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RETORNO DE BRASILEIRO SEM CONDIÇÕES ECONÔMICAS  
 
O brasileiro que estiver no exterior em comprovada situação de 
desvalimento (sem condições financeiras para arcar com o retorno) 
e cuja família ou amigos tampouco possam custear o retorno pode 
solicitar o que se chama “repatriação”. O benefício é concedido 
excepcionalmente e apenas uma vez, mediante comprovação de 
esgotamento de todas as outras possibilidades. 

Deve ser preenchida (por familiares no Brasil) uma declaração de 
hipossuficiência (carência econômica), que será analisada pela 
Coordenação de Assistência Jurídica Internacional 
(caji@dpu.def.br). 

Mais informações: https://www.dpu.def.br/assistencia-
internacional/retorno-de-brasileiros-residentes-no-exterior 
 
 
CONTATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) 
 
Site - www.dpu.gov.br  
 
Endereço - Coordenação de Assistência Jurídica Internacional – 
CAJI 
Setor Bancário Sul, Quadra 01, Blocos H/I, Lotes 26/27 - CEP: 
70070-110 - Brasília/DF, Brasil.  
 
Telefone - (61) 3318-4380 
 
E-mail - caji@dpu.def.br 
 
Portal Consular 

Contato: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/contato 

	

Ministério das Relações Exteriores 
www.itamaraty.gov.br 
 



 

MODELOS DE DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA, 
QUEBRA DE SIGILO E OUTORGA DE PODERES  
 
CARÊNCIA ECONÔMICA (HIPOSSUFICIÊNCIA) 
 
Eu,__________(nome completo), portador da carteira de 
identidade/passaporte nº _______, expedido por (pelo) _______, em 
________, com validade até ______, CPF nº __________, residente 
em (na/no/nos)__________(nome do país) no seguinte 
endereço:_________, telefone________, e-mail_________ 
DECLARO para fins de prova junto à Defensoria Pública, que sou 
carente de recursos, não dispondo de condições econômicas para 
custear honorários de advogado particular no Brasil, nem as custas e 
despesas de processos judiciais sem sacrifício do meu sustento e de 
minha família.  
 
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade 
pelas declarações acima e sob as penas da lei, assino a presente 
declaração para que produza seus efeitos legais.  
 

AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO  
 
Autorizo a Defensoria Pública, na defesa de meus interesses, a 
requisitar minhas informações de quem quer que as tenha, ainda que 
isso implique em quebra de sigilo profissional, médico, fiscal, bancário 
e financeiro.  
 
OUTORGA DE PODERES  
 
Outorgo à Defensoria Pública poderes para a defesa de meus 
interesses nas esferas judicial e extrajudicial, bem como para 
recorrer, transacionar, reconhecer a procedência de pedidos e 
desistir de demandas.  
 

(local e data)  
________________________________  (assinatura) 
  

 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
 
Brasileiros, inclusive os que moram no exterior, que precisam de 
assistência em processos na justiça e não podem pagar por um 
advogado particular têm direito a um defensor público gratuito. A 
avaliação sobre a efetiva necessidade de assistência gratuita será 
feita pela Defensoria Pública. 
 
A Defensoria Pública da União também pode atuar fora do Brasil, em 
países onde exista acordo de cooperação. Consulte o site da 
Defensoria para saber se existe acordo com o país de seu interesse. 
https://www.dpu.def.br/internacional 
 
As Defensorias Públicas dos Estados atuam na justiça de cada 
estado e a Defensoria Pública da União, atua na Justiça Federal, 
Militar, Eleitoral e do Trabalho.  
 
 
QUEM TEM DIREITO À ASSISTÊNCIA GRATUITA? 
 

• Brasileiros que comprovem renda familiar de até dois salários 
mínimos.  

 
• Estrangeiros carentes. 

 
As exceções são avaliadas caso a caso pelo defensor público federal. 
 
QUAL A CONSEQUÊNCIA DE UMA DECLARAÇÃO FALSA? 
 
A pessoa que prestar declaração falsa poderá ser denunciada, 
processada e condenada nas penas do crime do artigo 299, do 
Código Penal (FALSIDADE IDEOLÓGICA). 
 
 
  



 

ASSISTÊNCIA CONSULAR PARA BRASILEIROS 
 
A Rede Consular brasileira é uma das maiores do mundo. É formada 
por um conjunto de Embaixadas, Consulados-Gerais, Consulados e 
Vice-Consulados. 
 
Além de emitir documentos como passaportes, certidões e oferecer 
serviços notariais, a Rede Consular pode ser acionada por cidadãos 
brasileiros que precisem de assistência no exterior.  
 
A assistência consular é um direito reconhecido por tratados 
internacionais. O cidadão brasileiro deve exigir das autoridades locais 
a oportunidade de entrar em contato com repartição consular de seu 
país em caso de necessidade.  
 
É importante que os brasileiros que viajem ou morem no exterior 
tenham sempre à mão os números de telefone da Embaixada 
e/ou do Consulado da região onde estiver.  
 
A assistência consular não tem custo, mas não inclui, por exemplo, 
despesas com advogados e tratamento médico/hospitalar.  
 
Muitos consulados podem auxiliar com orientações básicas ou 
acompanhar a situação de detentos brasileiros no exterior, mas não 
podem ser parte em processos judiciais. 
  
Para saber o que uma Embaixada ou Consulado brasileiro pode e não 
pode fazer por você, e para acessar a lista da Rede Consular, visite 
o Portal Consular:  
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/rede-consular 
 
O Núcleo de Assistência a Brasileiros (NAB) é a área do Ministério 
das Relações Exteriores no Brasil responsável por emergências 
consulares envolvendo cidadãos brasileiros no exterior (como 
repatriações, prisões, hospitalizações, falecimentos, 
desaparecimentos, inadmissões).  

E-mail: dac@itamaraty.gov.br 

  

 

PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA DEVEM 
CONTER:  

1. Documento de identificação (carteira de identidade, protocolo de 
refúgio, passaporte, registro nacional de estrangeiros – RNE, CPF, 
etc.) 

 
2. Comprovante de endereço (conta de água, conta de telefone, luz, 
cópia do contrato de locação de imóvel) 
 
3. Documentos que comprovem a situação econômica carente do 
assistido como comprovantes de: 

• renda mensal  

• dívidas contraídas  

• despesas fixas com medicamentos  

• aluguel 

• outros documentos que demonstrem a situação financeira 

• Declaração de Carência Econômica 

4. Documentos relacionados à demanda na justiça 
 
5. Dados para contato (telefone, e-mail). 

O interessado deve encaminhar toda a documentação para o 
email: caji@dpu.def.br 

 
O pedido é analisado pela Defensoria.  
 
Se o pedido for aprovado, a pessoa pode ter: 
 

• Atendimento jurídico gratuito  

• Custo das despesas do processo na Justiça brasileira 

gratuito.  


