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O referido trabalho abordará sobre o instituto da extradição no Brasil e sua aplicação 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Será realizada a distinção entre os três 
institutos previstos no Estatuto do Estrangeiro, que são extradição, expulsão e 
deportação. Logo após serão analisadas as fontes e fundamentos jurídicos do direito 
extradicional, que nada mais são do que, os tratados internacionais de extradição, 
as declarações de reciprocidade, as leis de extradição, a jurisprudência e os 
costumes. Há muitos anos, mediante acordos, convênios e tratados, os países 
buscam cooperação mútua em diversas áreas da atividade humana, sempre 
respeitando a soberania que cada país possui. Com o advento da globalização, 
verifica-se atualmente que as fronteiras entre os Estados estão cada vez mais 
reduzidas e vulneráveis, facilitando a entrada e saída de pessoas dentro do território 
nacional. O objetivo geral do referido trabalho de conclusão de curso é o de 
entender o instituto da extradição no Brasil e sua importância dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro, e os objetivos específicos são, compreender o 
instituto da extradição de forma genérica, analisar as fontes e fundamentos do direito 
extradicional e descrever sobre o processo de extradição dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro. O método a ser utilizado no trabalho é o hipotético-dedutivo, que 
se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula 
hipóteses e, pelo processo de dedução, testa ou falsa a predição da ocorrência de 
fenômenos abrangidos pela hipótese. Outro método a ser utilizado para este estudo, 
será o da pesquisa qualitativa, a qual se refere à busca por informações de caráter 
complexo, em bibliografias, documentos e demais materiais para a compreensão do 
objeto de estudo. Ao final também será realizado o estudo de caso, o qual será visto 
a aplicação da teoria estudada aplicada na prática, em casos concretos que 
ocorreram no Brasil, desta forma poderá ser analisado tanto caso de estrangeiro em 
território brasileiro, quanto brasileiro em território estrangeiro. Os métodos de 
investigação a serem utilizados serão aqueles que atendam as especificidades aqui 
sugeridas e que se proponham a atingir, de melhor forma possível, os objetivos 
pretendidos. Com este trabalho pretende-se compreender melhor o instituto da 
extradição no Brasil e sua aplicação dentro e fora do território brasileiro. 
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