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RESUMO 
 
 

Este trabalho monográfico pretendeu abordar três instituto jurídicos sobre o 

afastamento compulsório de seres humanos, quais sejam a deportação; expulsão e 

extradição, a deportação e a expulsão são atos administrativos editados no âmbito 

do Poder Executivo, já a extradição é um pedido de um Estado a outro de entrega 

de um indivíduo, que em seu território deva responder a processo penal, a ser 

apreciado no âmbito do Poder Judiciário.  

Só ocorre quando há prática de crime no exterior, assim se o indivíduo sofrer 

qualquer condenação civil não poderá ser solicitada sua extradição.  

Pedido de extradição só poderá ser deferido pelo governo brasileiro se houver 

tratado entre os dois Estados ou havendo promessa de reciprocidade de tratamento 

pelo Estado solicitante.  

É proibida a extradição de brasileiro nato, não existindo qualquer exceção 

para esta regra. Quanto ao naturalizado há algumas exceções, quais sejam: pode 

ser extraditado por crime  comum praticado antes da naturalização, bem como em 

caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

Quanto aos estrangeiros, a regra é a  permissão de extradição, sendo vedada 

apenas quando forem acusados de crime político ou de opinião.  

O pedido de extradição passiva segue 3 fases: a primeira administrativa (é a 

recepção do pedido no âmbito do Executivo); a segunda é a judiciária (no âmbito do 

STF, de caráter contencioso); e a terceira é a efetivação da medida realizada no 

âmbito do Executivo.  

Pedido de extradição fundamentado apenas na promessa de reciprocidade de 

tratamento, o governo brasileiro, na primeira fase do procedimento, poderá indeferi-

lo sem necessidade de submeter o pedido ao STF, é a recusa sumária. Esta não 

pode ocorrer quando o pedido de extradição se fundamenta em um tratado, sob 

pena de responsabilidade internacional.  

 

Palavras-chave: deportação, expulsão e extradição 
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal em seu artigo 12 determina os requisitos para que 

uma pessoa seja reputada nacional. Para que um indivíduo seja tido como brasileiro 

nato ele deve estar enquadrado em uma das situações previstas no artigo 12, inciso 

I, da Carta Magna. Os requisitos para que um indivíduo seja reputado brasileiro 

naturalizado estão fixadas no artigo 12, inciso II, da CF/88, bem como na lei 

ordinária, conforme previsão constitucional. 

No Brasil, o diploma legal que rege a situação jurídica do estrangeiro é a Lei 

6.815 de 19 de agosto de 1980, modificada pela Lei 6.964/81, sendo que a filosofia 

da atual legislação brasileira sobre a entrada e permanência de estrangeiro em 

nosso território, é inspirada, segundo lição de JACOB DOLINGER, "no atendimento 

à segurança internacional, à organização institucional e nos interesses políticos e 

culturais do Brasil" . Para que se ingresse regularmente em solo pátrio, mister se faz 

a autorização do Poder Executivo, que é feita pela autoridade consular ou 

diplomática brasileira no país de origem do estrangeiro. O visto é concedido no 

passaporte do estrangeiro. 

Será, portanto, considerado estrangeiro todos os outros indivíduos que 

estiverem, temporariamente ou permanentemente, em território nacional, e que não 

estejam classificados como nacional nato ou naturalizado. 

Cabe lembrar que aos portugueses não se aplicam as normas aplicadas aos 

estrangeiros, pois há um tratado internacional de reciprocidade entre Portugal e 

Brasil acerca da condição jurídica dos seus nacionais quando estiver no outro 

Estado. 

O estrangeiro pode ser excluído do território nacional por algumas formas 

previstas no Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815 de 19 de agosto de 1980). São elas: 

deportação, expulsão e extradição. Tais modalidades de exclusão do estrangeiro 

serão objeto do presente trabalho.  
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1 – DIREITOS DOS ESTRANGEIROS 
 

O Estado não é obrigado a admitir estrangeiros em seu território. Mas uma 

vez que os aceitou deve conceder-Ihes um mínimo de direitos, no que tange à 

segurança de suas pessoas e propriedades. Portanto, é dever dos Estados onde se 

encontrem estrangeiros - ainda que de passagem pelo território nacional, ou mesmo 

em situações fugazes, como nas zonas de trânsito de um aeroporto - garantir-lhes 

certos direitos inerentes à sua qualidade de pessoa humana, como o direito à vida, à 

liberdade, à segurança, à integridade física etc. Tais direitos correspondem a um 

standard protetivo mínimo, que os assegura uma plataforma razoável de civilidade 

quando assentados em terra alheia. Portanto, nacionais e estrangeiros devem ter, 

nesse particular, os mesmos direitos, ressalvada, quanto aos estrangeiros, e no que 

toca à liberdade física, a possibilidade de expulsão1. 

O que não é possível é atribuir aos estrangeiros, mesmo que residentes e 

domiciliados no país, direitos mais amplos que os concedidos pela lei interna aos 

nacionais2. Normalmente, os Estados garantem aos estrangeiros em seu território, 

mesmo quando temporários, o gozo dos direitos civis, com poucas exceções, dentre 

as quais está a do trabalho remunerado, somente garantido aos estrangeiros 

residentes3. Esta regra vinha inclusive expressa no Código Civil brasileiro de 1916, 

que dispunha no seu art. 3 ° que "a lei não distingue entre nacionais e estrangeiros 

quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis", regra que não foi reproduzida no 

Código Civil brasileiro de 2002 (Lei nº 10.406/02). Também são garantidos aos 

estrangeiros os direitos de família, além de outros de índole social.  

A Convenção de Direito Internacional Privado de 1928 (Código Bustamante)4, 

dispõe no seu art. 1°, que "os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados 

contratantes gozam, no território dos demais, dos mesmos direitos civis que se 

concedam aos nacionais", podendo cada Estado contratante, "por motivo de ordem 

pública, recusar ou sujeitar a condições especiais o exercício de determinados 

                                                 
1 FRAGA, Mirtô. O novo estatuto do estrangeiro comentado,Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.382. 
2 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito público internacional:a synthese dos princípios e a contribuição do 
Brasil. Tomo II. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911, p.197. 
3 REZEK, José Francisco. Direito internacional privado. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 104-109.  
4  Assinada em Havana, Cuba na Sexta Conferência Internacional Americana, em 20.02.1928, tendo 
sido aprovada no Brasil pelo Decreto 5.647,de 08.0L1929, e promulgada pelo Decreto 18.871, de 
13.08.1929. 
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direitos civis aos nacionais dos outros, e qualquer desses Estados pode, em casos 

idênticos, recusar ou sujeitar a condições especiais o mesmo exercício aos 

nacionais do primeiro". Apenas esta ultima parte não é praticada no Brasil (faculdade 

de exercer a reciprocidade negativa, negando direitos a estrangeiros de países em 

que não se pratica a igualdade), por não se admitir aqui a chamada represália5. Nos 

termos do seu art. 2°, "os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados 

contratantes gozarão também, no território dos demais de garantias individuais 

idênticas às dos nacionais, salvo as restrições que em cada um estabeleçam a 

Constituição e as leis". A redação deste dispositivo é semelhante à do art. 95 do 

Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815 de 19/08/1980), segundo o qual o "estrangeiro 

residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos 

termos da Constituição e das leis".  

Convém ressaltar que os direitos concedidos aos estrangeiros no Brasil não 

são absolutos. Assim, dizer que um estrangeiro tem direito à liberdade, não significa 

isentáá10 de eventual prisão, por motivo de crime etc. Da mesma forma, o direito de 

crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, encontra-se limitado pelas regras de 

direito de vizinhança, ordem pública e bons costumes. De qualquer forma, o 

entendimento corrente é que o estrangeiro não pode ser limitado em seus direitos 

sem motivos razoáveis a indicar o contrário.6  

O estrangeiro no Brasil não tem direitos políticos, mesmo quando aqui reside 

com ânimo definitivo, não podendo assim votar ou ser votado, o que só é garantido 

aos nossos nacionais. Isto não impede, entretanto, que um italiano, residente 

all'estero (no estrangeiro), continue exercendo o seu direito de voto na Itália. Este 

país, por exemplo, envia aos italianos residentes no estrangeiro (inclusive aos filhos 

destes que tenham cidadania reconhecida, uma vez que a Itália adota o critério do 

jus sanguinis) cédulas eleitorais que os permitem votar pelo correio7, exercendo no 

exterior, sua cidadania italiana originária. 

                                                 
5 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral, 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 214.  
6 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de direito internacional público, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 
415.  
7 Ibidem, p.415 
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A Constituição brasileira de 1988 garante, no caput do seu art. 5°, "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 por ela 

estabelecidos. Mas deve-se fazer a observação de que a referência aos 

"estrangeiros residentes no País" deve ser interpretada de acordo com a moderna 

sistemática internacional de proteção dos direitos humanos, bem como com os 

valores constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Dessa 

forma, o entendimento do dispositivo deve ser no sentido de admitir a quaisquer 

estrangeiros (residentes ou não no Brasil) os direitos e garantias individuais mínimos 

consagrados pela Constituição. A Carta brasileira de 1988 garante ainda ao 

estrangeiro, na forma da lei, o acesso aos cargos, empregos ou funções públicas 

(art. 37, inc. I, modificado pela Emenda Constitucional nº 19/98, ainda pendente de 

regulamentação). Esta última disposição, ao que parece, merece a crítica de 

franquear aos estrangeiros, ainda que na forma da lei, o acesso à administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, o que supõe - ao menos aparentemente - certo prejuízo à 

salvaguarda dos interesses nacionais. O que muito se discutia, antes da Emenda nº 

19, dizia respeito à contratação de professores estrangeiros por universidades 

brasileiras, sendo que o entendimento de vários juristas era no sentido de sua 

admissibilidade, uma vez que a ascensão daqueles o cargo público de ensino 

(mediante a observância dos requisitos legais) não significava sua participação na 

administração do país, como agora permite a nova redação do art. 37, inc. I, da 

Constituição de 1988. Ora, administração pública significa o Estado em ação. E 

assim, salvo no que diz respeito ao caso específico dos professores (por não serem 

gestores do serviço público e não participarem diretamente da formação da vontade 

do Estado), parece difícil aceitar a idéia de que alguém que não compõe o espírito 

nacional, por não estar integrado à nossa sociedade e aos nossos costumes, 

participe da administração pública praticando atos jurídicos tipicamente 

administrativos8. 

Os estrangeiros também têm deveres no Brasil. Mas dentre eles não se inclui 

a prestação de serviço militar, por ser a segurança exterior do Estado assunto de 
                                                 
8 GARCIA, Maria. Engano inominável: a EC 19/98 e os estrangeiros na administração pública, in 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 13, nº 51, São Paulo: Revista dos tribunais, 
2005, p.5-52.  



12 
 

natureza política. Contudo, tais estrangeiros não estão isentos das obrigações 

atinentes aos serviços de polícia, bombeiros ou de milícia, para a proteção do local 

dos respectivos domicílios, contra catástrofes naturais ou perigos que não sejam 

provenientes de guerra.  

São três os institutos que possibilitam a retirada forçada do estrangeiro do 

território nacional: a deportação, a expulsão e a extradição. As duas primeiras 

modalidades são sempre de iniciativa das autoridades locais, enquanto que a 

extradição (que é ato político-judicial) é sempre requerida por uma outra potência 

estrangeira ao Estado onde se encontra o extraditando.  
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2 – DEPORTAÇÃO DE ESTRANGEIROS 

 

2.1 Definição 

 

A deportação consiste na saída compulsória do estrangeiro do território 

nacional, fundamentada no fato de sua irregular entrada (geralmente clandestina) ou 

permanência no país.  

A deportação consiste em fazer sair do território brasileiro o estrangeiro que 

nele tenha entrado clandestinamente ou nele permaneça em situação de 

irregularidade legal, se do País não se retirar voluntariamente dentro do prazo que 

lhe for fixado (art. 57). 

 A deportação afasta o estrangeiro do país, mas não impede seu regresso, de 

forma regular. Exige-lhe a Lei 6815/80 que para retornar ao Brasil, o deportado 

deverá ressarcir ao Governo brasileiro as despesas efetuadas com sua deportação. 

Entre as formas coercitivas de retirada do estrangeiro do Brasil, temos a 

deportação, regulada nos artigos 57 a 64 da Lei 6815/80 e artigos 98 e 99, do 

respectivo Decreto de regulamentação.  

Segundo Guimarães9  

 

Estendem-se a uma vasta relação os casos específicos de Deportação. 
Incluem-se entre as causas todas as situações em que haja 
descumprimento das restrições ou condições impostas ao estrangeiro, quais 
sejam, por exemplo: exercer atividade remunerada nos casos em que esta 
não é permitida; deslocar-se para regiões além do âmbito estabelecido; 
afastar-se do local de entrada no país sem o documento de viagem e o 
cartão de entrada e saída devidamente visados pelo Órgão competente; 
exercer atividade diversa da que foi solicitada e autorizada em contrato de 
trabalho; serviçal, com visto de cortesia, que exerça atividade remunerada 
para outro que não seja o titular do visto que o chamou; a mudança de 
empresa a quem presta serviço o estrangeiro, sem permissão do Ministério 
do Trabalho; estrangeiro em trânsito, estudante ou turista que exerça 
atividade remunerada, entre outras. No rigor da lei, a estada irregular do 
estrangeiro, não se refere apenas à permanência no território nacional por 
período superior ao permitido, mas, sim, a todas as circunstâncias que 

                                                 
9 GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva, ex-subsecretário de Estrangeiros do Ministério da Justiça, 
In: Revista de Doutrina e Jurisprudência, Brasília, 36(1):9-34,maio /ago 1991. 
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representam qualquer desrespeito aos deveres, restrições ou limites 
impostos ao estrangeiro. Estes e outros casos de desobediência às normas 
fixadas em lei, como causa de deportação, estão previstas no art. 57, 
parágrafo 1º, da Lei 6815/80. 

 

2.2 Fundamento 

 

A deportação só tem lugar depois que o estrangeiro entrou no país, não se 

confundindo com o impedimento à entrada, no qual o estrangeiro não chega a 

efetivamente entrar no território nacional, não passando da barreira policial da 

fronteira, porto ou aeroporto, A permanência irregular no país quase sempre se dá 

por excesso de prazo, ou pelo exercício de trabalho remunerado no caso dos 

turistas.  

No Brasil, o Departamento de Polícia Federal (por meio dos seus agentes 

policiais federais) tem competência para deportar estrangeiros com entrada ou 

permanência irregular no país (iniciativa local), sem envolvimento da cúpula do 

governo e independentemente de qualquer processo judicial.10  

A causa da deportação é o não cumprimento dos requisitos necessários para 

o ingresso regular ou para a sua permanência no país. Trata-se, portanto, de causa 

estranha à prática de crime. A prática de delito pode ser motivo para a expulsão ou 

para a extradição de estrangeiros, mas nunca para sua deportação. O que existe, 

em caso de deportação, é a não observância das regras que o Estado tem 

relativamente ao ingresso de estrangeiros no território nacional, em nada se 

assemelhando à prática de conduta ilícita.  

 

2.3 Natureza jurídica 

 

A deportação consiste em fazer sair do território brasileiro o estrangeiro que 

nele tenha entrado clandestinamente ou nele permaneça em situação de

                                                 
10 REZEK, op. cit, p. 187; e FRAGA op., cit., p. 186.  
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 irregularidade legal, se do País não se retirar voluntariamente dentro do prazo que 

lhe for fixado (art. 57). 

Segundo estabelece o art. 98, do Decreto 86.715/81, o estrangeiro que entrou 

ou se encontra em situação irregular no país, será notificado pela Polícia Federal, 

que lhe concederá um prazo variável entre um mínimo de três e máximo de 8 dias, 

conforme o caso, para retirar-se do território nacional. Se descumprido o prazo, o 

Departamento de Polícia Federal promoverá a imediata deportação.  

A previsão legal de que ao estrangeiro será dado um prazo para que se retire 

do país não é absoluta. Se for conveniente aos interesses nacionais, a deportação 

será efetivada independentemente de ser concedido ao estrangeiro o prazo fixado 

no Decreto 86.715/81 (art.98, 2º). 

A deportação afasta o estrangeiro do país, mas não impede seu regresso, de 

forma regular. Exige-lhe a Lei 6815/80 que para retornar ao Brasil, o deportado 

deverá ressarcir ao Governo brasileiro as despesas efetuadas com sua deportação. 

 

2.4 Deportação de estrangeiros 

 

De início, a deportação não deve ser confundida com o impedimento à 

entrada de estrangeiro, que ocorre quando lhe falta justo título para ingressar no 

Brasil (um passaporte visado, lá fora, por nosso cônsul, ou, dependendo do país 

patrial, um simples passaporte válido). No caso de impedimento, o estrangeiro não 

ultrapassa a barreira policial da fronteira, porto ou aeroporto: é mandado de volta, 

sempre que possível a expensas da empresa que para aqui o transportou sem 

certificar-se da prestabilidade de sua documentação11.  

A deportação é uma forma de exclusão, do território nacional, daquele 

estrangeiro que aqui se encontre após uma entrada irregular - geralmente 

clandestina-, ou cuja estada tenha-se tornado irregular - quase sempre por excesso 

de prazo, ou por exercício de trabalho remunerado, no caso do turista. Cuida-se de 

                                                 
11 REZEK, op. cit.,, p.187. 



16 
 

exclusão por iniciativa das autoridades locais, sem envolvimento da cúpula do 

governo: no Brasil, agentes policiais federais têm competência para promover a 

deportação de estrangeiros, quando entendam que não é o caso de regularizar sua 

documentação. A medida não é exatamente punitiva, nem deixa seqüelas. O 

deportado pode retomar ao país desde o momento em que se tenha provido de 

documentação regular para o ingresso.  

A deportação tem efeitos imediatos (automáticos), uma vez verificada a causa 

que a legitimou. Entretanto, como determina o art. 57, caput, do Estatuto do 

Estrangeiro, ela somente poderá ser efetivada se o estrangeiro não se retirar 

voluntariamente do país no prazo que lhe foi concedido (estabelecido pelo 

Regulamento da Lei n° 6.815/80), depois de ter sido, para isso, notificado. Uma vez 

esgotado tal prazo deve o Departamento da Polícia Federal proceder à imediata 

deportação do estrangeiro, para o país de sua nacionalidade (que é o país patrial do 

estrangeiro) ou de sua procedência (que é o lugar de onde veio o estrangeiro antes 

de chegar ao Brasil)12. Nada impede, porém, que o deportado retorne ao nosso país 

desde que com sua documentação regularizada, uma vez que a medida não é 

punitiva (mas sim, apenas administrativa).  

 

Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este 
não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em 
Regulamento, será promovida sua deportação. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

§ 1º Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos 
artigos 21, § 2º, 24, 37, § 2º, 98 a 101, §§ 1º ou 2º do artigo 104 ou artigo 
105. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 2º Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á 
independentemente da fixação do prazo de que trata o caput deste artigo. 

 

É vedada a deportação de estrangeiros se esta implicar em extradição não 

admitida pela lei brasileira, segundo dispõe o art. 63 do Estatuto do Estrangeiro. O 

estrangeiro poderá invocar essa disposição legal a seu favor dentro do prazo 

concedido para a sua saída do país (que vem estabelecido na notificação que

                                                 
12 FRAGA, op. cit., p.187. 
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recebe do Departamento de Polícia Federal), que pode ser de três a oito dias, 

dependendo do grau de sua irregularidade. O pedido (assim como eventual habeas 

corpus) deve ser conhecido pelo Poder Judiciário, em regra pelo Juiz Federal de 

primeiro grau no caso de a deportação ter sido deflagrada por agentes do 

Departamento de Polícia Federal.13  

A deportação é sempre feita individualmente, não se admitindo qualquer tipo 

de deportação coletiva (de pessoas ou grupos de pessoas). Esta prática, que 

infelizmente já se viu empregar no cenário internacional (lembre-se dos primeiros 

anos subseqüentes a 1917, à égide da Rússia comunista), deve ser hoje 

completamente abandonada por ser frontalmente contrária aos princípios e normas 

do moderno direito das gentes.  

Por fim, é preciso destacar o instituto da prisão no processo de deportação. 

Neste sentido, são espécies de prisão: a) prisão-pena, a qual, além de expressar a 

satisfação da pretensão punitiva estatal ou a realização do Direito Penal objetivo, 

caracteriza-se pela definitividade; b) prisão processual, de natureza cautelar, cuja 

finalidade é resguardar a efetividade dos fins da persecução criminal, caracteriza-se 

pela provisoriedade; c) prisão civil ou por dívida, admitida tão-somente nas hipóteses 

do depositário infiel e do devedor de alimentos14; d) prisão militar, seja por crime 

militar, hipótese em que é determinada por autoridade judiciária, seja por 

transgressão disciplinar, hipótese em que é decretada pelos integrantes das Forças 

Armadas, das Polícias Militares ou dos Corpos de Bombeiro; e) prisão 

administrativa, decretada por órgão estranho à estrutura do Poder Judiciário, não 

detém a função jurisdicional stricto sensu. É inconstitucional por não observar a 

cláusula da reserva da jurisdição. No caso da prisão do falido, a Lei de Falências15 

(2) prevê duas hipóteses distintas de prisão. No art. 14, trata-se de modalidade de 

prisão preventiva, ao passo que, no art. 35, tem-se hipótese de prisão administrativa, 

reconhecidamente inconstitucional nos termos da Súmula n. 280 do Superior 

Tribunal de Justiça. Não é possível, porém, afirmar o banimento da prisão 

administrativa do sistema, tendo em vista a previsão constitucional da prisão militar 

                                                 
13 Idem, pp.204-205 
14 Na hipótese da prisão civil do depositário infiel, apesar da contraposição do texto constitucional com 
o Pacto de São José da Costa Rica, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pela prevalência 
do primeiro. 
15 Decreto-lei n. 7.661/45. 
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por transgressão disciplinar. A própria Constituição Federal (CF) tratou de mitigar a 

regra da reserva da jurisdição em matéria de prisão.   

Questão sempre polêmica envolve ainda a prisão decretada nos processos de 

extradição, expulsão e deportação, nos termos da Lei Federal n. 6.815/80, Estatuto 

do Estrangeiro, arts. 61, 69 e 81, respectivamente. Dispõe essa Lei que a 

competência para a decretação da prisão nessas hipóteses é do Ministro da Justiça, 

o que é inaceitável, tendo em vista a adoção da cláusula da reserva da jurisdição em 

matéria de prisão, ressalvada a exceção acima apontada. A Lei n. 6.815/80, nesse 

particular, não foi recepcionada pela CF de 1988. 

 

Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser 
recolhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta 
dias. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Sempre que não for possível, dentro do prazo previsto 
neste artigo, determinar-se a identidade do deportando ou obter-se 
documento de viagem para promover a sua retirada, a prisão poderá ser 
prorrogada por igual período, findo o qual será ele posto em liberdade, 
aplicando-se o disposto no artigo 73. 

 

A extradição, diferentemente da expulsão e da deportação, é o único 

procedimento que possui uma fase administrativa e outra judicial perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Assim, nos processos de extradição, a prisão somente 

poderá ser decretada pelo STF, de ofício ou por provocação do Ministro da Justiça. 

Nos processos de expulsão e de deportação, todavia, não existe fase judicial, há 

apenas fase administrativa. A determinação da expulsão é atribuição exclusiva do 

Presidente da República e a deportação, da Polícia Federal16. No tocante à 

decretação da prisão nos processos de expulsão e de deportação, entretanto, o que 

se coloca em discussão é a competência para a sua deliberação. Como já 

assinalado, ao Ministro da Justiça é defeso determinar a prisão nessas 

circunstâncias. No caso da expulsão, considerando tratar-se de ato de iniciativa 

exclusiva do Presidente da República, a prisão deverá ser decretada pelo STF e por 

iniciativa do Ministro da Justiça. Ressalta-se que é reconhecida a competência 

originária do STF para conhecer e julgar o habeas corpus quando a autoridade

                                                 
16 É a Polícia Federal que realiza o policiamento de fronteira. 
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coatora for o Presidente da República. Na deportação – de atribuição da Polícia 

Federal – a competência para a decretação da prisão é da Justiça Federal de 

Primeira Instância, após provocação daquela ou do Ministro da Justiça. Além do 

mais, a Justiça de 1.º Grau é competente para julgar o habeas corpus quando a 

autoridade coatora for o Delegado da Polícia Federal. Ocorre, no entanto, que, 

embora seja aceita a possibilidade de prisão nesses casos, a natureza de tal 

modalidade é discutível. Não é possível encaixá-la na classificação enumerada 

anteriormente. Da mesma forma, não se pode qualificá-la como prisão 

administrativa, uma vez que é decretada pelo Poder Judiciário. Resta, então, apenas 

uma alternativa, considerá-la como hipótese de prisão inominada, com finalidade 

cautelar, qual seja a proteção da soberania nacional, dado o fundado receio de risco 

que a liberdade da pessoa a ser extraditada, expulsa ou deportada possa 

representar à ordem interna.  
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3 – EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS 

 

3.1 Definição 

 

A expulsão é o ato político-administrativo que obriga o estrangeiro a sair do 

território nacional, ao qual não pode mais voltar. Ela se distingue da extradição, uma 

vez que nesta o estrangeiro é entregue à autoridade de determinado Estado que o 

reclama. Na expulsão, o estrangeiro recebe ordem de deixar o território do Estado, 

mas é livre para se dirigir ao Estado que bem entender, desde que este esteja 

disposto a recebê-lo.  

Por outro lado, a extradição é normalmente regulamentada em tratados que 

quando existem a tornam obrigatória nos termos convencionais. A expulsão, ao 

contrário, praticamente não tem qualquer regulamentação internacional e, em 

conseqüência, é um ato soberano do Estado sem maiores limitações impostas pela 

ordem jurídica internacional.17 

O Estatuto do Estrangeiro cuida do instituto da expulsão no Título VIII dos 

arts. 65 ao 75.  

O ilustre JOSE AFONSO DA SILVA define a expulsão como: 

É um modo coativo de retirar o estrangeiro do território nacional por delito 
ou infração ou atos que o tornem inconveniente. Fundamenta-se na 
necessidade de defesa e conservação da ordem interna ou das relações 
internacionais do Estado interessado18. 

 

 

 

 
                                                 
17 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2.ed. Rio de Janeiro:Renovar, 
2001, p.983. 
18 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 341 
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3.2 Fundamento 

 

A legitimidade de o Estado expulsar um estrangeiro do seu território não é 

contestada pela prática, nem pela doutrina, apenas variando as concepções que 

procuram fundamentá-las. André Weiss sustentou a teoria da hospitalidade. Defende 

o jurista francês que o estrangeiro dentro do Estado goza da hospitalidade e se 

encontra sujeito a todos os direitos e deveres daí decorrentes. Ora, se um 

estrangeiro se torna nocivo ao Estado, ele violou os deveres que tinha, tomando-se 

sujeito a expulsão do território estatal. Esta concepção não pode ser aceita, uma vez 

que a hospitalidade não constitui um instituto jurídico. A hospitalidade gera apenas 

deveres morais, tendo sido instituto jurídico na Antiguidade.  

O Estado pode expulsar do seu território o estrangeiro que ameaçar a sua 

conservação. o Estado tem de zelar pela ordem pública nacional. Deste modo, a 

expulsão só seria legítima quando o estrangeiro atingisse interesses importantes do 

Estado. Não seria qualquer motivo sem importância que acarretaria a expulsão. Esta 

teoria deve ser rejeitada, uma vez que ela não corresponde à prática estatal que 

prevê a expulsão do território estatal por vagabundagem, devassidão, etc., isto é, 

pela prática de atos que não se pode dizer que atinjam a "conservação" do Estado. 

A própria expressão "direito de conservação" é vaga e imprecisa. 

A melhor concepção é a que fundamenta a expulsão de estrangeiro no direito 

de soberania do Estado. A soberania se manifesta em um poder sobre os indivíduos 

que se encontram no território do Estado, inclusive o de expulsar os estrangeiros 

que violem a sua ordem pública. É preciso assinalar que o Estado tem não apenas o 

direito, mas também o dever de zelar pela sua ordem pública. 

 

3.3 Natureza jurídica 

 

Há dois aspectos que devem ser analisados: a) se a expulsão é pena ou não; 

b) se a expulsão é ato discricionário do Poder Executivo.  
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a) Os autores têm sido unânimes em assinalar que a expulsão não é 
uma pena. Oscar Tenório observa que, contudo, em alguns casos, 
ela pode ter "caráter acessório de pena, nos casos em que a 
expulsão resulta do cumprimento de determinadas penas por 
determinados crimes, conforme estabelecia o art. 2º, alínea k, do 
Decreto-lei nº 479, de 8 de junho de 1938, que dispunha, na primeira 
parte, sobre a expulsão do estrangeiro que tiver sido condenado no 
Brasil por crime inafiançável". Accioly a qualifica de "medida 
preventiva de polícia".  

b) A grande maioria dos nossos doutrinadores (Anor Butler Maciel) 
tem sustentado que a expulsão é um ato político-administrativo 
discricionário do Poder Executivo, que não deixa de estar sujeito à 
legislação em vigor. Entretanto, o judiciário pode apreciar a parte 
referente à restrição aos direitos individuais, que estão sujeitos ao 
seu controle.  

 

O Poder Judiciário verifica se a expulsão é feita dentro dos cânones legais. 

Aprecia se é legal ou não. Entretanto, não considera de sua justiça, Os "recursos" ao 

judiciário são o habeas corpus e o "mandado de segurança". Atualmente tem-se 

preferido recorrer ao habeas corpus por ser mais rápido, vez que o tempo concedido 

à autoridade para informar é menor do que o dado no caso do mandado de 

segurança.  

A expulsão configura uma das hipóteses de retirada compulsória do 

estrangeiro do território nacional, quando que este aqui ingressou de maneira 

regular. Do contrário seria o caso de deportação ou repatriamento. Um dos 

principais pressupostos para medida extrema da expulsão é que o alienígena esteja 

em situação regular no Brasil. 

 

3.4 Expulsão de estrangeiros 

 

A expulsão, por sua vez, é a medida repressiva por meio da qual um Estado 

retira de seu território o estrangeiro que, de alguma maneira, ofendeu e violou as 

regras de conduta ou as leis locais, praticando atos contrários à segurança e à 
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tranqüilidade do país, ainda que neste tenha ingressado de forma regular.19 

Fundamenta-se no interesse que se tem de preservar a segurança e a ordem 

pública e social do Estado expulsor,20 visando garantir a sua conservação. A medida 

é endereçada àqueles que, de qualquer forma, atentarem contra a segurança 

nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade públicas e a 

economia popular, ou cujo procedimento os tornem nocivos à conveniência e aos 

interesses nacionais. Ficam também, passíveis de expulsão, nos termos do art. 65, 

parágrafo único, da Lei n° 6.815/80, os estrangeiros que praticarem fraude a fim de 

obter a permissão de ingresso ou permanência no Brasil: o que havendo entrado no 

território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for 

determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação: ou os que se 

entregarem à vadiagem ou à mendicância, ou ainda, que desrespeitarem proibição 

especialmente prevista em lei para estrangeiro.  

A expulsão não é pena no sentido criminal, uma vez que o legislador 

brasileiro não a incluiu no elenco dessas medidas jurídico-penais. É, sim, medida 

político-administrativa (que não deixa, por isso, de ser repressiva) inerente ao poder 

de polícia do Estado, sem qualquer intervenção do Poder Judiciário no que tange ao 

mérito da decisão. Trata-se de medida administrativa discricionária e não de ato 

arbitrário do governo, como se poderia pensar à primeira vista. A diferença é que, 

neste último caso, não existem condições nem limites à atuação do Executivo, 

enquanto naquela (na medida discricionária) o governo está condicionado às 

hipóteses previstas em lei, sendo o seu ato irrestrito tão-somente no que tange à 

conveniência e oportunidade da medida. A discricionariedade é permissiva da 

medida, não estando o governo obrigado a procedê-la, mesmo nos casos em que 

todos os requisitos necessários à sua realização se façam presentes.21  

                                                 
19 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo:Revista 
dos tribunais, 2008, p.659. Apud BOECK Charles de. Lexpulsion et les difficultés 
internationales qu'en souleve Ia pratique, in Recuei! des Cours, vol. 18,1927 -lll, pp. 443-650. 
20 GUIMARÃES Francisco Xavier da Silva. Medidas compulsórias, a deportação, a expulsão e a 
extradição, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 3. 
21 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. 4 ed. Trad. Maria Manuela 
Farrajoto et. al. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 545. Contudo, leciona que "os 
tribunais e a doutrina têm por vezes defendido a existência de limitações a este poder discricionário", 
baseando-se na aplicação do conceito de ordre public e nos padrões de direitos humanos.  
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O estrangeiro expulso é encaminhado para qualquer país que o aceite, 

embora somente o seu Estado patrial tenha o dever de receber o expulso quando 

este não tiver sido aceito para onde foi anteriormente enviado. Sendo apátrida o 

estrangeiro, o Estado deve encaminhá-lo para o país da nacionalidade perdida, 

podendo também encaminhá-lo para o país de onde anteriormente proveio. Caso o 

estrangeiro não se retire voluntariamente do país após a notificação da expulsão, 

poderá ele sofrer uma sanção (geralmente consistente em sua prisão) e, após 

expirado o prazo desta, ser encaminhado à fronteira. O que não pode o Estado fazer 

é enviá-lo para terceiro Estado onde esteja esse estrangeiro sendo procurado pela 

prática de algum crime, como forma de vingança do mesmo, o que se configuraria 

em flagrante arbitrariedade estatal.  

Ao contrário da deportação, a expulsão não tem efeitos imediatos. Sua 

decretação (ou revogação) depende, no que toca à conveniência e oportunidade, de 

ato formal (decreto) do Presidente da República, nos termos do art. 66 do Estatuto 

do Estrangeiro. O governo, portanto, não é obrigado a expulsar. Ele poderá fazê-lo, 

se assim entender necessário (conveniente ou oportuno), sendo certo que essa 

discricionariedade varia de governo a governo. Não se descarta a possibilidade de o 

expulsando utilizar-se do remédio heróico do habeas corpus, bem como do pedido 

administrativo da reconsideração, a fim de tentar reverter a situação desfavorável 

em que se encontra. Mas, uma vez expulso, cessam todos esses direitos, ficando o 

estrangeiro impedido de retornar ao Estado que o expulsou. Daí ter o Código Penal 

brasileiro (art. 338) tipificado como crime o reingresso do estrangeiro expulso ao 

território nacional, prevendo pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, sem 

prejuízo de nova expulsão após o cumpri-o mento da pena. Tendo em vista esse 

impedimento de reingresso é que se percebe que as conseqüências da expulsão 

são bem mais graves que as da deportação.  

No Brasil, é possível a expulsão de estrangeiro que vier a ser condenado 

criminalmente "ou cujo procedimento o tome nocivo à conveniência e aos interesses 

nacionais".12222  

Mas, como destaca Dardeau de Carvalho, o conceito de nocividade é 

bastante relativo, devendo a proibição, neste caso, "atingir os estrangeiros que, por 
                                                 
22 art.. 65 da Lei nº 6.815/80, na redação que lhe deu a Lei n° 6.964/81. 
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sua conduta no país de origem ou em outros países, se revelem potencialmente 

capazes de ofender a nossa ordem pública" .23 

Portanto, os motivos da expulsão (que são dos mais variados) devem ser 

capazes de ofender a ordem local, a exemplo dos atentados contra a 

personalidaade internacional do Estado, das violações da ordem política e social, 

bem como dos atos perpetrados, pelo estrangeiro, contra a tranqüilidade e 

moralidade públicas. Da mesma forma, estariam a ensejar a expulsão, os crimes 

contra a economia popular, o tráfico interno e internacional de entorpecentes, os 

crimes contra a liberdade sexual etc. Compete exclusivamente ao Presidente da 

República verificar a conveniência e oportunidade da medida (art. 66 do Estatuto do 

Estrangeiro), não podendo o Poder Judiciário analisar o mérito da decisão 

presidencial.  

É também a lição de Mirtõ Fraga, para quem a jurisprudência brasileira "é 

unânime em declarar que compete exclusivamente ao Presidente da República 

julgar se o estrangeiro é nocivo à conveniência ou aos interesses nacionais", 

podendo o Judiciário "reexaminar, não o mérito da decisão presidencial, mas, 

apenas a sua conformidade formal com a legislação em vigor" .24  

Mas evidentemente que não é qualquer procedimento do estrangeiro que 

pode ser considerado "nocivo à conveniência e aos interesses nacionais". 

Nocividade é um conceito complexo que exige uma interpretação atenta, ligada ao 

que dispõe o texto constitucional e as liberdades públicas, de onde se dessume que 

o direito de expulsar que o Estado tem não é absoluto. O Estado só pode proceder 

na medida se realmente ficar constatado que existem motivos sérios e suficientes 

que justifiquem a retirada do estrangeiro do território nacional. 

 

 

 

                                                 
23 CARVALHO. A. Dardeau de. Situação jurídica do estrangeiro no Brasil. São Paulo: Sugestões 
Literárias, 1976, p. 27.  
24  FRAGA. op, cit., p. 230. 
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3.5 Efeitos 

 

.A expulsão produz dois efeitos:  

a) retira do território nacional o estrangeiro. Ela não deve se 
transformar em extradição, isto é, deve ser dada liberdade ao 
indivíduo para escolher o Estado a que deseja se dirigir;  

b) o estrangeiro expulso não pode voltar ao território nacional, 
porque se voltar se sujeitará a uma pena.; Neste particular, a 
expulsão se distingue da deportação. Esta última não impede que o 
estrangeiro volte ao território nacional, desde que preencha as 
condições necessárias.  

 

3.6 Princípios internacionais 

 

O DI se interessa pela expulsão de estrangeiros, uma vez que toda a" 

condição dos estrangeiros" é regulamentada internacionalmente e pode dar origem à 

proteção diplomática.  

Segundo Fauchille em sua obra Traité de droit international public. Paris: A-

Rousseau, 2000. (Apud, Mello, 2001) o Direito Internacional reconhece aos Estados 

o direito de expulsar do seu território os estrangeiros nocivos à ordem pública. Na 

verdade, este princípio foi sempre aplicado na prática internacional. A Convenção 

Interamericana sobre a condição dos estrangeiros (1928) o reconhece, de modo 

expresso, no seu art. 6º: "Os Estados podem, por motivos de ordem ou de 

segurança pública, expulsar o estrangeiro domiciliado, residente ou simplesmente de 

passagem pelo seu território."  

Pode-se mesmo assinalar que a expulsão surge quando o estrangeiro violou 

os seus deveres para com o Estado. Ele não pode ser expulso por interesses 

privados.  
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Outro princípio que está consagrado no mesmo dispositivo da citada 

Convenção é que o Estado tem a obrigação de receber o seu nacional expulso de 

Estado estrangeiro.  

O Pacto Internacional de Direi tos Civis e Políticos (1966), no seu art. 13, estipula:  

"O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado, parte 
no presente Pacto, só poderá ser expulso dele em cumprimento de uma 
decisão adotada conforme a lei; e a menos que razões imperiosas de 
segurança nacional se oponham a isto, se permitirá ao estrangeiro expor as 
razões que o assistem contra a sua expulsão, assim como submeter seu 
caso à revisão perante a autoridade competente ou perante a pessoa ou 
pessoas designadas especialmente pela mencionada autoridade 
competente, e fazer-se representar com tal fim perante elas."  

 

Podemos concluir que existem poucos princípios internacionais sobre a 

expulsão de estrangeiro. O assunto é regulamentado quase que exclusivamente 

pelas legislações estatais, daí grande parte dos internacionalistas não tratarem mais 

do assunto.  

Em relação à expulsão, a prática internacional (nas duas guerras mundiais) e 

a doutrina Accioly (Tratado de direito internacional público). têm condenado a 

"xenelásia". É a expulsão em massa dos súditos inimigos, ao ser declarada a guerra, 

que se encontram no território nacional. Ela foi muito utilizada através da História, 

desde a antiguidade até, inclusive, a Idade Moderna, tendo sido abandonada não 

apenas por razões humanitárias, mas também por razões pragmáticas, uma vez que 

a sua adoção somente servia para dar homens, em conseqüência, soldados, ao 

inimigo. É evidente que se a expulsão em massa não se justifica em tempo de 

guerra, com muito menos razão se justificará em tempo de paz.  Ela é proibida pelo 

art. 22 da Convenção Interamericana de Direitos do Homem e pelo art. 4º do 

Protocolo nº 4 (1963) da Convenção Européia de Direitos do Homem.  

Os apátridas e refugiados podem ser expulsos, mas são mais protegidos. A 

convenção da ONU de 1984 visando a proibição da tortura consagra o princípio de 

"non refoulement"25 para quem se encontra ameaçado de tortura.  

 

                                                 
25 Significa não-devolução. É um princípio que determina que não se pode devolver uma pessoa a 
um local onde ela vá ser perseguida.  
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3.7 A legislação brasileira 

 

A Constituição de 1946, a visando proteger a família brasileira, estabeleceu, 

no seu art. 143: “O Governo Federal poderá expulsar do território nacional o 

estrangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge for brasileiro, e se tiver 

filho brasileiro (art. 129, nº s I e II) dependente da economia paterna. 

A grande discussão em torno deste dispositivo consistiu em saber se o texto 

constitucional exigia os dois requisitos (mulher e filho brasileiros) ou apenas um 

deles (mulher ou filho brasileiro). A disputa se prendia à má redação do artigo, que 

possuía uma vírgula antes do "e". Inicialmente, o STF interpretou o texto da Carta 

Magna de que os dois requisitos eram necessários para que um estrangeiro não 

fosse expulso. Posteriormente, interpretação dominante, o STF passou a exigir 

apenas um dos requisitos.  

A Constituição de 1967 não tinha nenhum dispositivo sobre expulsão de 

estrangeiro; em conseqüência, o estrangeiro com mulher ou filho brasileiro podia ser 

expulso do território nacional. O Decreto-Iei nº 392, de 1938, então em vigor, não 

tinha qualquer norma proibindo a referida expulsão.  

A fim de corrigir tal coisa, foi promulgado o Decreto-lei nº 417, de 10-1-1969, 

que proíbe a expulsão do "estrangeiro que tenha cônjuge ou filho brasileiro, 

dependente de economia paterna", não haja sido condenado ao pagamento de 

alimentos ao cônjuge brasileiro.  

A Constituição de 1969 também não possui norma sobre expulsão, o mesmo 

ocorrendo com a Constituição de 1988, mas o Decreto-lei nº 941, de 1969, 

estabelece que não será expulso o estrangeiro que tiver: I) "Cônjuge brasileiro do 

qual não esteja desquitado ou separado; ou II) Filho brasileiro dependente de 

economia paterna". A adoção de filho ou o casamento depois de iniciado o inquérito 

não impede a expulsão. A regulamentação deste decreto-lei está no Decreto nº 

66.689, de 11-6-1970, nos artigos 100 e segs. A Lei nº 6.815, de 19-8-80, que 

regulamenta a expulsão, não proíbe que ela ocorra quando o indivíduo tenha mulher 

ou filho brasileiro. É necessário para não ser expulso que não haja separação de 
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fato ou de direito do cônjuge brasileiro e "que o casamento tenha sido celebrado há 

mais de cinco anos" e que o "filho brasileiro ... , comprovadamente, esteja sob sua 

guarda e dele dependa economicamente". Esta Lei declara que pode ser expulso o 

estrangeiro que atentar "contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a 

tranqüilidade ou moralidade pública e a c:conomia popular, ou cujo procedimento o 

torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais". Não poderá ser expulso o 

português que se beneficiar do estatuto da igualdade. 

A expulsão e a sua revogação são de competência do Presidente da 

República, que faz tais atos por decretos (através do Ministério da justiça). Entre as 

causas que acarretam a expulsão estão as que comprometem "a segurança 

nacional, a estrutura das instituições ou a tranqüilidade pública", e economia 

popular; os que forem condenados, após ter cumprido a pena, por contrabando, 

moeda falsa, venda de tóxicos e entorpecentes, lenocínio. corrupção de menores, 

etc. Podem ser ainda expulsos, após cumprimento da pena que lhes tenha sido 

imposta (ex.: vagabundos), aqueles que tenham cometido no Brasil crime 

inafiançável, etc.  

A nocividade do estrangeiro é de apreciação exclusiva do Presidente da 

República, e o Poder judiciário só aprecia a legalidade26.  

O processo de expulsão "será iniciado pela polícia, de ofício ou mediante 

representação fundamental". Ele tem ainda início nos casos após, condenação 

criminal quando os juízes que proferem a sentença de  condenação a comunicam ao 

Ministério da Justiça.  

 

                                                 
26 FRAGA, op. cit., p.187. 
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4 EXTRADIÇÃO 

 

4.1 Conceito e fundamento jurídico 

 

Extradição é a entrega, por um Estado a outro, e a pedido deste, de indivíduo 

que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena. Cuida-se de 

uma relação executiva, com envolvimento do Poder Judiciário de ambos os lados: o 

governo requerente da extradição só toma essa iniciativa em razão da existência do 

processo penal - findo ou em curso - ante sua Justiça; e o governo do Estado 

requerido (ou Estado "de asilo", na linguagem imprópria de alguns autores de 

expressão inglesa) não goza, em geral, de uma prerrogativa de decidir sobre o 

atendimento do pedido senão depois de um pronunciamento da Justiça local. A 

extradição pressupõe sempre um processo penal: ela não serve para a recuperação 

forçada do devedor relapso ou do chefe de família que emigra para desertar dos 

seus deveres de sustento da prole.  

O fundamento jurídico de todo pedido de extradição há de ser um tratado 

entre os dois países envolvidos, no qual se estabeleça que, em presença de 

determinados pressupostos, dar-se-á a entrega da pessoa reclamada27. Na falta de 

tratado, o pedido de extradição só fará sentido se o Estado de refúgio do indivíduo 

for receptivo - à luz de sua própria legislação - a uma promessa de reciprocidade. 

Neste caso, os pressupostos da extradição hão de encontrar-se arrolados na lei 

doméstica, a cujo texto recorrerá o Judiciário local para avaliar a legalidade e a 

procedência do pedido. Assim, não havendo tratado, a reciprocidade opera como 

base jurídica da extradição quando um Estado submete a outro um pedido 

extradicional a ser examinado à luz do direito interno deste último, prometendo

                                                 
27 Sempre bilaterais e específicos, vigem atualmente tratados de extradição entre o Brasil e a 
Argentina (1968 - ano de entrada em vigor), a Austrália (1996). a Bélgica (1957), a Bolívia (1942), o 
Chile (1937), a Colômbia (1940), o Equador (1938), a Espanha (1990), os Estados Unidos da América 
(1964), a Itália (1993), o México (1938), o Paraguai (1925), o Peru (1922), Portugal (1994), o Reino 
Unido (1997), a Suíça (1934), o Uruguai (1919) e a Venezuela (1940). 



31 
 

acolher, no futuro, pedidos que transitem em sentido inverso, e processá-Ios na 

conformidade de seu próprio direito interno.28 

 

4.2 Histórico 

 

Na Antiguidade Oriental, a extradição já era consagrada em Israel e no Egito. 

Neste último existe um dos mais antigos tratados, concluído entre Ramsés II e 

Hattisuli, rei dos Hititas, em 1291 a.c., que consagrava a extradição. É evidente que 

não possuía as características que hoje apresenta, tanto assim que era prevista a 

extradição do criminoso político e não do criminoso comum. É curioso observar que 

o tratado estabelecia que nenhum crime podia ser imputado ao extraditado. Por 

outro lado, ela era um fenômeno esporádico, que geralmente encontrava 

consagração após as guerras. Diante disto, alguns autores negam que tenha 

existido extradição neste período da História e a fazem datar do século XVIII (Coelho 

Rodrigues) ou da lei belga de 1833 (Villefort). Na verdade, não podemos deixar de 

contestar tais opiniões, uma vez que a essência da extradição, isto é, conduzir um 

indivíduo para fora de um Estado a fim de entregá-Io a outro Estado, existia na 

prática internacional da Antigüidade. O que variava eram alguns detalhes, e é claro 

que um instituto jurídico não conserva as mesmas características através dos 

séculos29.  

No mundo grego, apesar da existência do direito de asilo, a extradição 

também foi praticada em relação aos criminosos que tivessem cometido delitos 

graves. Dentro desta orientação, encontramos um acordo entre Filipe da Macedônia 

e Atenas, em que se estipulava a extradição dos criminosos acusados de tentar 

assassinar o rei.  

                                                 
28 REZEK, op. cit., 2002, p.189-190. 
29 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional. 13. ed. (ver.e aum). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p.957. 
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Na Idade Moderna, e com o aparecimento do absolutismo (séculos XVI, XVII 

e XVIII), os tratados de extradição vão-se caracterizar por visar a entrega de 

criminosos militares (visava evitar as deserções) e a defesa dos regimes.30  

No século XIX, a extradição passa a tomar as suas características definitivas. 

Em 1802, na Paz da Amiens (França, Espanha e Inglaterra), não se mencionam os 

criminosos políticos como sendo passíveis de extradição. Esta orientação é 

definitivamente consagrada na lei belga de extradição de 1833. A própria palavra 

extradição somente é consagrada no século XIX. 

No Brasil durante o Império, a extradição era concedida quando consagrada 

em tratado ou em caso de promessa de reciprocidade. Era um “sistema 

administrativo” (não era apreciado pelo Poder Judiciário) que perdurou no inicio da 

República. A primeira lei de extradição foi a 2.416 de 1911.31 

Entende Mário Mendes Serrano que a extradição se constitui no "mais antigo 

e tradicional instrumento de cooperação internacional".32 Já era conhecida na 

Antigüidade, quando visava aos presos políticos e não aos criminosos comuns, 

utilização totalmente contrária, portanto àquela dada ao instituto na atualidade, 

quando não é admitida nas situações que envolvam crimes políticos. A extradição de 

criminosos comuns nem era cogitada nesses tempos, até porque, como refere 

Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, eles eram os últimos perseguidos, "uma vez 

que sua infração afetaria a outros indivíduos e não ao soberano e à ordem 

pública".33  

Ao longo da História a extradição e o asilo34 estiveram lado a lado, 

concedendo-se um desses institutos e negando-se o outro embora se deva enfatizar 

que a manutenção do acusado no país, pela outorga de asilo, era a praxe. Os povos 

antigos consideravam o afastamento do país, já por si, um suplício para o indivíduo,

                                                 
30 Ibidem, p.958 
31 Ibidem, p.959 
32 SERRANO, Mário Mendes. "Extradição: Regime e Praxis. ln: BUUCHO, José Manuel da Cruz et ai. 
Cooperação Internacional Penal. VoI. L Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2000, p. 15. 
33 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. A Relação Estradicional no Direito Brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001, p. 99.  
34 MENDES, José. Op. cit., p. 403 Entende-se por asilo a acolhida por um Estado de pessoa acusada 
ou já condenada em seu país por delitos de natureza política. Lembra José Mendes que a extradição 
"implica a negação do direito de asilo”.  
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que se via separado de sua família, sua religião e seus costumes, daí a simpatia 

dispensada ao asilo, repelindo a extradição.  

Um tratado concertado entre egípcios e hititas, em 1291 a. C.35 portando, 

entre outras, uma cláusula sobre a extradição de refugiados políticos, costuma ser 

referido como a mais velha manifestação escrita sobre o instituto.36 Já o mais antigo 

tratado que admitiu a extradição para presos comuns surgiu em 4 de março de 1376, 

entre Carlos V, da França, e o Conde de Savóia37, tendo sido assinado, quase 

quatro séculos após, em 1736, o primeiro tratado moderno de extradição, entre a 

França e os Países Baixos, prevendo a entrega de delinqüentes comuns e 

apresentando uma lista dos crimes que ensejariam o instituto38, A necessidade de 

repressão social e o superior interesse da Justiça, inseridos nesse emblemático 

documento entre dois países, assevera Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, 

evidenciam "o sentimento embrionário que existia sobre a possibilidade e a 

                                                 
35 Embora seja esse o ano mencionado pela maioria dos autores, há imprecisão quanto à época em 
que teria sido assinado o acordo entre o faraó Ramsés II e o rei Hatisuli. Para Manuel Adolfo Vieira 
teria ocorrrido em 1273 a. C. VlElRA, Manuel Adolfo. L'Évolution Récente de l'Extradition dans le 
Continent Américain. Recueil des Cours: Acadéémie de Droit International. Tome 185. 1984/II, p.170. 
João Marcello Araújo Júnior - que lembra tratar-se do mais antigo documento diplomático da 
humanidade - afirma ter o tratado sido celebrado em 1280 a. C. ARAÚJO JUNIOR, João Marcello. 
Extradição: Alguns Aspectos Fundamentais. Revista Forense. Rio de Janeiro. Ano 90, VaI. 326. 
Abril/junho 1994, p. 61. José Soder refere 1286 a. C. SODER, José. História do Direito 
Internacional. Frederico Westphalen: Editora da URI, 1998, p. 32. Valerio de Oliveira Mazzuoli 
acrescenta: "O referido tratado dispôs sobre a paz entre os dois reinos, aliança contra inimigos 
comuns, comércio, migrações e extradição. Pelo fato de registrar a história um longo período de paz 
e de efetiva cooperação entre os dois povos, parece ter sido o tratado fielmente cumprido. Parece 
ainda que s duas grandes civilizações teriam entrado em decadência sem que houvesse a quebra do 
referido tratado. O texto deste instrumento, bem como dos inúmeros documentos diplomáticos da 
Antigüidade Oriental, foi encontrado no Egito, nas ruínas de Tellel Amarna, antiga residência do faraó 
Amenophis IV, às margens do rio Nilo. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: 
com Comentários à Convenção de Viena de 1969. 2. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2004, p. 36.  
36 LUZ, Nelson Ferreira da. Introdução ao Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1963, 
pp. 199-200.  
37 Manuel Adolfo Vieira e Carlos García Altolaguirre destacam que nesse tratado se aprecia um 
verdadeiro sentido de colaboração, raro naquela época, porque se entregavam as pessoas sem levar 
em conta sua nacionalidade". No original: "apreda un verdadero sentido de coIabooración, raro en Ia 
época, porque se remitía a Ias personas sin tomar em cuenta su nacionalidad". VIEIRA, Manuel 
Adolfo e GARCIA ALTOLAGUIRRE, Carlos. La Extradición Desde sus Orígenes Hasta Nuesstros 
Dias. Montevideo: Fundadón de Cultura Universitaria, 2001, p. 31.  
38 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Op. cit. p. 978. VIEIRA, Manuel Adolfo e GARCIA 
ALTOLAGUIRRE, CarIos. Op. cit., p. 32. ARAÚJO JUNIOR, João Marcello. Op. cit., p. 61.  
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necessidade de uma justiça universal, e que deve ser considerado precursor das re- 

gras internacionais que regulam atualmente o instituto da extradição" 39.  

O mencionado Tratado de Paz de Amiens,40 entre França, Inglaterra e 

Espanha, em 1802, foi o acordo que deu à extradição o rumo até hoje vigente, já 

que nele não houve cogitação de extradição de criminosos políticos. A consagração 

da orientação de sua inaplicabilidade nos casos de crimes políticos veio com a lei 

belga de 10 de outubro de 1833, que excluiu de seu alcance, em termos definitivos, 

os criminosos políticos. 

 

4.3 Razões em favor da extradição 

 

O instituto da extradição tem em favor da sua existência diversas razões. A 

primeira delas é a própria noção de justiça, que exige a punição dos criminosos. 

Grotius já escrevia" aut dedere aut punire" (ou extraditar ou punir). Atualmente deve-

se falar: "aut dedere, aut judicare", vez que não se sabe o resultado do julgamento e 

o importante é que este seja realizado. Este princípio teria sido incluído pela primeira 

vez na Convenção para a Supressão da Falsificação da Moeda de 1924 (Edward M. 

Wise).  

Existe uma solidariedade entre os Estados na luta contra o crime. Há ainda 

um dever moral dos Estados, que é o de assistência mútua, incluindo-se nela a 

repressão à criminalidade. Enquanto o princípio universal de repressão à 

criminalidade não for adotado de modo amplo, o que tão cedo não acontecerá, a 

extradição é um instituto necessário para que a repressão seja eficaz. Contudo, 

historicamente a entrega de criminosos visava mais a ordem interna do Estado do 

que a uma cooperação internacional, vez que esta última idéia só surge com Grotio.

                                                 
39 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. A relação extradicional no direito brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001. p. 100 
40 Esse primeiro tratado multilateral sobre a extradição adotou o critério da enumeração de delitos, 
lembra Isidoro Zanotti. ZANOTTI, Isidoro. La Extradici6n. La Habana: Academia Interamericana de 
Direito Comparado e Internacional, 1960, p. 214.  
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As razões invocadas acima em favor da extradição não foram ainda 

suficientes para criar um direito e o correspondente dever de extradição na ordem 

jurídica internacional. O direito e o dever só existem quando houver um tratado 

internacional que os consagre. Na ausência de um tratado, pode existir um dever 

moral de extraditar um criminoso, mas não um dever jurídico. É de se assinalar que 

algumas legislações estatais consagram que a extradição poderá ser dada com 

base na reciprocidade. Entretanto, nestes casos não existe um dever jurídico 

internacional, uma vez que tais Estados podem modificar unilateralmente as suas 

leis de extradição e não criam uma obrigação internacional. Ao contrário dos países 

do "civil law" , que dão extradição, na ausência de tratado, mediante reciprocidade, 

os países do "common law" só dão extradição com base em tratado.  

A doutrina tem assinalado que atualmente os Estados têm preferido usar da 

"deportação", que é muitas vezes uma extradição disfarçada e é um meio de fugir à 

proteção dada ao indivíduo nas leis e tratados de extradição. Este procedimento é 

que explica o fato de existirem poucos tratados e casos de extradição41.   

 

4.4 Formas de extradição 

 

Existem inúmeras formas de extradição, que passaremos a ver em seguida: 

a) 1) Extradição de fato - está fundamentada na "comitas gentium", consiste 

na entrega do criminoso sem que haja qualquer procedimento jurídico. É muito 

utilizada nas regiões de fronteira. No Brasil ela é constantemente empregada no Rio 

Grande do Sul; 2) Extradição de direito `ao contrário da anterior, é feita conforme as 

normas jurídicas internas e internacionais. A sua denominação é um pleonasmo, 

uma vez que toda extradição deve pressupor ser realizada segundo os cânones das 

normas jurídicas.  

b) 1) Extradição ativa - é pelo ângulo de quem formula o pedido de 

extradição; 2) Extradição passiva - é pelo ângulo de quem recebe o pedido de 

                                                 
41 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional. 13. ed. (ver.e aum). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p.959. 
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extradição. Escreveu Mirtô Fraga: "Raras vezes o Brasil pediu extradição. Os poucos 

casos ocorreram, principalmente, no início do século. A extradição no Direito 

brasileiro é predominantemente passiva."  

c) 1) Extradição instrutória - é quando o pedido de extradição é formulado a 

fim de submeter o indivíduo a processo criminal; 2) Extradição executória - é quando 

o pedido de extradição é formulado a fim de obrigar o indivíduo a cumprir a pena a 

que foi condenado.  

Gilda Russomano42, com base na definição de extradição de Mercier, 

apresenta extradição espontânea e a outra requerida. Na verdade, a extradição 

espontânea não é propriamente uma extradição, e ela poderá ser confundida com a 

extradição de fato, onde também não existe verdadeiramente um pedido de 

extradição. A extradição espontânea é contrária ao próprio instituto de extradição, 

que pressupõe um pedido do Estado interessado. A extradição requerida é um 

pleonasmo, porque toda extradição é requerida.  

Tem-se feito menção a uma denominada "extradição de trânsito", que 

ocorreria quando um indivíduo extraditado, para atingir o Estado que lhe pedia a 

extradição, tivesse de atravessar um terceiro Estado; neste então haveria uma 

extradição de trânsito. Na verdade, ela não existe, porque o terceiro Estado não dá 

nova extradição. Poderíamos mesmo dizer que o extraditado e seus acompanhantes 

fazem uma simples "passagem inocente".  

A reextradição surge quando o indivíduo é extraditado para um Estado e este 

dá a sua extradição a um terceiro Estado. A reextradição só deve ser concedida se o 

primeiro Estado a conceder a extradição der a sua autorização (art. 12, letra e, do 

Decreto-lei nº 394, de 28-4-1938, Deecreto-lei nº 941, de 1969, e Lei nº 6.815, de 

19-8-1980). Durante a vigência do Decreto-lei nº 394 se admitiam duas exceções 

para a reextradição ser dada independente do consentimento do Brasil: a) se o 

extraditado consentir; b) "se permanecer em liberdade no território" do Estado um 

mês depois de julgado e absolvido ou cumprida a pena. A proibição da reextradição 

é no fundo um respeito ao princípio da especialidade. 

                                                 
42 RUSSOMANO, Gilda. Maciel Corrêa Meyer. A extradição no direito internacional e no direito 
brasileiro. 3. ed.São Paulo:1981, p.960 



37 
 

Por fim, a Convenção Interamericana de 1981 cria a denominada "extradição 

simplificada", que é a extradição sem um processo formado quando as leis permitem 

ou quando a pessoa consente.  

 

4.5 Princípios que regem a extradição 

 

O Estatuto do Estrangeiro dispõe, no artigo 76, o fundamento que rege o 

pedido de extradição: "A extradição poderá ser concedida quando o governo 

requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a 

reciprocidade”43  

Para Carlos Mário da Silva Velloso afirma que: 

 

Quando um pedido de extradição se fundamenta em promessa de 
reciprocidade, poderá ser recusado pelo governo requerido. No entanto, a 
recusa não poderá ocorrer se o pedido de extradição for fundamentado por 
meio de um tratado, o qual constitui lei entre as partes envolvidas e não 
depende da reciprocidade, da relação de confiança e do empenho da 
palavra de um Estado para com o outro. Além dos fundamentos, o instituto 
da extradição.44 

 

Conforme afirma Cahali45, possui os seguintes princípios:  

 

 princípio da especialidade: concedida a extradição, o Estado 

requerente não poderá julgar o extraditando por delito diferente 

daquele que fundamentou seu pedido de extradição. Conforme rege o 

Estatuto do Estrangeiro, no artigo 91: "não será efetivada a entrega 

                                                 
43 Lei nº 6.815 de 1980. 
44 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A extradição e seu controle pelo Supremo Tribunal Federal. In BRANT, 
Leonardo Nemer Caldeira. Terrorismo e direito- os impactos do terrorismo na comunidade internacional e no 
Brasil: perspectivas político-jurídicas. Rio d e Janeiro: Forense, 2003, p.117. 
45 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 1983, p.p 303-304. 
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sem que o Estado requerente assuma o compromisso: I - de não ser o 

extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido".  

 b) Princípio da Identidade ou dupla incriminação: não se concederá 

a extradição quando o fato que motivar o pedido não for considerado 

crime no país de refúgio. Conforme rege o Estatuto do Estrangeiro, no 

artigo 77: "não se concederá a extradição quando: II- fato que motivar o 

pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente"  

Alguns autores inserem o pressuposto Nom bis in idem (evitar que o indivíduo 

seja punido duas vezes pelo mesmo crime) no rol dos princípios do processo 

extradicional. O pressuposto foi consagrado no Código Bustamante, artigo 358. 

Como explica Fraga, "se o agente já está aqui, sendo processado, ou se já foi 

condenado ou absolvido, não se justifica entregá-Io a outro Estado". 46 

Em 1989, a Corte Européia de Direitos do Homem, no caso Soerensen 

(alemão criado nos EUA), entre a Alemanha e a Inglaterra, condenou esta última por 

tê-lo extraditado para a Virgínia (EUA), onde a legislação consagra a pena de morte 

e a prisão perpétua. A Corte considerou uma violação da Convenção Européia de 

Direitos do Homem, que proíbe tratamento cruel e desumano. Acresce ainda que o 

acusado era psicótico e se julgado na Inglaterra não seria condenado.  

O princípio da identidade tem sido criticado, tendo em vista que um Estado 

deve respeitar a legislação do outro que considera aquele fato como crime. Por outro 

lado, podem surgir problemas na sua aplicação, por exemplo, o fato de ser punido 

com um "nomen juris" diferente. Entretanto, ele atende a ordem pública do Estado 

requerido. 

Pode-se acrescentar ainda que há doutrinadores que dão uma aplicação 

bastante ampla a este princípio afirmando que ele deve abranger a procedimento 

criminal, como os elementos que compõem o crime. 

                                                 
46 FRAGA, Mirtô. O novo estatuto do Estrangeiro comentado: Lei nº 6.815 de 1980, alterado pela lei nº 
6.964 de 1981. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.301. 
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4.6 A nacionalidade do individuo passível de extradição 

 

É princípio consagrado quase que universalmente nas mais diferentes 

legislações que não se concede a extradição de nacional. Poucos países a dão 

quando consagrada em tratado, como os EUA e a Inglaterra.  

A idéia de não se extraditar o nacional parece que se encontra no século XIV, 

na Bula de Brabante, que dava a todos os cidadãos o direito de não ser subtraídos à 

jurisdição dos tribunais locais. Outros atribuem a não extradição do nacional aos 

costumes dos servos convertidos em burgueses não poderem ser subtraídos ao 

juízo real, mesmo por crime cometido no estrangeiro. Fala-se ainda que a origem 

estaria nas guerras religiosas na Europa.  

Em linhas gerais, qualquer pessoa que tenha cometido crime é passível de 

extradição. A condição da pessoa e sua nacionalidade, todavia, podem construir 

elementos impeditivos da medida extradicional. 

Embora os artigos e modernos publicistas brasileiros venham defendendo a 

extradição passiva de nacionais, esta é vedada expressamente pela Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso LI que dispõe: “Nenhum brasileiro será extraditando, 

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.” 

Assim, inobstante a Lei Maior não admitir a extradição de brasileironato, esta 

pode ocorrer com relação ao naturalizado em duas hipóteses: 

 em caso de crime comum praticado antes da naturalização; ou 

 em hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas. 

Essas exceções permitem a extradição do brasileiro naturalizado, 

independentemente de processo administrativo para declaração de nulidade do ato 

concessivo da naturalização. 
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Cabe ressalvar que a extradição do naturalizado condiciona – se à prestação 

de compromisso de reciprocidade específico por parte do Estado requerente. 

Recente informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Inf. 309) 

traz alentada decisão monocrática da lavra do Ministro CELSO DE MELLO, proferida 

nos autos do habeas corpus n.º 83.113/DF, sobre questão de interesse para o direito 

extradicional.   

 

Decidiu S. Exa. que o brasileiro nato, ainda que possua dupla 
nacionalidade, não é passível de extradição.  Como bem diz o eminente 
Ministro, a circunstância de outra nação, por lei própria, haver reconhecido 
àquele indivíduo nacionalidade originária não descaracteriza o privilégio 
constitucional de inextraditabilidade de brasileiros natos.  Isto se deve a que 
a Constituição Federal permite ao brasileiro deter outra nacionalidade nos 
casos “de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira” 
(precisamente a hipótese em exame), ou “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”,. art. 12, § 4.º, II, alíneas a e b, da C.F.).47 

 

A decisão é absolutamente irrepreensível.  Ora, se a lei constitucional, nestas 

hipóteses excepcionais, faculta ao brasileiro possuir outra nacionalidade, é evidente 

que a efetiva posse constitui legítimo exercício regular de direito e, como a lei 

constitucional não difere, não pode ser, de modo algum, fator de discriminação.   Se 

o indivíduo é brasileiro nato, ele será, perante nosso país,  assim considerado para 

todos os efeitos jurídicos, salvo se viesse a ser declarada a perda da nacionalidade 

(o que ocorre se ele adquire outra nacionalidade fora das hipóteses constitucionais).   

A decisão do Min. CELSO DE MELLO circunscrevia-se à hipótese de 

brasileiro nato que detém dupla nacionalidade, uma vez que esta era situação 

jurídica da Paciente naquele writ.   É induvidoso, todavia, que tal solução também 

vale para o brasileiro naturalizado: ele não pode ser extraditado pela simples 

circunstância de deter dupla nacionalidade.  O brasileiro naturalizado somente pode 

ser extraditado nas hipóteses constitucionais, que são taxativas e não podem ser 

estendidas, seja por analogia, seja por lei ordinária.   

 
                                                 
47 MELLO, op. cit., p.962 
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No que toca à hipótese de dupla nacionalidade, é irrelevante, em todo o caso, 

a circunstância de que a outra nacionalidade do brasileiro seja a do Estado 

requerente da extradição.  

Lamentavelmente, o Plenário não apreciará o mérito do habeas corpus, uma 

vez que as informações prestadas pelo Ministério da Justiça revelam que o governo 

brasileiro comunicou à missão diplomática da República Portuguesa a 

impossibilidade do atendimento do pedido extradicional, recusando-se a encaminhar 

o pedido extradicional ao STF, cf. Informativo n.º 314.  Assim, o S.T.F., julgando 

questão de ordem, considerou prejudicado o writ.  

O Informativo do STF não deixa entrever quais teriam sido as razões opostas 

pelo governo brasileiro para negar-se a atender ao pedido extradicional.  Espera-se 

que o v. acórdão do habeas corpus, que ainda pende de publicação, contenha, 

neste ponto, informação pormenorizada.       

 

4.7 Condições para a extradição 

 

Alguns Estados recusam a extradição quando o extraditado esteja sujeito, no 

Estado requerente, à pena capital ou a pena corporal; nesses casos, alguns 

países admitem que o Estado requerente se comprometa formalmente a não aplicar 

tais formas de punição. 

Hildebrando Accioly resume as seguintes condições para a concessão da 

extradição:  

a) lugar da infração - o indivíduo em regra geral é extraditado para o Estado 
em cujo território tenha praticado o delito; contudo, nada impede 
internacionalmente que um Estado dê a extradição de um criminoso por ato 
praticado no seu território (o indivíduo que falsifica moeda de Estado 
estrangeiro pode ser para ele extraditado); b) que o crime seja punido nos 
Estados requerentes e requeridos (princípio da identidade); c) que o 
indivíduo não vá ser julgado por um tribunal de exceção; d) que o crime não 
tenha sido julgado no Estado requerido. Esta condição visa resguardar o 
princípio que condena o “bis in idem", isto é, evitar que o indivíduo seja 
julgado duas vezes pelo mesmo crime (arº. 9º, da Convenção Européia de 
1957). Em 1990 STf negou a extradição de uma argentina, vez que ela 
estava sendo julgada pelo mesmo crime no Brasil (narcotráfico). É preciso 
esclarecer que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime na 
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mesma jurisdição. Não se dá a extradição quando houver a prescrição do 
crime. Três correntes existem: a) a lei do Estado requerente; b) a lei do 
requerido; c) admite ambas as leis a caracterização da prescrição. O Brasil 
adota este último Critério, negando a extradição se o crime está prescrito 
por qualquer uma das leis. Pode-se ainda acrescentar que a convenção, 
concluída sob os auspícios da ONU, em 1984, para a repressão à tortura 
proíbe a extradição, devolução ou expulsão se houver suspeita de que o 
indivíduo será torturado. A convenção de 1985, concluída no âmbito da 
OEA,. sobre o mesmo tema, também proíbe a extradição e expulsão no 
caso acima48.  

No Brasil a concessão da extradição está submetida a uma regulamentação 

detalhada na Lei nº 6.815, de 1980, onde se estabelece que o Estado estrangeiro 

terá de computar o tempo de prisão do extraditado no Brasil. Determina ainda que 

após ser concedida a extradição. Se O estrangeiro fugir e se homiziar no Brasil, a 

sua entrega será feita mediante pedido por via diplomática sem maiores 

formalidades. Este procedimento já constava do tratado Brasil e EUA de 1961. 

 

4.8 O processo de extradição 

 

No Brasil, é o Poder Executivo o competente para solicitar a extradição de um 

indivíduo a Estado estrangeiro. O pedido de extradição apresentado por um Estado 

estrangeiro segue os seguintes trâmites: ele é apresentado por via diplomática ou de 

governo a governo. O órgão encarregado de recebê-Io é o Ministério das Relações 

Exteriores, que o envia ao Ministério da Justiça que elabora o Aviso Ministerial de 

Solicitação de Medida da Extradição ao STF, que decide sobre a legalidade do 

pedido sem, entretanto, apreciar o mérito. O STF apreciará a legalidade do pedido 

ainda no caso de o indivíduo não se opor à sua extradição. Cabe ao Poder 

Executivo decidir da extradição ou não de um indivíduo. O STF "poderá deixar de 

considerar crimes políticos os atentados contra chefes de Estado ou quaisquer 

autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro 

de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para 

subverter a ordem política ou social" . Ele pode recusar mesmo quando o STF tenha 

declarado a legalidade e procedência do pedido.  

                                                 
48 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de direito internacional público. Rio de Janeiro: Ministério 
Público das relações Exteriores, 1986, p.973 
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Não cabe recurso da decisão do STF e tem-se admitido apenas embargos de 

declaração.  

A doutrina tem afirmado que a extradição no Brasil é um ato misto, isto é, 

judiciário e administrativo. Entretanto, é o Executivo que tem atuação decisiva.  

Ademais, foi a Bélgica que introduziu o controle judicial no processo de 

extradição. Cada Estado cria o seu próprio processo. No processo de extradição. 

Cada Estado cria o seu próprio processo. Nos EUA existem dois procedimentos 

concomitantes: a) é apresentado o pedido de extradição fundamentado em tratado 

no Departamento de Estado; b) é iniciado um processo na Federal District Court do 

local em que o indivíduo se encontra. Os processos serão independentes, e só se 

concede a extradição quando os dois poderes concordam. Nos EUA a extradição é 

medida judicial, enquanto o asilo pertence à órbita do Poder Executivo.  

O pedido de extradição passiva segue três fases: a primeira administrativa (é 

a recepção do pedido no âmbito do Executivo); a segunda é a judiciária (no âmbito 

do STF, de caráter contencioso); e a terceira é a efetivação da medida realizada no 

âmbito do Executivo49. Quando o pedido de extradição se fundamentar apenas na 

promessa de reciprocidade de tratamento, o governo brasileiro, na primeira fase do 

procedimento, poderá indeferi-lo sem necessidade de submeter o pedido ao STF, é 

o que se denomina por recusa sumária. A recusa sumária não pode ocorrer quando 

o pedido de extradição se fundamenta em um tratado, sob pena de responsabilidade 

internacional. 

Não havendo a recusa sumária, o governo encaminha o pedido de extradição 

ao STF.  Na corte, o processo será autuado e encaminhado ao ministro relator que 

ordenará  a prisão do extraditando.  Nessa fase o extraditando pode oferecer a sua 

defesa, só podendo versar sobre aspectos formais e sobre a legalidade do ato. 

Negado o pedido de extradição pelo STF, o governo comunicará ao Estado 

requerente a decisão. Deferido o pedido, o governo deverá efetivá-la. 

                                                 
49 Neste sentido há a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Battisti (em anexo), de 
que cabe ao Chefe do Poder Executivo (no exercício de sua função de Chefe de Estado) decidir pela 
extradição ou não, após entendimento da Corte, por maioria de votos, pela própria extradição.   
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A extradição, ao contrário da expulsão, não impede o retorno do indivíduo ao 

Brasil. 

Atualmente, após a criação do Tribunal Penal Internacional, se fala em ato de 

entrega que não se confunde com a extradição prevista do Estatuto do Estrangeiro. 

Ambos atos são incidentes sobre indivíduos que praticaram crimes, entretanto, a 

extradição é a solicitação de entrega feita por um Estado a outro, enquanto que o 

ato de entrega é solicitado pelo TPI ( um organismo internacional a um Estado). São 

institutos diferentes que seguem procedimentos diversos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A deportação é o processo de devolução compulsória, ao Estado de sua 

nacionalidade ou procedência, de um estrangeiro que entra ou permanece 

irregularmente no território de outro Estado. Em geral, a lei permite o posterior 

retorno do deportado ao território do Estado que o deportou, desde que atenda às 

exigências legais para tanto. 

Como regra, a deportação pode ter como causa o uso de documento de 

viagem ou visto de entrada falso, o exercício de atividade profissional incompatível 

com o visto de entrada, a permanência além do prazo facultado no visto de entrada 

ou a violação de condição para permanência (por exemplo, mudança da atividade 

profissional ou do lugar de exercício de atividade, quando fixados no visto). 

Não se deve confundir a deportação com os institutos da expulsão, que não 

permite o retorno do estrangeiro, ou da extradição, no qual o indivíduo é entregue às 

autoridades estrangeiras que o reclamam. 

Deportação pode ser também a ação de expulsar, banir um grupo de pessoas 

de seu território ou de seu país, mantendo-o ou não em cativeiro. Em certos casos 

precisos, tais como o genocídio dos armênios, dos judeus e dos ciganos, a 

deportação teve como objetivo a destruição física desses povos. 

A expulsão do estrangeiro nocivo aos interesses nacionais é medida legítima 

inserida no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo federal. Apenas este é 

juiz da conveniência e oportunidade de expulsar ou revogar expulsão. Como a 

medida expulsória é efetivada através de regular processo administrativo, 

necessário se faz a observância dos preceitos legais cabíveis à espécie. 

Regularmente processada, o mérito desta se torna intangível ao Poder Judiciário. 

Somente poderá ser obstada pelos motivos constantes em lei. 

Efetivada a expulsão pela Polícia Federal, produz esta três conseqüências de 

relevo: afasta do território nacional o estrangeiro expulso, veda seu reingresso antes 

de revogado o decreto de expulsão e torna delituosa a conduta de reingresso de 

estrangeiro expulso (art. 338 CP). 
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A extradição é um dos procedimentos que os Estados utilizam para retirar um 

estrangeiro do seu território e tem como fundamento a cooperação entre os países 

que buscam, no âmbito internacional, a inibição do crime que, cada vez mais, tem-se 

especializado com o advento do processo de globalização. As ações terroristas têm-

se disseminado pelo mundo e ultrapassado as fronteiras estatais.  

A comunidade internacional utiliza-se do instituto da extradição para a 

manutenção da paz. No Brasil, o número dos processos de extradição julgados pelo 

Supremo Tribunal Federal tem aumentado a cada ano50. As estatísticas demonstram 

que a extradição é um instrumento capaz de promover a repressão ao crime e punir 

os criminosos que migram para outras jurisdições, na tentativa de fugir da 

penalidade.  

Por fim, é importante salientar que os países devem buscar meios que 

permitam a repressão ao crime e a manutenção da paz. Para isso, é fundamental a 

utilização de instrumentos que promovam a cooperação entre os países. 

                                                 
50 Levantamento feito pelo Supremo Tribunal Federal sobre pedidos de extradição revela que entre os 
anos de 2000 e 2009 foram distribuídos 398 desses processos no STF. Nesse período, foram 
deferidos 140 pedidos de extradição, o que corresponde a 41,1% do total de processos dessa classe 
que chegaram ao Tribunal. Entre as julgadas, 62 extradições, ou seja, 18,2% dos pedidos foram 
indeferidos pelos ministros desde o ano 2000. Os motivos para negar o pedido são diversos: a falta 
de tratado entre o Brasil e o país requerente; o não oferecimento de reciprocidade para casos 
semelhantes; a nação autora não ser democrática; a ausência da garantia de ampla defesa ao 
extraditando, entre outros.  
Os países que mais ajuizaram pedido de extradição, nesse período, foram Itália, Alemanha, Portugal, 
Argentina e Estados Unidos. 
Foi em 2005 que ocorreu a maior distribuição desta classe processual, chegando a 64 extradições. 
Em contrapartida, 2009 está sendo o ano em que chegou à Corte o menor número de processos. 
Conforme dados de outubro, o STF recebeu este ano 21 pedidos.  
De acordo com os números divulgados pela Suprema Corte, em 2000 e 2002, chegaram ao STF 30 
pedidos de extradição, em 2001 foram 28. Já no ano de 2003, esta marca cresceu para 43 e em 2004 
foram recebidos 49 processos. Nos anos de 2006, 2007 e 2008, foram, respectivamente, 46, 39 e 48 
extradições distribuídas no Tribunal. 
Em relação aos processos distribuídos entre janeiro de 2000 e outubro de 2009, 48 (14,1%) foram 
concedidos em parte, 25 (7,3%) tiveram desistência homologada, 23 (6,7%) seguimento negado e 17 
(5%) foram julgados prejudicados. Além disso, 15 (4,4%) pedidos foram extintos, 5 (1,5%) foram 
decididos pelo relator, 5 (1,5%) tiveram arquivamento determinado e 1 (0,3%) não foi 
conhecido. (Fonte: Notícias do STF. Sexta-feira, 13 de novembro de 2009).    
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ANEXO: STF JULGAMENTO DO CASO BATTISTI  

 

 

 

STF autoriza extradição e diz que presidente da República decide sobre entrega de 

Battisti. 

Depois de autorizar, por cinco votos a quatro, a Extradição (Ext 1085) de 

Cesare Battisti para a Itália, em um julgamento que durou três dias de longos 

debates, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no início da noite 

desta quarta-feira (18), que a última palavra sobre a entrega ou não do italiano cabe 

ao presidente da República. 

Ao proferir o último voto sobre o mérito do pedido do governo italiano, no 

início da tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar 

Mendes, manifestou seu posicionamento a favor da extradição do ativista Cesare 

Battisti ao governo italiano, considerando que os crimes imputados ao italiano não 

tiveram conotação política, e não foram alcançados pela prescrição. Com isso, a 

Corte autorizou, por cinco votos a quatro, a extradição do italiano. Ficaram vencidos 

os ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Marco Aurélio.
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Presidente da República 

Na segunda parte da sessão, os ministros passaram a analisar se o 

presidente da República seria obrigado a cumprir a decisão do STF e entregar 

Battisti ao governo italiano, ou se teria algum poder discricionário (poder de decidir 

com base em conveniência e oportunidade), para decidir a questão, como chefe de 

Estado. Por cinco votos a quatro, os ministros entenderam que o presidente tem 

poder discricionário para decidir se extradita ou não Cesare Battisti. Já nesta 

votação, ficaram vencidos os ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Ricardo 

Lewandowski e Ellen Gracie. 

Gilmar Mendes 

O ministro Gilmar Mendes frisou, em seu voto, que o presidente da República 

tem, por força do tratado de extradição assinado entre Brasil e Itália em 1989, bem 

como do artigo 86 do Estatuto dos Estrangeiros (Lei 6.815/80), a obrigação de 

entregar o nacional italiano. Portanto, não tem poder discricionário de decidir pela 

não entrega. 

“Havendo tratado, todo o processo de extradição deve obedecer suas 

normas”, sustentou o ministro. O ministro lembrou que a única discricionariedade 

que o presidente tem para não efetuar a extradição ocorre em caso bem específico, 

previsto no artigo 91 da Lei 6.815/80, que é quando o país requerente não oferece 

condições de fazer o extraditado cumprir a pena dentro do que estabelece a 

legislação brasileira.  

Fora isso, segundo o ministro Gilmar Mendes, o presidente da República 

somente tem discricionariedade quanto à entrega imediata ou não do extraditando. 

Um retardamento pode acontecer se este sofrer de doença grave que coloque em 

risco sua vida, atestada por laudo médico (parágrafo único do artigo 89 a Lei 6.815), 

ou se ele estiver respondendo a processo no Brasil. Neste caso, o presidente pode 

permitir que se conclua esse processo, ou desprezar esta circunstância e efetuar a 

extradição. 

O ministro Gilmar Mendes qualificou de “arrematado absurdo dizer-se que 

agora, uma vez decidida a extradição, o presidente da República está livre para não 
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cumpri-la”. Segundo ele, partiu-se de uma especificidade da legislação pertinente ao 

assunto – entrega imediata ou não, em dadas circunstâncias – para se generalizar a 

discricionariedade. 

Eros Grau 

O ministro Eros Grau reforçou sua convicção de que os crimes pelos quais o 

extraditando é acusado têm natureza política, acrescentando que o voto do ministro 

Marco Aurélio esgotou a matéria de mérito. “Eu, serena e prudentemente, não 

concedo a extradição”, afirmou. Mas, quanto aos efeitos do julgamento de mérito, o 

ministro Eros Grau manifestou-se pela não vinculação da decisão da Corte 

Suprema. 

Para ele, o presidente da República não está obrigado a proceder a 

extradição, já que a decisão do STF é meramente autorizativa. “Nos termos do 

tratado, o presidente da República deferirá ou não a extradição autorizada pelo STF, 

sem que com isso esteja a desafiar a decisão do Tribunal. Esse ponto é muito 

importante estabelecer, porque o tratado é que abre a possibilidade de a extradição 

ser recusada, sem que isso represente, da parte do presidente da República, 

qualquer desafio à nossa decisão”, concluiu. 

Cezar Peluso 

O ministro Cezar Peluso, relator da extradição por meio da qual o governo 

italiano pede a entrega de seu nacional Cesare Battisti por crimes praticados 

naquele país entre 1977 e 1979, relembrou seu posicionamento sobre a 

obrigatoriedade do Presidente da República em respeitar a decisão do STF. 

Segundo ele, não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma que dê ao chefe 

do poder Executivo o poder discricionário de decidir sobre extradições deferidas pelo 

STF. 

Ao receber a nota verbal do governo estrangeiro, o presidente poderia não 

submeter o pedido ao STF, disse o ministro-relator. Mas se o fez, se submeteu ao 

STF o pedido de extradição, explicou Peluso, o fez apenas para controle da 

regularidade, ou da legitimidade do pedido perante o ordenamento jurídico brasileiro 

e as regras do tratado. 
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Cármen Lúcia 

A ministra Cármen Lúcia entendeu que a competência para a entrega do 

nacional continua sendo do presidente da República. Este, segundo a ministra, tem 

a faculdade, o poder discricionário, de não consumar a Extradição mesmo que já 

aprovada pelo STF, conforme os artigos 84, inciso VII, e 90, ambos da Constituição 

Federal. 

Ricardo Lewandowski 

Já o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o Presidente da República 

está limitado não apenas à decisão do STF, mas ao tratado que a República 

Federativa do Brasil celebrou com a Itália. Assim, salientou que deve ser observada 

a obrigatoriedade dos tratados, ao lembrar que o Brasil é signatário da Convenção 

de Viena, conforme o qual, em seu artigo 26, estabelece que todo tratado em vigor é 

vinculante entre as partes e deve ser executado de boa fé. Portanto, o Brasil deve se 

sujeitar aos vínculos obrigacionais fundados em tratados com outros países, disse o 

ministro. 

Carlos Ayres Britto 

Por sua vez, o ministro Carlos Ayres Britto citou que o processo de extradição 

começa e termina no Poder Executivo. “O Poder Judiciário é um rito de passagem 

necessário, mas apenas rito de passagem que faz um exame de legalidade 

extrínseca, portanto não entra no mérito”, disse. Ele afirmou que o exame do 

Judiciário é delibatório, por isso não pode obrigar o presidente da República a 

extraditar ou não um estrangeiro. 

Ellen Gracie 

Com o relator, votou também a ministra Ellen Gracie. Ela registrou que em 

toda a existência do STF, nunca houve desacordo do presidente da República 

quanto à decisão da Corte em extradições. Para ela, é certo que o Poder Executivo 

não pode extraditar uma pessoa sem ouvir o STF, mas o presidente da República 

tem restrições para atuar. De acordo com ela, “a lei não se interpreta por tiras, nem o 

tratado”. Portanto, resumiu que ao Judiciário cabe decidir se o pedido de extradição 

está apto e ao presidente da República cabe executá-lo.  
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Marco Aurélio 

O ministro Marco Aurélio já havia se posicionado sobre esta questão quando 

proferiu seu voto-vista, na sessão da última quinta-feira (12). Para ele, o presidente 

da República tem o direito de dar a última palavra sobre as extradições autorizadas 

pelo Supremo. Da mesma forma já havia se manifestado o ministro Joaquim 

Barbosa, pelo poder discricionário do presidente da República. 

 

 


