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8. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 8.2. Procedimento de Notificação 

   Todas as vezes que um estrangeiro for surpreendido por ato 

de fiscalização pelo poder público, caso constatada alguma irregularidade em sua 

situação dentro dento território nacional, o mesmo será notificado por meio de 

Termo próprio o qual dará origem ao processo respectivo. 

 

   O Termo de notificação deve conter além dos dados 

qualificativos do estrangeiro de forma individulizá-lo, a descrição do fato praticado 

que incide sobre o dispositivo da lei violado e o prazo para o cumprimento sob 

pena de Deportação. 

 

   Abaixo apresentamos um modelo de Termo de Notificação 
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   Quando o estrangeiro Notificado a deixar o país dentro do 

prazo fixado retirar-se de forma espontânea, ao efetuar o procedimento de saída, 

deve o Agente de Migração recolher cópia da Notificação, apor a chancela de 

MOVIMENTO identificando o numero do voo e lavrar a CERTIDÃO do respectivo 

cumprimento. 

 

 8.3. Procedimento de Autuação por infração 

   Todas as vezes que por ato do poder público for constatado 

que um estrangeiro ou empresa transportadora violar qualquer dispositivo do art. 

125 da Estatuto do Estrangeiro autuado por meio de Termo próprio o qual dará 

origem ao processo respectivo, possibilitando ao mesmo o direito de exercício da 

ampla-defesa. 
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   As infrações de natureza administrativa, aplicadas pelo 

Departamento de Polícia Federal, são as seguintes: 

 

TÍTULO XII 
Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento 

CAPÍTULO I 
Das Infrações e Penalidades 

        Art. 125. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui 
cominadas:  

        I - entrar no território nacional sem estar autorizado (clandestino): 

        Pena: deportação. 

        II - demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de 
estada: 

        Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de 
excesso, até o máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência, e 
deportação, caso não saia no prazo fixado. 

        III - deixar de registrar-se no órgão competente, dentro do prazo 
estabelecido nesta Lei (artigo 30): 

        Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de 
excesso, até o máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

        IV - deixar de cumprir o disposto nos artigos 96, 102 e 103: 

        Pena: multa de duas a dez vezes o Maior Valor de Referência. 

        V - deixar a empresa transportadora de atender à manutenção ou 
promover a saída do território nacional do clandestino ou do impedido 
(artigo 27): 

        Pena: multa de 30 (trinta) vezes o Maior Valor de Referência, por 
estrangeiro. 

        VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a 
documentação em ordem: 

        Pena: multa de dez vezes o Maior Valor de Referência, por 
estrangeiro, além da responsabilidade pelas despesas com a retirada 
deste do território nacional.  

        VII - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação 
irregular ou impedido de exercer atividade remunerada: 

        Pena: multa de 30 (trinta) vezes o Maior Valor de Referência, por 
estrangeiro. 

        VIII - infringir o disposto nos artigos 21, § 2º, 24, 98, 104, §§ 1º ou 2º 
e 105: 

        Pena: deportação. 

        IX - infringir o disposto no artigo 25: 

        Pena: multa de 5 (cinco) vezes o Maior Valor de Referência para o 
resgatador e deportação para o estrangeiro. 

        X - infringir o disposto nos artigos 18, 37, § 2º, ou 99 a 101: 
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        Pena: cancelamento do registro e deportação. 

        XI - infringir o disposto no artigo 106 ou 107: 

        Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e expulsão. 

        XII - introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou 
irregular: 

        Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e, se o infrator for 
estrangeiro, expulsão. 

        XIII - fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, 
de registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a 
obtenção de passaporte para estrangeiro, laissez-passer, ou, quando 
exigido, visto de saída: 

        Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e, se o infrator for 
estrangeiro, expulsão. 

        XIV - infringir o disposto nos artigos 45 a 48: 

        Pena: multa de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes o Maior Valor de 
Referência. 

        XV - infringir o disposto no artigo 26, § 1º ou 64: 

        Pena: deportação e na reincidência, expulsão. 

        XVI - infringir ou deixar de observar qualquer disposição desta Lei ou 
de seu Regulamento para a qual não seja cominada sanção especial: 

        Pena: multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o Maior Valor de 
Referência. 

        Parágrafo único. As penalidades previstas no item XI, aplicam-se 
também aos diretores das entidades referidas no item I do artigo 107. 

        Art. 126. As multas previstas neste Capítulo, nos casos de 
reincidência, poderão ter os respectivos valores aumentados do dobro ao 
quíntuplo.  

CAPÍTULO II 
Do Procedimento para Apuração das Infrações 

        Art. 127. A infração punida com multa será apurada em processo 
administrativo, que terá por base o respectivo auto, conforme se dispuser 
em Regulamento.  

        Art. 128. No caso do artigo 125, itens XI a XIII, observar-se-á o 
Código de Processo Penal e, nos casos de deportação e expulsão, o 
disposto nos Títulos VII e VIII desta Lei, respectivamente.  

 

   O Auto de Infração deve conter além dos dados qualificativos 

do estrangeiro de forma individulizá-lo, a descrição do fato praticado, a incidência 

do dispositivo ei violado e o prazo para o exercício de defesa. 

 

   Pode ocorrer do estrangeiro sofrer cumulativamente uma 

Autuação por Infração e ser Notificado a deixar o país sob pena de Deportação. 
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   Abaixo apresentamos um modelo de Auto de Infração e 

Notificação 

 

 

 

 8.4. Procedimento de Retenção de documentos 

   A retenção de documentos é medida excepcional e que visa 

retirar de forma compulsória da disponibilidade do estrangeiro determinado 

documento expedido pela autoridade brasileira e tem uma natureza acautelatória 

evitando que possa ser feito mau uso do documento pelo estrangeiro.  

 

   A documento retido pela autoridade migratória poderá ficar 

indisponível de forma temporária ou definitiva. No primeiro caso, cessando os 

motivos ensejadores da retenção, estando ainda apto a cumprir sua finalidade, o 

documento é restituído ao titular. Na segunda hipóse, não há devolução. 
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   Segue abaixo um modelo de Termo de Retenção de 

Documento. 

 

 8.5. Procedimento de Oitiva por Termo de declarações 

   Eventualmente e sob determinadas circunstâncias poderá ser 

necessário a oitiva do estrangeiro de forma oficial para esclarecimento de 

situações. 

 

   A medida pode ser efetuada em decorrencia de impedimento 

administrativo verificado junto ao SINPI em que haja a expressa observação 
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nesse sentido ou ainda, pode ser realizado por iniciativa do servidor encarregado 

diante de situações que o justifiquem. 

 

   Abaixo apresentamos um modelo de Termo de Declarações. 
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 8.6. Procedimento de Declaração prestada por passageiro Inadmitido 

   Assim como no Brasil o simples fato do estrangeiro obter um 

visto consular junto as autoridades brasileiras não lhe assegura o direito de 

ingresso no território nacional. 
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   Por esse motivo, é comum nos voos internacionais a 

ocorrência de cidadão brasileiros que são inadmitidos ao ingresso em alguns 

países, principalmente no continente europeu. 

 

   Caso o Atendente de Migração se depare com a situação de 

efetuar o atendimento de um nacional INAD, deverá adotar os seguintes 

procedimentos, além de efetuar o movimento migratório correspondente: 

 

a) Entregar ao INAD um formulário de Declaração em branco para que o 

mesmo preencha prestando suas declarações, informando o suposto 

motivo de impedimento no momento da entrada no território alienígena, 

devendo consignar, de forma breve, as condições a que foi submetido, com 

relação as suas necessidades primárias e integridade física, durante o 

tempo em que ficou aguardando o retorno de volta ao Brasil. 

b) Recolher o formulário devidamente preenchido e assindado, juntamente 

com o documento expedido pela migração do país de origem da 

inadmissão e o envelope timbrado do governo estrangeiro. 

 

   A seguir apresentamos imagens dos documentos 

mencionados na orientação acima descrita. 

 

 

 

 

Formulário de Declaração Envelope Oficial 
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Termo (Lauda 01) Termo (Lauda 02) 

  

 

 

 8.7. Procedimento de Repatriação 
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   Verificado qualquer das hipóteses que ensejem a repatriação 

do passageiro, a formalização do procedimento de retorno deverá ser realizado 

da forma mais rápida possível, pois o ideal é que o PAX INAD retorne ao último 

ponto de migração na mesma aeronave em que chegou no território nacional. 

 

   O encarregado da companhia aérea deve ser de imediato 

comunicado para separar as bagagens do repatriando e providenciar a emissão 

do bilhete de retorno.  

 

   No caso da repatriação ensejar aplicação de penalidade para 

a empresa transportadora, deve ser confeccionado o respectivo Auto de Infração 

para a empresa e montado processo específico. 

 

   Após a elaboração do Termo de Repatriação, deverá ser 

instruído o processo com cópias dos documentos necessários (passaporte, vistos, 

etc) e lançado o impedimento do passageiro no STI. 

 

 8.8. Procedimento de Deportação Sumária 

   A Deportação sumária ocorre quando o estrangeiro após a 

Notificado a deixar o país de forma voluntária, no prazo fixado, não cumpre a 

Notificação, sendo novamente Autuado por ocasião de sua saida do pais. 

 

   Deve ser elaborado, por ocasião da saída o Termo de 

Deportação Sumária instruída com a documentação necessária.  

 

   A Deportação também pode se dá de forma compulsória 

quando o Governo Federal arca com os custos necessários ao envio do ádvena 

ao seu território, caso em que o reingresso do mesmo no Brasil, somente é 

autorizado após o efetivo pagamento por parte do passageiro dos gastos 

efetuados com sua Deportação com a devida atualização monetária. 
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   Abaixo apresentamos um modelo de Termo de Deportação 

Sumária 

 

 

 

 

 

 8.9. Procedimento de Expulsão 
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   O procedimento de Expulsão de alienígena do território 

nacional está condicionado a existência de Decreto de Expulsão, exarado pelo 

Chefe do Executivo ou por ele delegado, em virtude de condenação anterior pela 

prática de crime definido pela lei brasileira. 

 

   Na nossa rotina o processo já vem elaborado, cabendo ao 

Agente de migração apenas proceder as formalidades de registro de saída junto 

ao sistema de controle migratório (STI) e fazer as certificações necessárias para a 

conclusão das formalidades. 

 

   A título ilustrativo apresentamos o Termo de Expulsão abaixo: 
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 8.10. Procedimento para Recolhimento de Multa 

   Constantemente nos deparamos durante os atendimentos de 

ingresso com estrangeiros que se encontram impedidos de ingressar no Brasil 

devido a existência de multas pendentes de pagamento, ou ainda, de parentes ou 

amigos, que se propõem a efetuar o pagamento dos valores devidos a título de 

multa aplicadas sobres tais passageiros. 
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   Ocorrendo qualquer das hipótese, devemos realizar adotar as 

seguintes condutas, como forma de assegurar uma boa solução para o caso,  

deixando claro que o que descreveremos não se reveste de comando absoluto e 

eventualmente possa ser realizado de forma diferente.  

 

a) Identificar de o Auto de infração foi gerado no novo STI, caso em que basta 

localizar o Auto pendente e imprimir a Guia de Recolhimento da União 

(GRU); 

b) Caso o Auto de Infração seja anterior à nova tecnologia do STI ou tenha 

sido lançado por unidade que ainda não possua o novo sistema, deverá ser 

expedido uma GRU avulsa obtida no site www.dpf.gov.br.  

c) Efetuado o pagamento, poe-se a chancela MULTA RECOLHIDA, e 

juntamente com o comprovante original do pagamento, da GRU e da ficha 

biográfica do passageiro, monta-se processo autônomo para a baixa da 

ocorrência junto à Superintendencia Regional do DPFno Ceará. 

d) Sugere-se que seja fornecida cópia autentica do comprovante de 

pagamento ao passageiro. 

 

 

http://www.dpf.gov.br/

