercício da função:  

        Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
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        Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega 
ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. 

 

        Corrupção ativa 

        Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

        Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional. 

 

        Contrabando ou descaminho 

        Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercadoria:  

        Pena - reclusão, de um a quatro anos.  

        § 1º - Incorre na mesma pena quem:  

        a) pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em 
lei; 

        b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou 
descaminho;  

(...) 

        § 3º - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou 
descaminho é praticado em transporte aéreo.  

 

        Subtração ou inutilização de livro ou documento 

        Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, 
processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de 
ofício, ou de particular em serviço público: 

        Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime 
mais grave. 

(...) 

CAPÍTULO III 
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

        Reingresso de estrangeiro expulso 

        Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi 
expulso: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova 
expulsão após o cumprimento da pena. 

 

        Denunciação caluniosa 

        Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil 
ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe 
crime de que o sabe inocente:  
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        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

        § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de 
anonimato ou de nome suposto.  

        § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de 
contravenção. 

 

        Comunicação falsa de crime ou de contravenção 

        Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

(...) 

 

   Os tipos penais acima estudados não excluem outros que por 

força da legislação ordinária também são aplicados aos funcionários públicos, 

onde a título meramente ilustrativo, citamos a Lei de Improbidade Administrativa 

(lei n.º 8.429/92), Lei de Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/65), etc. 

 

 3.4. Estatuto do Estrangeiro 

   Nas atividade migratórias a Lei n.º 6.815/80, tembém 

denominada de “Estatuto do Estrangeiro” exerce papel fundamental, pois é 

através dela que o Agente de Migração baseará a maior parcela de suas 

atividades. 

 

   Na referida lei encontramos a especificação dos documentos 

de viagem aceitos pelo Brasil, os tipos de vistos expedidos pelas repartições 

consulares brasileiras no exterior, o ingresso e saída do território nacional dos 

estrangeiros e nacionais, bem ainda, as medidas compulsórias e rol de infrações 

de natureza administrativa cometida pelos ádvenas e empresas responsáveis 

pelo transporte dos mesmos. 

 

   Por ser uma legislação anterior à vigente constituição, referida 

lei contém diversos dispositivos que não tem aplicação uma vez que ferem aos 

comandos da lei maior. A título ilustrativo citamos a prisão administrativa, não 

mais possivel de ser realizada. 
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 3.5. Decretos 

   No dizer de MEIRELLES (2004, P.177) “Decretos, são atos 

administrativos da competência exclusiva dos Chefes do Executivo, destinados a 

prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso 

pela legislação.” 2 

 

   Ensina ainda o ilustre autor que o Decreto na sua forma 

regulamentar, também denominda de execução, “(...) visa a explicar a lei e 

facilitar sua execução, aclarando seus mandamentos e orientando sua 

aplicação.”( MEIRELLES (2004, P.178) 

 

   No trato das atividades de controle migratório, há vários 

decretos que regulamentam leis especiais ou parcela de leis especiais, devendo 

ser objeto de estudo à parte pelos Agentes de Migração. 

 

   Destacamos como referencia inicial para estudo o Decreto n.º 

86.715/81 que regulamenta o Estatuto do Estrangeiro e o Decreto n.º 86/91 

dispõe sobre o cartão de entrada e saída, dentre outros. 

 

 3.6. Normas Suplementares 

   Dentre as normas de caráter suplemantar para a realização 

dos procedimentos migratórios temos ainda várias Resoluções, Portarias, 

Intruções Normativas (IN), Instruções da Aviação Civil (IAC), Orientações 

Normativas (ON), além das Ordens de Serviço (OS). 

 

   Por não ser o foco principal do presente curso, deixamos para 

momento oportuno o conhecimento detalhado de tais normas suplementares de 

natureza eminentemente adminstrativa, sendo suficiente a apresentação dos 
                                                 
2  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29ºed. Malheiros: São Paulo, 2007. 
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normativos que com frequencia são utilizados e que serão apresentados no tópico 

específico.  

 

 


