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7. MEDIDAS COMPULSÓRIAS 

 

   São institutos jurídicos que tem como finalidade promover a 

retirada do território nacional de estrangeiro na ocorrência de alguma das 

hipóteses de incidência do Estatuto do Estrangeiro. 

 

 7.1 Expulsao 

   Expulsão é a retirada compulsória de um estrangeiro do 

território nacional motivada pela prática de um crime que tenha cometido no Brasil 

ou por conduta incompatível com os interesses nacionais.  

 

   Uma vez expulso, o estrangeiro está impedido de retornar ao 

nosso país, exceto se revogada a Portaria que determinou a medida. 

 

   A expulsão, via de regra, ocorre quando um estrangeiro 

comete um crime no Brasil e é condenado por sentença transitada em julgado. 

 

   Os motivos mais frequentes que acarretam a expulsão do 

estrangeiro são os crimes relacionados a tráfico de entorpecentes, falsificação e 

uso de documento público, furto e roubo. 

 

   Sobre o assunto estabelece o Estatuto do estrangeiro: 

“Art. 65 – É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, 
atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a 
tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo 
procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais." 

..................................(omissis) ...................................... 

“Art. 71 – Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem 
política ou social e a economia popular, assim como nos casos de 
comércio, posse ou facilitação do uso indevido de substância 
entorpecente  ou que determine dependência física ou psíquica, ou de 
desrespeito a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro, o 
inquérito será sumário e não excederá o prazo de quinze dias, dentro do 
qual fica assegurado ao expulsando o direito de defesa."  
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   Hipóteses de não expulsão do estrangeiro: 

“Art. 75 – Não se procederá a expulsão: 

(...) 

II – quando o estrangeiro tiver: 

a) cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou 
de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado a mais de 5 
anos; ou 

b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele 
dependa economicamente. 

§ 1º - Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o 
reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que a motivar.  

 

   Retorno ao Brasil de estrangeiro expulso constitui o crime 

previsto no artigo 338 do Código Penal. Quando o estrangeiro assina o termo de 

expulsão, toma ciência da existência desse embasamento legal e não pode mais 

voltar ao Brasil depois de expulso, exceto se houver revogação. 

 

 7.2 Deportação 

● A deportação será aplicada nas hipóteses de entrada ou estada irregular 

de estrangeiros no território nacional.  

● Trata-se de providência imediata do Departamento de Polícia Federal e 

consiste na retirada do estrangeiro que desatender à notificação prévia de 

deixar o País. 

● A deportação não impede o retorno do estrangeiro no território nacional, 

desde que o Tesouro Nacional seja ressarcido das despesas efetuadas 

com a medida, satisfeita, ainda, o recolhimento de eventual multa imposta. 

 

 7.3. Repatriação 

● Ocorre quando o clandestino é impedido de ingressar em território nacional 

pela fiscalização fronteiriça e aeroportuária brasileira. 

● A repatriação ocorre a expensas da transportadora ou da pessoa 

responsável pelo transporte do estrangeiro para o Brasil. Pode também ser 
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às expensas do próprio repatriando desde que este possua bilhete de 

retorno. 

● É repatriado o estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para 

ingressar no País ou aquele que apresenta visto divergente da finalidade 

para a qual veio ao Brasil. 

● O Nacional em nenhuma hipótese pode ser repatriado, mesmo que 

apresente documento inválido para o ato migratório; 

● São ainda motivos suficientes para a repatriação de alienígenas: 

(a) NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE VIAGEM VÁLIDO 
NO BRASIL (art. 51, inc. II, alínea “a”, do Decreto n° 86.715/81); 

(b) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE VIAGEM COM 
VALIDADE VENCIDA, (art. 51, inc. II, alínea “b”, do Decreto n° 
86.715/81); 

(c)  APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE VIAGEM COM RASURA 
ou INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO, (art. 51, Inc. II, alínea “c” do 
Decreto n° 86.715/81); 

(d) NÃO APRESENTAÇÃO DO VISTO CONSULAR PARA 
INGRESSAR NO BRASIL, (art. 36 do Decreto n° 86.715/81); 

(e) NÃO APRESENTAÇÃO DE MEIOS DE SUBSISTÊNCIA, ou 
BILHETE DE VIAGEM DE RETORNO QUE O HABILITE A SAIR 
DO PAÍS, (art. 20, §1° do Decreto n° 86.715/81); 

(f) NÃO APRESENTAÇÃO DE MEIOS PARA PAGAR MULTA 
DEVIDA, (art. 26, §1º, da Lei n° 6.815/80); 

(g) PRATICA DE ATO QUE OCASIONOU A INCONVENIÊNCIA DE 
SUA PRESENÇA NO TERRITORIO NACIONAL, (art. 26, caput, 
parte final, da Lei n° 6.815/80); 

(h) POR EXCEDER O PRAZO LIMITE DE 180 (CENTO E OITENTA) 
DIAS POR ANO, (art. 12 da Lei n° 6.815/80). 

 
 7.4. Extradição 

● A extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega 

de uma pessoa, acusada ou condenada por um ou mais crimes, ao país 

que a reclama.  

● A extradição pode ser analisada a partir de dois pontos de vista distintos: 

Extradição ativa -  quando o Governo brasileiro requer a extradição de 

um foragido da justiça brasileira a outro país; 
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Extradição passiva, - quando um determinado país solicita a 

extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território 

brasileiro. 

● O pedido de extradição não se limita aos países com os quais o Brasil 

possui Tratado. Ele poderá ser requerido por qualquer país e para qualquer 

país.  

● Quando não houver Tratado, o pedido será instruído com os documentos 

previstos na Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro) 

e deverá ser solicitada com base na promessa de reciprocidade de 

tratamento para casos análogos 

 

 


