
 

PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL - CNBB 
Praça Clovis Bevilácqua, 351, conj.501 

Centro - 01018-001 - São Paulo - SP 

Tel/fax (11) 3101-9419 - pcr.n@uol.com.br - www.carceraria.org.br 
 

1/3 

 PRESOS(AS) ESTRANGEIROS(AS):  

a. Informar se o respectivo consulado já sabe do aprisionado e se existe contato; se não, 
informar rápido o consulado! 

b. Para o(a) estrangeiro(a) condenado(a) conseguir seus benefícios, bem como o retorno a 
pátria, se for desejado, sem atraso, ele(a) precisa do decreto de expulsão assinado pelo 
presidente do Brasil. A fim de  o(a) estrangeiro(a) conseguir este decreto sem atraso, é 
muito recomendável ele(a) solicitar quanto antes ao Ministério da Justiça em Brasília a 
preparação deste decreto necessário – veja carta modelo. 

 
Para pedir a expulsão do Brasil, uma vez cumprido o lapso de Liberdade Condicional, ou o direito 
do cumprimento da Liberdade Condicional e Permanência no Brasil, ou também o direito de 
transferência, o preso estrangeiro precisa escrever quanto antes para: 
 
Ministério da Justiça 

Secretaria Nacional de Justiça 

Departamento de Estrangeiros 
Divisão de Medidas Compulsórias / a/c Dra. Isaura Maria Soarez Miranda 
Esplanada dos Ministérios/Ministério da Justiça 
Anexo II – 3ºAndar – Sala 302 
700064-900 – Brasília – DF 
 
Referência: Expulsão ( ou Liberdade Condicional e Permanência no Brasil) 
 
Indicar: 
Nome, Matrícula, Número do Passaporte, Nacionalidade, Pai, Mãe, nascido ( quando, onde), 
Número de Execução ( se tiver), FA ( extrato do computador quanto à sentença e situação 
processual de execução)  
 
• “Solicito agilizar o processo expulsório e o Decreto Presidencial de minha expulsão, assinado 

pelo presidente do Brasil... – etc.” – Ou,  
• “Solicito o direito de cumprimento da Liberdade Condicional no Brasil e de permanência 

definitiva no pais. – Justifica-se este pedido por ter família constituída no Brasil já há mais de 
seis anos e antes  de ter cometido o ato de delito. Sou casado com..... e tenho com ela ...o(s) 
filho(s).... /   data do casamento, data do nascimento do(s) filho(s).....  ( certidão de 
casamento e no nascimento do(s) filho(s) em anexo).” Ou,  

• “Solicito transferência para meu país de origem. Justifica-se este pedido no convênio 
estabelecido entre o Brasil e .... (país de origem) e no fato de eu cumprir ..... o lapso temporal 
necessário para tanto no ...(data). [ Esta questão certamente tem que ser resolvido em 
contato com, ou através do respectivo Consulado.] 

 
 
 
Tel. Da Dra. Isaura/ Dep.dos Estrangeiros do MJ : (061) 429-3325 
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CARTA MODELO PARA PRESO ESTRANGEIRO CONSEGUIR  SEU DIREITO DE EXPULSÃO OU 
PERMANÊNCIA: 
 
 
Nome 
Preso em São Paulo, SP,  
endereço 
 
             
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA 
DEPARTEMENTO DE ESTRANGEIROS 
DIVISÀO DE MEDIDAS COMPULSÒRIAS /A/C  
S.EX.ª DRA. ISAURA MARIA  SOAREZ MIRANDA 
ESPLANADA DOS MINISTÈRIOS/DA JUSTIÇA 
ANEXO II-3o ANDAR- SALA  302 
700064-900 – BRASÍLIA -  DF                                                                                                            
 

São Paulo:    /    /     
 
 

Referencia:   EXPULSÃO (ou Permanência no Brasil)                                                                

 
 
Ilma. Dra. Isaura Maria  Soarez Miranda, 
 

 

Eu, ..............,  nascido na  ...........  no dia .. de ....... de 19.., portador do                         
RG nº........................, preso desde..................................., com Processo de Execução 
nº.............................., Matricula (Prontuário) nº................................, solicito  à V.S.ª 
respeitosamente, que agilize o lavramento do documento presidencial da minha 
expulsão.  

[ou de permanência no Brasil: Casei-me no Brasil antes de incorrer no delito,  há mais 
de seis anos, ou seja no dia................., em......................... com minha esposa Sr.a 
................................, com a qual eu tenho ......x......filhos.] 

À disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, requero a V.S.ª que me mande, o 
documento presidencial da minha expulsa, uma vez lavrado, ao seguinte endereço:  
 
exemplo:  
 
a/c Ilmo(a). Sr.(a)..................., CONSULADO GERAL DE............................., 
Av............................, CEP:................................. São Paulo, telefone: 
(011)...........................] 
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 Com protestos de minha mais elevada estima e consideração pelo trabalho de V.S.a em 
favor de minha pessoa, agradeço e aguardo este documento essencial para poder conseguir 
deferimento [do benefício de direito de progressão de regime/de minha expulsão sem demora]. 
                                                              

Atenciosamente, 
 
 

   Ass:................................................................. 
 
Anexo: Documento do Poder Judiciária de São Paulo referente à minha situação processual.  
 


