
Cooperação JurídiCa  
internaCional e auxílio  

direto ativo em matéria penal





Cooperação JurídiCa  
internaCional e auxílio  

direto ativo em matéria penal

SAULO STEFANONE ALLE
Doutor e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de  

Direito da Universidade de São Paulo 
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

Advogado e professor universitário

Belo Horizonte
2017



341.14 Alle, Saulo Stefanone
A422c Cooperação jurídica internacional e auxílio direto ativo em matéria penal /
2017 Saulo Stefanone Alle. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017.
  189 p.

  ISBN: 978-85-8238-292-9 

  1. Direito penal internacional. 2. Cooperação jurídica internacional. 3. Direito processual penal. 
  4. Processo penal – Brasil. 5. Direito internacional dos direitos humanos. I. Título.

              CDD(23.ed.)–345.05
              CDdir – 341.14

Belo Horizonte
2017

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2017.

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa: 

Imagem de Capa: 
Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Pexels (Pixabay.com)
Ada Santos Seles 

matriz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion 
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel.: (31) 3031-2330

Filial

Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé 
São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel.: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Bernardo G. B. Nogueira
Carlos Augusto Canedo G. da Silva

Carlos Bruno Ferreira da Silva
Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Gustavo Silveira Siqueira

Jamile Bergamaschine Mata Diz
Janaína Rigo Santin

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire



V

agradeCimentos

Agradeço ao Professor André de Carvalho Ramos, pela sua valiosa orientação, 
e a todos os docentes vocacionados, especialmente àqueles dedicados à educação e 
à atenção às crianças – verdadeiras vítimas indefesas dos males da sociedade; e aos 
meus amigos, familiares e aos profissionais que prestaram os cuidados à minha 
filha, quando necessário, permitindo que eu pudesse me dedicar mais tranquila-
mente a este trabalho.

Ao Professor Pedro B. de Abreu Dallari e à Professora Elizabeth de Almeida 
Meirelles, pelo que me ensinaram. Aos professores Marcos Vinicius Torres Pereira 
e Roberto Luiz Silva, pela colaboração.

Agradeço de modo especial ao Professor Paulo Borba Casella, por suas lições 
– que não foram poucas – e pelo incentivo.

À Grazieli e à Ana Catarina, por todos os dias.



VI

lista de abreviaturas e siglas

AATC Autos del Tribunal Constitucional/Autos do Tribunal 
Constitucional 

AC Acre

ADPF Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

AgRg Agravo Regimental 

Art./Arts. Artigo/Artigos

CADH Convenção Americana de Direitos Humanos 

CF Constituição Federal

cf. Confronte/Confira

CIJ Corte Internacional de Justiça 

CEDH Corte Europeia dos Direitos Humanos 

CIDH Comisión de Derechos Humanos/Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos

Coord./Coords. Coordenador(a)/Coordenadores(as)

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos/Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos

CPJI Corte Permanente de Justiça Internacional

CPC Código de Processo Civil

CPP Código de Processo Penal

DEEST Departamento de Estrangeiros

DRCI Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Internacional

DJe Diário Judicial Eletrônico

ECOSOC Conselho Econômico e Social

ed. Editor(a)/Edição



VII

EUA Estados Unidos da América

f. Folha(s)

HC Habeas Corpus

Jul./j. Julgamento

loc. cit. Loco Citato/Local Citado

MG Minas Gerais

Min. Ministro(a)

MJ Ministério da Justiça 

n./nº Número

Org./Orgs. Organizador(a)/Organizadores(as)

ONU Organização das Nações Unidas

OIT Organização Internacional do Trabalho

OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
micos 

p. Página(s)

PA Pará

Pet Petição

RE Recurso Extraordinário 

Rel. Relator(a)

RESp Recurso Especial

RJ Rio de Janeiro

SNJ Secretaria Nacional de Justiça 

Et seq.(s.) E seguinte(s)

SP São Paulo

SS Suspensão de Segurança

SSTC Sentencias del Tribunal Constitucional/Sentenças de Tri-
bunal Constitucional

STC Sentencia del Tribunal Constitucional/Sentença de Tribu-
nal

STJ Superior Tribunal de Justiça 

STF Supremo Tribunal Federal

T. Turma



VIII

MLATs Mutual Legal Assistance Treaties/Tratados de Assistência 
Mútua

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos/Tribunal Euro-
peu de Direitos Humanos

TRF Tribunal Regional Federal

v. Volume

vs.  Versus



IX

sumário

PREFÁCIO .................................................................................................................  XII

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................  XV

INTRODUÇÃO ........................................................................................................  1

CAPíTulO 1
AUXÍLIO DIRETO ATIVO EM MATÉRIA PENAL NO BRASIL ................  6
1.1. Terminologia e conceito do auxílio direto ativo em matéria penal .........  6
1.2. Conformação do auxílio direto ativo em matéria penal em face dos  
 textos internacionais ..........................................................................................  10
1.3. A superação da carta rogatória e da extradição como referencial  
 para o auxílio direto ativo em matéria penal ................................................  13
1.4. Reflexão sobre a mudança na perspectiva: da carta rogatória ao  
 auxílio direto ativo em matéria penal ............................................................  19
1.5. O contexto da cooperação jurídica internacional .......................................  23
1.6. O auxílio direto ativo em matéria penal, solenidades e autoridade central  27
1.7. A prática brasileira .............................................................................................  30
1.8. Auxílio direto ativo em matéria penal: casos recentes no direito brasileiro 32

CAPíTulO 2
AUXÍLIO DIRETO ATIVO EM MATÉRIA PENAL E PROCESSO  
PENAL BRASILEIRO ..............................................................................................  35
2.1. Auxílio direto ativo no contexto do processo penal ...................................  35
2.2. Auxílio direto ativo em matéria penal, formalidades do direito  
 brasileiro e nulidades .........................................................................................  37
2.3. O tratado de cooperação e os parâmetros formais do processo ...............  40
2.4. Considerações preliminares sobre a ideia de que o tratado delimita  
 a prestação da cooperação .................................................................................  42
2.5. Processo penal brasileiro e auxílio direto ativo: instrumentalidade e boa-fé  44
2.6. Mas não cabe controle? .....................................................................................  49
2.7. Resistência brasileira à assimilação do direito internacional ....................  50



X

2.8. O direito internacional delimitado pelo processo penal brasileiro  
 e o auxílio direto ativo em matéria penal ......................................................  51

CAPíTulO 3
O DEVER INTERNACIONAL DE COOPERAR E OS TRATADOS ..........  53
3.1. O fundamento da cooperação jurídica internacional e o auxílio  
 direto em seu contexto ......................................................................................  53
3.2. Tratados e direitos humanos no contexto do Estado cooperativo ...........  57
3.3. O auxílio direto ativo em matéria penal no Brasil, os tratados e o  
 direito internacional pós-moderno .................................................................  59
3.4. Perspectiva crítica sobre a visão brasileira comum do direito  
 internacional aplicado ao auxílio direto ........................................................  64
3.5. O dever de cooperação e o direito produzido por ato de organização  
 internacional........................................................................................................  65
3.6. Soft law e cooperação jurídica internacional ................................................  69
3.7. Auxílio direto em matéria penal e limite do cível .......................................  71
3.8. Breves considerações sobre o reforço do direito de acesso à justiça,  
 na interpretação das normas internacionais que enunciam o dever  
 geral de cooperar.................................................................................................  74

CAPíTulO 4
DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS INTERPRETATIVOS NO  
AUXÍLIO DIRETO ATIVO ....................................................................................  77
4.1. Cooperação entre sistemas diferentes .............................................................  77
4.2. Valores comuns para a cooperação: quais “direitos humanos”? ...............  78
4.3. Universalidade? Norma escrita e norma interpretada .................................  82
4.4. Direitos humanos: o papel contramajoritário ..............................................  87
4.5. Reafirmação da importância do direito internacional dos direitos  
 humanos e risco do juízo moralizante ...........................................................  90
4.6. O papel do direito internacional dos direitos humanos perante  
 o direito brasileiro ..............................................................................................  94
4.7. Qual seria o direito internacional dos direitos humanos para  
 o direito brasileiro? ............................................................................................  97
4.8. O auxílio direto ativo em matéria penal no Brasil ante a velha  
 perspectiva de direitos humanos .....................................................................  100

CAPíTulO 5
QUESTÕES DE JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL NO AUXÍLIO  
DIRETO ATIVO EM MATÉRIA PENAL ...........................................................  104
5.1. Cooperação jurídica internacional em matéria cível e penal: regência ...  104
5.2. A identidade autônoma do auxílio direto ativo em matéria penal ..........  105
5.3. Territorialidade da lei penal e transnacionalidade do processo penal .....  109
5.4. Jurisdição e competência no âmbito da cooperação jurídica internacional 110



XI

5.5. Jurisdição, competência e soberania ...............................................................  112
5.6. Jurisdição e legalidade: direito internacional, individualismo liberal  
 e uma reflexão crítica sobre as bases do processo penal brasileiro ...........  114
5.7. Ordem pública ...................................................................................................  117
5.8. Lex fori vs. lex diligentiae: assimetria das formas, direitos humanos  
 e nulidades no processo penal brasileiro .......................................................  123

CAPíTulO 6
AUXÍLIO DIRETO ATIVO EM MATÉRIA PENAL NO BRASIL:  
DEVER INTERNACIONAL DE COOPERAR, CONFLITOS  
INTERPRETATIVOS E LEI APLICÁVEL............................................................  127
6.1. A construção de um direito uniforme e a cooperação jurídica  
 internacional........................................................................................................  127
6.2. Dos valores comuns ao padrão normativo universal ..................................  129
6.3. Alternativas de integração entre as esferas de direito ..................................  131
6.4. O contexto do reconhecimento mútuo na Europa e as condições  
 para o auxílio direto em matéria penal ..........................................................  132
6.5. A margem de apreciação nacional e o reconhecimento mútuo da  
 Europa para o contexto global: limitações e o papel do engajamento ....  134
6.6. Direito internacional como referencial necessário ......................................  137
6.7. Reflexões sobre o sistema de precedentes no direito brasileiro e a  
 integração com o direito internacional ..........................................................  142
6.8. Abertura do direito brasileiro para uma nova perspectiva: a  
 necessária consolidação teórica para garantir a segurança jurídica  
 e a coerência do sistema ....................................................................................  147

CONCLUSÃO ...........................................................................................................  151

REFERÊNCIAS .........................................................................................................  158

APÊNDICE – DADOS ESTATÍSTICOS ..............................................................  169



XII

preFáCio

A obra Cooperação Jurídica Internacional e Auxílio Direto Ativo em Matéria 
Penal é resultado da tese de doutorado de Saulo Stefanone Alle, defendida, com 
brilhantismo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São 
Francisco), no ano de 2016, da qual tive a honra de ser professor orientador. 

A cooperação jurídica internacional é imprescindível para o combate à cri-
minalidade internacional, em um contexto contemporâneo permeado pela globa-
lização, multiplicação de fatos transnacionais e fluidez de fronteiras estatais. Des-
tinado a viabilizar o acesso à justiça, o auxílio direto mostra-se como um veículo 
dinâmico e adequado à colaboração entre Estados para a realização de diligências 
probatórias no exterior. 

Com a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, o auxílio direto possi-
bilita o encaminhamento, pelo Estado requerente, de um pedido de assistência ju-
rídica a ser cumprido, pelo Estado requerido, nos termos da sua legislação interna. 
Contudo, as diferentes formalidades apresentadas para a colheita de prova de cada 
Estado impulsionam o rechaço ao direito estrangeiro, sob a alegação de violação 
da ordem pública nacional e da necessidade de segurança jurídica e do devido pro-
cesso legal nesse procedimento. 

Nesse panorama, o autor propõe, de modo inovador, uma releitura do insti-
tuto, expondo os problemas na abordagem nacionalista e a necessidade de aceita-
ção e de tolerância do direito estrangeiro para a tutela efetiva do processo penal. 

A obra pauta-se por pesquisa séria em cooperação jurídica internacional, a 
qual é vislumbrada na bibliografia farta e atualizada, bem como na abordagem 
prática do tema, com menção a inúmeros precedentes jurisprudenciais nacionais, 
estrangeiros e internacionais.

O estudo do tema é dividido em seis capítulos, respectivamente: 1 Auxílio 
Direto Ativo em Matéria Penal no Brasil; 2 Auxílio Direto Ativo em Matéria Penal 
e Processo Penal Brasileiro; 3 O Dever Internacional de Cooperar e os Tratados; 4 
Direitos Humanos e Conflitos Interpretativos no Auxílio Direto Ativo; 5 Questões 
de Jurisdição e Lei Aplicável no Auxílio Direto Ativo em Matéria Penal; e 6 Auxílio 
Direto Ativo em Matéria Penal no Brasil: Dever Internacional de Cooperar, Con-
flitos Interpretativos e Lei Aplicável. 
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No Capítulo 1, o autor traz os fundamentos para a compreensão do tema 
central da obra: o conceito do auxílio direto ativo em matéria penal e a sua pre-
visão nos tratados internacionais; a comparação crítica entre o objeto de estudo, 
a carta rogatória e a extradição, no contexto da cooperação jurídica internacio-
nal; e o procedimento para o auxílio direto ativo em matéria penal, abordando 
as solenidades e o papel da autoridade central, sob a ótica de casos recentes do 
direito brasileiro. 

A seguir, no Capítulo 2, o autor foca a questão do auxílio direto ativo em 
matéria penal à luz do processo penal brasileiro. O texto expõe as formalidades 
necessárias para a prática de atos jurisdicionais em Estado estrangeiro, que deter-
minam a sua validade e licitude em âmbito nacional, bem como a falta de simetria 
entre as condições de legalidade de determinado ato em diferentes Estados; e, ain-
da, detalha o tratado de cooperação e a sua função instrumental para viabilizar as 
medidas necessárias ao acesso à justiça nos casos transnacionais.

O Capítulo 3, por sua vez, traz os direitos humanos como fundamento para 
a cooperação jurídica internacional e, consequentemente, para o veículo do auxílio 
direto ativo em matéria penal, reconhecendo o estabelecimento de padrões univer-
sais que se sobrepõem às interpretações ao sabor nacional, assim como a centrali-
dade dos direitos humanos nos ordenamentos jurídicos. 

Em continuidade à análise detalhada do tema, no Capítulo 4, o autor exami-
na o diálogo entre as fontes nacionais, estrangeiras e internacionais em matéria de 
auxílio direto. Assim, reforça a necessidade de superação do tradicional estudo da 
recepção das normas e da hierarquia dos tratados internacionais, em favor de uma 
abordagem aberta entre as fontes, que proporcione o acesso à justiça, de modo que 
a realização de atos fora da jurisdição do Estado, conforme os requisitos da legisla-
ção estrangeira, apenas não seja respeitada se contrária a princípios fundamentais 
do direito brasileiro. 

No Capítulo 5, o autor examina a relação entre o auxílio direto ativo em ma-
téria penal e o conflito de leis e jurisdições. Aborda, nessa linha, a ordem pública 
como limite à aplicação do direito estrangeiro e o conflito entre o uso da lex fori e 
da lex diligentiae na regência da prova, bem como elucida o papel da cooperação 
jurídica internacional como mecanismo de integração na problemática da territo-
rialidade penal e do interesse internacional na repressão da criminalidade.

Por fim, o Capítulo 6 trata do dever geral de cooperar e seus desafios em face 
dos conflitos de interpretação e da lei aplicável em matéria de auxílio direito ativo 
em matéria penal. Como contribuição, o autor propõe que o desenvolvimento 
do auxílio direto ativo em matéria penal contemporâneo seja pautado por três 
elementos: o dever geral de cooperar, com fundamento no direito internacional; a 
assimilação da interpretação internacionalista pelo direito interno; e o respeito e 
confiança ao ato jurisdicional estrangeiro.

O autor discorre com segurança sobre a necessidade de o auxílio direto ativo 
levar em consideração as diferenças entre os ordenamentos jurídicos (do Estado 
requerente e do Estado requerido), de modo a preservar tanto os direitos daquele 
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que sofre os efeitos da cooperação como daquele que dela se beneficia, em especial 
os direitos difusos da coletividade em matéria penal. 

Estou certo que esta obra oferece uma contribuição indispensável para o es-
tudo da cooperação jurídica internacional no Brasil e, especialmente, para a com-
preensão do auxílio direto ativo em matéria penal à luz do novo Direito Interna-
cional voltado à cooperação entre os povos e à proteção de direitos dos envolvidos. 

ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Professor Doutor e Livre-Docente de Direito Internacional da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Professor de Direito 
Internacional Privado e Direitos Humanos 
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apresentação

O auxílio direto ativo no Brasil destaca-se como principal veículo de coope-
ração jurídica internacional no processo penal; refere-se aos pedidos formulados 
pelo Brasil para a produção de ato judicial em Estado estrangeiro, mas encontra 
sérias resistências no direito interno a limitar a sua eficiência e a segurança sobre 
sua utilização. Como antídoto, propõe-se maior permeabilidade ao direito interna-
cional. O direito internacional dos direitos humanos, alocado em posição central, 
sustenta um dever geral de cooperar e serve de parâmetro de solução dos conflitos 
interpretativos e de mediador das diferenças entre a lei da diligência e a lei do foro 
requisitante. Esse direito internacional dos direitos humanos não é abstrato, ou 
meramente textual, mas composto de conceitos concretizados na jurisprudência in-
ternacional. A legitimidade desse referencial se relaciona, ainda, com a construção 
desse direito, pautada por diálogo intenso entre as culturas nacionais. Em outros 
termos, trata-se não de um direito superior e imperativo, mas de um sistema de 
diálogos permanentes, que toma em consideração os valores locais. Previne-se a 
captura do sistema nacional, e se viabiliza o auxílio direto ativo em matéria penal 
como instrumento cooperativo. Além disso, os elementos do direito internacional 
servem como oportuno referencial crítico para revisão das premissas do direito 
processual penal brasileiro. Por essa forma, a solução mediadora deixa de ser es-
tática: tomando-se como ponto de partida um dever internacional de cooperar é 
possível manter um diálogo constante, no campo da interpretação do direito inter-
nacional, referencial para o controle dos atos praticados por um sistema nacional, 
segundo sua lei, em atos de cooperação jurídica internacional.

Palavras-chave: Auxílio direto ativo em matéria penal; direito internacional 
dos direitos humanos; dever geral de cooperar; conflitos interpretativos; lex 
diligentiae.




