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RESUMO 

 

SOUZA, Carolina Yumi de. Cooperação bilateral Brasil-EUA em matéria penal: 

alcançando o devido processo. 2015. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O objetivo desta tese é demonstrar como se pode alcançar, na cooperação jurídica 

internacional, o respeito ao devido processo legal, ao mesmo tempo em que sejam 

respeitados os ordenamentos jurídicos envolvidos. Pluralidade de ordenamentos, confiança 

mútua, respeito aos direitos fundamentais e o dever/necessidade de cooperar conduzem a 

aparentes dicotomias na apreciação da matéria, como aquela que contrapõe eficiência e 

garantismo. Contextualizada a cooperação e analisadas suas principais caraterísticas, 

afirmamos que cooperação eficaz, reconhecimento da diversidade de sistemas jurídicos e 

direitos dos concernidos constituem os principais vetores do instituto, cujo equilíbrio é 

essencial a sua correta aplicação.  Partindo desta premissa, a cooperação não pode ser 

entendida como instrumento dedicado primordialmente ao uso da acusação, como mais uma 

ferramenta de combate ao crime, mas como procedimento que tem por finalidade a 

consecução de um processo justo. Para problematizar a forma com a qual seria garantido 

este processo justo, parte-se do estudo da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que 

congrega os principais desafios a uma cooperação embasada no respeito aos direitos 

fundamentais, que deve permear todos os ramos do direito e, em especial, no respeito aos 

direitos da defesa, que são os mais atingidos na prática deste instituto. Analisa-se também o 

sistema estadunidense de cooperação jurídica internacional, com ênfase em sua legislação e 

jurisprudência sobre o tema. Esta análise é oportuna, pois a atuação dos Estados Unidos na 

área é bastante intensa e sua disciplina exaustiva, constituindo o estudo do direito comparado 

vantajoso à tentativa de propositura de soluções a questões não resolvidas no ordenamento 

brasileiro, cuja carência de regulamentação conduz a incertezas. Estas incidem 

principalmente na salvaguarda dos direitos da defesa, alijada do processo de 

desenvolvimento do instituto e excluída da utilização do MLAT (Mutual Legal Assistance 

Treaty) e da possibilidade de interferir no deslinde da execução de um pedido de assistência. 

Uma vez identificados pontualmente os principais problemas, prosseguimos com a 

apresentação de soluções gerais, consubstanciadas em propostas de interpretação de nossa 

legislação. Em síntese, estas propostas são direcionadas à proteção da ampla defesa, 

demonstrando-se a necessidade de disponibilizar meios adequados de atuação à defesa que, 

em homenagem ao corolário da paridade de armas, devem ser proporcionais aos meios que 

possui a acusação. Além disso, a defesa deve ter a oportunidade de se manifestar em todos 

os momentos do cumprimento do pedido de cooperação, não devendo se constituir em regra 

o contraditório diferido. Por fim, as sugestões voltar-se-ão ao papel que as tradicionais 

causas de restrição à assistência podem desempenhar na salvaguarda dos direitos aqui 

estudados. 
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     ABSTRACT 

 

SOUZA, Carolina Yumi de. Brazil-USA bilateral cooperation in criminal matters: 

reaching the due process. 2015. Doctorate - School of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, Brazil, 2015. 

 

The goal of this thesis is to demonstrate how the respect to the due process of law can be 

achieved at the same time that the legal systems involved are respected on an international 

legal cooperation. The plurality of jurisdictions, mutual confidence, respect for fundamental 

rights and duty/need to cooperate lead to apparent dichotomies when evaluating the matter, 

such as the one that contrasts efficiency and guaranteeism. However, when contextualizing 

the cooperation and analyzing its main features, we affirm that the effective cooperation, 

recognition of the diversity of legal systems and the rights of those concerned are the main 

vectors of the institute, whose balance is essential to its correct application. Starting from 

this premise, cooperation cannot be understood as an instrument dedicated primarily to the 

use of the prosecution as another crime-fighting tool, but rather as a procedure whose 

purpose is to achieve a fair trial. To discuss the way in which this fair trial would be 

guaranteed, we start by studying the bilateral relations between Brazil and United States, 

which brings together the main challenges to a cooperation based on the respect for 

fundamental rights, which must permeate all branches of law, and, in particular, the respect 

to the rights of the defense, which are the ones hit the hardest in the practice of this institute. 

Then, the American system of international legal cooperation will be also analyzed with an 

emphasis on its legislation and jurisprudence on the subject. This analysis is timely, as the 

performance of the United States in the area is quite intense and its discipline is exhaustive, 

which makes the study of the comparative law beneficial to the attempt at propositioning 

solutions to unresolved issues in the Brazilian system, whose lack of regulation leads to 

uncertainty. These mainly focus on safeguarding the rights of the defense, jettisoned from 

the development process of the institute and excluded from the use of MLAT (Mutual Legal 

Assistance Treaty) and from the possibility of interfering in the outcome of the execution of 

a request for assistance. After promptly identifying the main problems, we proceed with the 

presentation of general solutions embodied in proposals for interpretation and amendment 

of our legislation. In summary, these proposals are directed to the protection of being heard, 

which demonstrate the need of making available appropriate means of action to the defense 

that should be proportional to the means that the prosecution has in honor of the corollary of 

parity of weapons. In addition, the defense should have the opportunity to manifest itself at 

all times of the execution of the request for cooperation and the deferred adversary 

proceeding should not become the rule. Finally, the suggestions will return to the role that 

the traditional causes of restriction to the assistance can play when safeguarding the rights 

studied herein. 

Keywords: criminal procedure; international criminal procedure; international legal 

cooperation; due process of law; right to defense. 
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RIEPILOGO 

 

SOUZA, Carolina Yumi de. Cooperazione bilaterale Brasile-USA in materia penale: 

raggiunto il giusto processo. 2015. Dottorato - Facoltà di Diritto, Università di São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

L'obiettivo di questa tesi è quello di dimostrare come si può ottenere, nella cooperazione 

giuridica internazionale, il rispetto per il giusto processo legale, mentre assicura il rispetto 

degli ordinamenti giuridici coinvolti. Pluralità di sistemi, la fiducia reciproca, il rispetto dei 

diritti fondamentali e il dovere / necessità di collaborare portano a dicotomie apparenti 

nell’apprezzamento della questione, come quella che oppone l'efficienza e garantismo. 

Contestualizzata la cooperazione e analizzate le loro caratteristiche principali, tuttavia, 

affermiamo che la collaborazione efficace, il riconoscimento della diversità dei sistemi 

giuridici e dei diritti dei interessati sono i principali vettori dell’istituto, il cui equilíbrio è 

essenziale per la loro corretta applicazione. Da questa premessa, la cooperazione non può 

essere compresa come strumento dedicato principalmente all’utilizzo dell’acusa, o come un 

altro strumento di lotta contro la criminalità, ma come una procedura che mira a raggiungere 

un giusto processo. Per discutere il modo in cui sarebbe garantito questo giusto processo, si 

parte dello studio del rapporto bilaterale tra il Brasile e gli Stati Uniti, che riunisce le 

principali sfide per una cooperazione informata sul rispetto dei diritti fondamentali, che deve 

permeare tutti i rami del diritto e, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa, che sono la 

più colpita nella pratica di questo istituto. In continuazione, si analizza anche il sistema 

americano di cooperazione giuridica internazionale, con particolare attenzione alla sua 

legislazione e giurisprudenza sull'argomento. Questa analisi è puntuale, come si dimostra 

che l'esperienza degli Stati Uniti nella zona è piuttosto intensa e la sua disciplina è esaustiva, 

costituendo lo studio di diritto comparato vantaggioso al tentativo di portare soluzioni ai 

questioni irrisolte del sistema brasiliano, la cui carenza di regolamentazione porta ad 

incertezze. Si riferiscono principalmente a salvaguardare i diritti della difesa, esento del 

processo di sviluppo dell'istituto ed esclusa dall'uso di MLAT (Mutual Legal Assistance 

Treaty) e della possibilità di interferire con la delimitazione della esecuzione di una richiesta 

di assistenza. Una volta identificati puntualmente i principali problemi, procediamo con la 

presentazione di soluzioni generali, motivata per proposte dell'interpretazione e de la 

modifica della nostra legislazione. In sintesi, queste proposte sono orientate alla protezione 

dell'ampia difesa, dimostrando così la necessità di che sono disponibili mezzi adeguati di 

prestazione della difesa che, in onore del corollario della parità delle armi, devono essere 

proporzionale ai mezzi che ha l’accusa. Inoltre, la protezione deve avere l'opportunità di 

manisfestare in ogni momento la conformità con la richiesta di cooperazione, e non deve 

costituire una regola il differito contraddittorio. Infine, i suggerimenti ritornerano al ruolo 

che le cause tradizionali di restrizione a l’assistenza possono svolgere nella salvaguardia dei 

diritti studiati qui. 

Parole chiave: procedimento penale; procedimento penale internazionale; cooperazione 

giuridica internazionale; giusto processo; diritto alla difesa. 
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INTRODUÇÃO 

 

   

Muito se tem estudado sobre os novos instrumentos de cooperação jurídica 

internacional. Sua utilização que, no Brasil, há não menos de dez anos restringia-se à 

extradição e a cartas rogatórias, é hoje disseminada, sendo crescente o número de pedidos 

de cooperação em processos criminais tendo como objeto as mais diversas espécies de 

medidas (estatísticas divulgadas pelo Ministério da Justiça, autoridade central brasileira, 

mostram que os pedidos de cooperação em matéria penal que, em 2004, eram de 780, 

passaram a 1254 em 20091). 

No entanto, esta expansão não veio acompanhada de uma legislação adequada 

e sua visão, ainda firmada exclusivamente como instrumento de que dispõem os ógãos 

estatais para a persecução do crime, traz consequências no âmbito da proteção dos direitos 

da defesa.  

Em que pese o entendimento hoje pacífico na doutrina de que os direitos 

fundamentais internacionalmente consagrados devam ser respeitados e tenham de permear 

todos os ramos do direito, na cooperação internacional, o fato de estarem envolvidos 

ordenamentos jurídicos diversos obscurece sua efetiva aplicação, na medida em que os 

Estados, por não terem jurisdição sobre a pessoa processada ou sobre a medida executada, 

acabam por diminuir o grau de proteção aos direitos da defesa. 

No cotejo entre os direitos inerentes ao processo penal e o desejo/dever de 

auxílio a outros países, os Estados, sob o manto de respeito à soberania, pendem a balança 

em prol da necessidade de cooperar. 

No entanto, somente uma cooperação jurídica internacional que respeite os 

direitos humanos pode ser considerada como válida e efetiva. 

Constata-se, porém, dificuldade em se confirmar a assertiva acima na prática 

dos Estados. Esta advém, em parte, da própria complexidade do instituto, cuja 

interdisciplinariedade implica variedade de fontes e cujo embasamento reside na existência 

de diferentes ordenamentos jurídicos que devem interagir de maneira harmônica.  

                                                           
1 BRASIL. Ministério da Justiça. Estatísticas da Cooperação Jurídica Internacional.  

Dados disponíveis em:  

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE1AEA228ITEMID7EEA1123F626430699B3 

47425A6989A1PTBRIE.htm. Acesso em: 11/10/2011. 
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Em virtude de seu caráter interdisciplinar, surgem questionamentos sobre sua 

topologia. Embora pareça ser esta questão menos importante, ela implica maior ou menor 

prevalência do caráter internacionalista ou processualista do instituto. E esta predominância 

acaba por distorcer seus fundamentos e sua aplicação. 

Assim, deve-se entender a cooperação internacional como instituto que 

necessariamente se utiliza de princípios oriundos de diversos ramos do Direito, sem que haja 

preponderância de qualquer deles, não havendo que se falar em visão internacionalista ou 

processualista do instituto, mas em visão sistemática2.  

Desta forma, uma das preocupações deste trabalho foi não relevar os aspectos 

internacionais da cooperação ao invés daqueles processuais e vice-versa. Durante seu 

desenvolvimento, foi possível perceber que esta preocupação revelava, na verdade, o antigo 

embate entre direito interno e direito internacional, que não tem lugar quando se trata de 

matéria interdisciplinar como a que ora estudamos3. 

Ainda que o destaque possa ser conferido a um deles, a depender do aspecto 

com relação ao qual se pretenda aprofundar, não é possível prescindir de uma análise global 

do instituto, cuja atenta observação deva ser conferida a todas as suas peculiaridades, como 

em um caleidoscópio, que a cada movimento mostra figuras com padrões variados que 

                                                           
2 Segundo Cervini: “... a cooperação judicial penal internacional constitui a ‘vedete’ de nossos dias e a sua 

análise tem feito convergir esforços de várias disciplinas jurídicas. Esta concentração de interesse acadêmico 

não tem resultado esclarecedora. Em maior ou menor medida, a ‘especialização’ produz inevitáveis 

deformações na consideração de um problema que pode ser, ao mesmo tempo, objeto de distintos enfoques 

jurídicos. Nesse caso, os jusinternacionalistas, processualistas e penalistas, partindo muitas vezes de princípios 

que consideram inabaláveis e que se contradizem com outros similares provenientes dos restantes ramos do 

mundo jurídico, costumam deixar a unidade sistemática do Direito e a própria segurança jurídica dos indivíduos 

mal preservadas. Não sem razão tem podido expressar Sebatián Soler, dizendo que atrás de certos 

‘especialismos’ se costuma esconder uma autêntica barbárie jurídica, e que a crescente atomização do Direito 

e sua consequência, a especialização abusiva, conduzem a um efetivo desconhecimento do jurídico e a uma 

inevitável perda das garantias. 

Não estamos propugnando uma regressão já superada àquelas épocas do auge do positivismo criminal, nas 

quais o objeto de estudo do penalista consistia em uma confusa mescla dos temas provenientes de diversos 

ramos do saber científico. Simplesmente, atendendo a existência de importantes zonas comuns das 

distintas disciplinas envolvidas na cooperação judidical penal internacional e a eventual tentação 

exclusivista de qualquer delas, advogamos uma aproximação fecunda de todas as disciplinas que 

permitam integrar repciprocamente enfoques distintos sobre um mesmo tema, naturalmente comum”. 

(Grifos nossos). CERVINI, Raúl; TAVARES, Juarez. Princípios de cooperação judicial penal 

internacional do protocolo do Mercosul. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.84. 

 
3 Häberle, em sua obra sobre o Estado Constitucional Cooperativo, acentua que ele “não conhece alternativas 

de uma “primazia” do Direito Constitucional ou do Direito Internacional; ele considera tão seriamente o 

observado efeito recíproco entre as relações externas ou Direito Internacional, e a ordem constitucional 

interna (nacional), que partes do Direito Internacional e do Direito Constitucional interno crescem juntas num 

todo”. HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Trad. de Marcos Maliska e Elisete Antoniuk. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.12. 
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constituem, na verdade, diferentes figuras formadas a partir dos mesmos elementos 

iluminados de diversas formas. 

Com esta visão compatibilizadora entre as diversas fontes da cooperação 

jurídica internacional e, partindo-se do estudo de uma relação específica (Brasil-Estados 

Unidos), que abrangerá somente a chamada cooperação stricto sensu (carta rogatória e 

auxílio direto), averiguar-se-á como é possível respeitar o devido processo legal ao 

demonstrar como assegurar os direitos inerentes à defesa, que são os mais afetados nesta 

relação. 

Partindo desta perspectiva, este estudo, iniciando com a compreensão do 

instituto, com suas características gerais, analisará relação específica entre dois 

ordenamentos jurídicos diversos para propor soluções a problemas gerais. 

Entende-se constituir este método eficaz para auxiliar a correta aplicação do 

direito na cooperação jurídica internacional, pois permite demonstrar como, ainda se 

respeitando as diferenças de cada ordenamento, pode-se viabilizar a cooperação ao mesmo 

tempo em que se respeitam os corolários do devido processo e as peculiaridades essenciais 

de cada sistema jurídico. Afinal, é justamente a diversidade de sistemas jurídicos que 

constitui uma das bases da cooperação.  

Frise-se nestas notas introdutórias que este desafio de compatibilização de 

normas processuais e de direitos humanos vem ainda marcado pelo velho contraponto, nunca 

completa e adequadamente solucionado, entre a eficiência da persecução penal (que aqui é 

ainda robustecida pelas políticas públicas de combate ao crime transnacional) e o respeito 

aos direitos e garantias do acusado. 

  Consoante antecipado, entende-se necessário o estudo de um caso específico 

de cooperação jurídica internacional, de maneira a se verificar as formas de compatibilização 

de normas processuais de Estados, respeitando-se o devido processo legal e que sirva 

principalmente de guia para a jurisprudência (hoje completamente incoerente) e para a 

produção legislativa (tendo em vista as recentes propostas de incorporação ao nosso 

ordenamento de novos instrumentos de cooperação, como a transferência de processos e a 

homologação de sentença estrangeira para fins penais). 

  Verifica-se a necessidade de estudos que busquem entender o funcionamento 

da cooperação em relacionamentos específicos, pois os desafios ao devido processo surgem 

justamente no momento de se tentar conciliar e compatibilizar o direito processual de dois 

ordenamentos jurídicos diversos.  
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Não há como se estabelecer uma noção universalizante de devido processo, 

cujas garantias sejam protegidas da mesma forma por todos os ordenamentos jurídicos, pois 

assim como a ordem pública, ele dependerá do tempo e do lugar. Pode ser eleito um núcleo 

mínimo, baseado principalmente em normas de direitos humanos, mas sua correta 

especificação irá variar necessariamente. 

Assim, o grande desafio para a cooperação jurídica internacional é a criação 

de uma norma-quadro, mas que não seja tão genérica nem tão específica, a fim de que seja 

respeitado o devido processo e também as peculiaridades de cada ordenamento, propiciando 

ao mesmo tempo o desenvolvimento da cooperação e o respeito aos direitos dos indivíduos4. 

Nestes termos, ganha especial relevo a escolha do ordenamento jurídico e da 

relação bilateral que servirão de base ao estudo. 

Para alcançar uma melhor compreensão da matéria, sob um prisma 

sistemático, em que a consideração do devido processo ganha relevo, concentrar-se-á o 

estudo nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Isto porque a correta aplicação 

das normas da cooperação, no caso, força a uma necessária compatibilização de normas entre 

                                                           
4 Esta é a lição do Professor Rui Cunha Martins, em prefácio à obra de Sandro Brescovit Trotta: “... não há 

cooperação (em ato ou em teoria, a distinção agora é supérflua) que possa inibir o fator da tensão que ela 

transporta por inerência e que corresponde à tensão entre os seus dois núcleos constitutivos: o núcleo da 

articulação e o núcleo da uniformização. Sobre a centralidade destes dois polos no próprio conceito de 

cooperação não cabem dúvidas: por um lado, cooperar significa ligar ou mesmo conectar positivamente duas 

entidades não obrigatoriamente implicadas, pelo que as tarefas de articulação resumem inequivocamente um 

dos primaciais desígnios da cooperação ; e, por outro lado, cooperar significa, em virtude daquela vocação 

articuladora, uma pretensão de uniformização, no sentido de que, na cooperação, é suposto ambos os entes 

doravante implicados e conectados enquanto cooperantes prescindirem de alguma dimensão da respectiva 

singularidade, justamente a que é sacrificada à idéia de cooperação, e, donde, à idéia de um interesse comum 

sobreposto ao específico, ao singular e ao diferente. Reside aqui um problema, qual seja o do necessário 

equilíbrio entre articulação e uniformização, ou, o mesmo é dizer, entre limite e universalidade, talvez os 

conceitos mais operantes no seio do próprio conceito da cooperação. Repare-se. A articulação é, 

categoricamente falando, uma expressão da mais ampla noção de limite; ela corresponde à função requisitada 

pelo ambiente conceptual da cooperação para resolver os problemas do limite (demarcação, ilimitação, 

justaposição) que se lhe deparam. Por seu lado, a uniformidade, enquanto pretensão – por norma inconfessada 

– do conceito de cooperação, corresponde ao espaço inevitável concedido ao ideal da universalidade por entre 

os argumentos autojustificativos e autolegitimantes dos mecanismos de cooperação. É neste ponto preciso 

que se instala a referida tensão: porque a cooperação, para ser eficaz e consequente com seu desempenho 

articulador, necessita de trabalhar em ordem a um horizonte de concretização propensamente 

universalizante, ao menos nos termos de uma diluição das diferenças que lhe é implícita; mas essa mesma 

eficácia da cooperação pressupõe um esforço de contenção sobre aquela mesma propensão 

universalizante, já que só se articula aquilo que mantém níveis significativos de diversidade entre si, 

regra que, a ser quebrada, faria da cooperação uma mera celebração do mesmo e um veículo do 

pensamento único. Conclusão: dado que esta tensão deve considerar-se constitutiva dos próprios mecanismos 

da cooperação, não vejo saída mais inteligente do que tratar de a incorporar como propriedade assumidamente 

vigente desses mecanismos Para todos os efeitos, ela reside na cooperação; a cooperação é também, é sempre, 

por definição, essa tensão. Se isso lhe retira força e capacidade performativa, não é aqui o problema, na certeza 

de que nada será mais nocivo e mais enfraquecedor do que simular que não é assim”. (Grifos nossos) TROTTA, 

Sandro Brescovit. O lugar do crime no Mercosul: As fronteiras da cooperação jurídica internacional 

contemporânea. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, pp.21-22. 
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dois sistemas jurídicos bastante diferentes (inclusive e principalmente quanto à própria 

concepção do processo penal e a consequente regulamentação acerca da cooperação), cuja 

base legal mais importante (Mutual Legal Assistance Treaty, internalizado pelo Decreto n° 

3.810, 2 de maio de 2001) tem seus principais aspectos reproduzidos em uma enorme gama 

de outros tratados bilaterais sobre o assunto, ganhando relevo o fato de haver um alto número 

de pedidos entre estes dois países5. 

 Além disso, há diversos questionamentos de aplicação do tratado que trazem 

dúvidas sobre o respeito ao devido processo legal que irradiam a todos os pedidos de 

cooperação, cujo cerne envolve principalmente (mas não exclusivamente) os direitos afeitos 

à atuação da defesa. 

Mais do que isso, a diferença de ordenamentos conduz a uma inicial 

estranheza acerca dos procedimentos adotados naquele país e exatamente isto promove 

possibilidade única de, respeitando-se as peculiaridades de cada um dos ordenamentos 

envolvidos, verificar os métodos pelos quais nosso sistema interagirá, reconhecendo normas 

alienígenas e mantendo sua integridade. 

 Importante citar ainda outros fatores que embasaram a escolha, com as novas 

modalidades de troca de informações firmadas entre estes dois países, como o acordo 

firmado entre Estados Unidos e Brasil para o intercâmbio de informações relacionadas a 

tributos (Decreto Legislativo n° 211, DOU de 13.03.2013, promulgado pelo Decreto n° 

8.003, de 15 de maio de 2013), cujo objeto vem exposto em seu artigo I e abarca a troca de 

informações “para a investigação ou instauração de processo relativo a questões 

tributárias de natureza criminal”.  

Nesta linha, conforme descrito, a escolha como caso de estudo da 

individualização da cooperação jurídica internacional nas relações entre Brasil e Estados 

Unidos, que possibilita a criação do que se pretende. E este estudo dar-se-á em duas linhas: 

o estudo da regulamentação da cooperação jurídica internacional nos Estados Unidos (que 

possuem vasta regulamentação e prática, sendo verdadeiro estudo de direito comparado) e o 

estudo das relações de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente em virtude 

da aplicação do tratado bilateral entre esses dois países. 

A partir disto, serão solucionados determinados problemas e aclaradas 

questões para que se possa determinar a regulamentação mais adequada para a salvaguarda 

do devido processo legal na cooperação jurídica internacional.  

                                                           
5 A autoridade central brasileira computou 2.088 pedidos ativos do Brasil para os Estados Unidos (informação 

pessoal). Mensagem recebida por carolcaca@yahoo.com em 24 jul. 2014. 

mailto:carolcaca@yahoo.com
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Para alcançar a finalidade proposta, o trabalho será estruturado em dois 

títulos, subdivididos em dois e quatro capítulos respectivamente.  

O primeiro título dedicar-se-á às premissas conceituais que envolvem a 

cooperação, onde se passará a conceituá-la, contextualizá-la e classificá-la. Este primeiro 

título subdivide-se em dois capítulos: o primeiro, dedicado à parte geral da cooperação, e o 

segundo, direcionado ao estudo de seus instrumentos, incluindo o estado da obra brasileiro 

na matéria. 

No segundo título, partindo das premissas gerais anteriormente estruturadas, 

será analisado brevemente o sistema jurídico norte-americano, com especial ênfase ao estudo 

da legislação, da doutrina e da jurisprudência sobre cooperação jurídica internacional, 

possibilitando o correto entendimento sobre a matéria, seguindo-se a análise dos dispositivos 

do tratado, à luz das negociações que o antecederam. 

Além disso, serão investigadas as principais dificuldades advindas da 

aplicação do tratado, subdivididas da seguinte maneira: direitos inerentes à atuação da defesa 

e as causas de recusa. Ao analisar estes pontos, serão propostas soluções, por meio de 

parâmetros gerais a serem seguidos em todos os casos que envolvam a cooperação jurídica 

internacional.   
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 CONCLUSÃO 

 

 

1.   Este estudo foi desenvolvido para demonstrar como se pode alcançar, na 

cooperação jurídica internacional stricto sensu, o respeito ao devido processo legal, 

respeitando-se, simultaneamente, os ordenamentos jurídicos envolvidos. Para esta 

demonstração, utilizou-se, como caso de estudo, a cooperação bilateral em matéria penal 

com os Estados Unidos. 

 

2.  A cooperação jurídica internacional é um instituto complexo que se 

desenvolveu em meio ao aumento da criminalidade transfronteiriça e à globalização dos 

interesses, em que ganha destaque a forma com que os Estados interagem, estando 

relacionada ao fenômeno do pluralismo de ordens jurídicas. 

 

3.  Em sua evolução, sobrelevou-se seu viés político, com ênfase na eficiência e 

conseqüente associação ao poder punitivo do Estado. No entanto, esta ênfase, que contrapõe 

eficiência e garantismo, mostra-se falaciosa, tendo em vista as garantias do indivíduo serem 

inerentes à própria existência do Estado Democrático de Direito e fundamentais à efetividade 

do processo. Portanto, da própria cooperação jurídica internacional. 

 

4.  Em virtude dos interesses envolvidos, em que se acresce àqueles do processo 

penal o interesse em cooperar, deve-se buscar o equilíbrio entre três vetores: cooperação 

eficaz, diversidade de sistemas e direitos dos indivíduos. 

 

5.  A cooperação pode ser considerada como um instrumento de assistência 

jurídica entre Estados soberanos para a realização das finalidades do processo, cercada, 

assim, de todas as garantias a ele inerentes. Não deve prevalecer a visão de que a cooperação 

consubstancia-se em instrumento voltado a incrementar o combate ao crime, visão 

fortalecida pela própria maneira com que a CJI se desenvolve (por meio de redes de 

autoridades envolvidas na persecução criminal). 
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6.  Por suas características, a CJI situa-se em um novo ramo do direito: o direito 

processual internacional que congrega as manifestações internacionais e transnacionais do 

processo penal. 

 

7.  Neste novo ramo, ganha destaque a questão da complexidade de suas fontes, 

nacionais e internacionais, inexistindo hierarquia entre elas e cuja harmonização é 

fundamental a sua interpretação. 

 

8.  Quanto ao seu objeto, a CJI pode tratar de diferentes atos processuais ou não 

processuais, que podem incidir em quaisquer das fases do processo e implicam maior ou 

menor interferência na esfera de direitos dos indivíduos, conduzindo a sua classificação em 

três níveis ou graus, utilizados no ordenamento brasileiro para a diferenciação entre os 

instrumentos da cooperação. 

 

9.   A CJI é, ainda, regida por diversos princípios que relevam sua característica 

de aplicação territorial, ao mesmo tempo em que privilegiam os termos dos tratados e a boa-

fé entre os Estados. 

 

10.  Há, ainda, diversos instrumentos de CJI que veiculam seus diferentes objetos, 

mesmo não havendo necessária vinculação e exclusividade entre eles. Os instrumentos mais 

conhecidos são a extradição, a homologação de sentença estrangeira, a transferência de 

apenados, a transferência de processos, a carta rogatória e o auxílio direto. Os dois últimos 

são os que compõem a chamada cooperação jurídica stricto sensu e os que constituem o 

objeto deste estudo. Frise-se, no entanto, que, apesar de sua crescente utilização, não há 

disciplina interna relativa ao auxílio direto, acarretando série de incertezas a sua aplicação. 

 

11.  Definidos os principais aspectos da cooperação, analisa-se a relação 

cooperacional entre Brasil e Estados Unidos, observando-se, primeiramente, o sistema 

daquele país. Suas diferenças e atuação cotidiana na CJI foram alguns dos fatores que 

considerados para esta escolha, além do alto número de pedidos de cooperação entre estes 

dois países e, especialmente, as dificuldades trazidas pelo MLAT (Mutual Legal Assistance 

Treaty), cuja problematização e apresentação de soluções podem ser aplicadas de maneira 

geral à cooperação. 
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12.  Assim, pode-se afirmar que o sistema estadunidense de cooperação é bastante 

detalhado, e que seus procedimentos dividem-se basicamente naqueles realizados em virtude 

da existência de um tratado e na ausência dele. A atividade do Departmento de Justiça é 

intensa, tanto na negociação de tratados quanto em sua aplicação, denotando o forte caráter 

persecutório que a CJI ganha nesse país, inclusive com a possibilidade de aplicação de 

medidas unilaterais compulsórias, alcançando seus nacionais e residentes ainda que em outro 

território.  

 

13.  Quanto ao MLAT, utilizaram-se, como fonte de interpretação, documentos 

que contêm o teor das negociações entre os dois países, identificando seus principais 

problemas. Neste tratado, assim como na cooperação em geral, os principais direitos 

vulnerados são aqueles inerentes à atuação da defesa, uma vez que, mesmo rechaçada pela 

doutrina, a concepção da CJI, como instrumento de combate ao crime determina seu 

funcionamento e desenvolvimento. Isto implica o afastamento dos direitos do indivíduo, não 

reconhecido, na prática, como sujeito da cooperação, em prol da eficiência e da celeridade 

da CJI, ressuscitando a falaciosa dicotomia entre eficiência e garantismo. 

 

14.  Tendo em vista que os direitos da defesa são fundamentais à própria 

existência da cooperação, propuseram-se algumas soluções a serem seguidas de maneira 

geral e não somente no caso concreto. Assim, o primeiro problema a ser enfrentado foi o 

relacionado à utilização exclusiva do tratado pela acusação (dispositivo encontrado em 

outros tratados ratificados pelo Brasil) e à eliminação da via da rogatória, extirpando-se 

completamente o direito de defesa e o direito à prova. Em homenagem aos princípios reitores 

da cooperação, propôs-se aqui que, ainda como solução não ideal, para que se possa afirmar 

a constitucionalidade do tratado, os pedidos de CJI da defesa sejam realizados pelo 

Ministério Público ou pelo juiz, viabilizando-se a via do tratado. 

 

15.  Em segundo lugar, tendo em vista o desequilíbrio dos meios disponibilizados 

à defesa e à acusação, implicando violação à paridade de armas, que os dispositivos legais 

internos devam ser interpretados e relativizados de forma a restabelecer o equilíbrio dos 

meios de atuação. 
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16.  Ainda, em homenagem ao princípio do contraditório, a defesa deve ser 

cientificada de todos os atos do procedimento cooperacional, sendo-lhe oportunizada a 

manifestação e participação, para que possa exercer defesa efetiva. 

 

17.  Por fim, verifica-se que as causas de restrição à assistência desempenham 

papel central na proteção dos direitos da defesa, incorporadas ao conceito de ordem pública, 

impedindo, na cooperação passiva, que o Estado “feche os olhos” para as violações de 

direitos fundamentais ocorridas no Estado requerente. 

 

18.  Realizados estes passos, acredita-se ter demonstrado forma de 

compatibilização entre os sistemas envolvidos na cooperação, alcançando o equilíbrio entre 

os vetores da CJI e garantindo-se o respeito ao devido processo.   
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