
INFORMATIVO Nº 2
COOPERAÇÃO ATIVA – CITAÇÃO

A  comunicação  de   atos  processuais  a  partes  no  exterior  tem  algumas
especificidades, uma vez que se dá por meio de cooperação jurídica internacional (CIJ).
Isso  porque  a  cooperação  jurídica  internacional  (CJI)  consiste  no  conjunto  de  regras
internacionais e nacionais que rege atos de colaboração entre Estados, ou mesmo entre
Estados e organizações internacionais, com o objetivo de facilitar e concretizar o acesso à
justiça.

Portanto, convocar o réu, executado ou interessado que está no estrangeiro para
integrar a relação processual,  citando-o, configura um pedido  de  cooperação jurídica
internacional ativa. Trata-se de um dos conteúdos de pedidos de cooperação ativa mais
frequentes no MPF -  e alvo de muitas dúvidas de membros e servidores.

Usualmente o pedido de citação é feito por meio de Carta Rogatória, mas o  mesmo
conteúdo pode ser veiculado também pelo pedido de auxílio direto (também denominado
de pedido de assistência jurídica). Como diferentes Estados optam por diferentes modelos
processuais, muitas dúvidas podem surgir no cotidiano da cooperação internacional. 

Em geral a norma  que deve vigorar para cumprimento de um ato de cooperação é
o da lex diligentiae (lei do Estado requerido, que vai cumprir o ato cooperacional, no caso o
ato  citatório).  Por  exemplo,  nos  países  da  Common  Law  existe  citação  feita  por
procedimento desconhecido do nosso ordenamento,  a  citação por  affidavit (declaração
juramentada de que o réu tomou conhecimento da ação). Os  pedidos de  cooperação
passiva  não podem ser  cumpridos aqui  no nosso território  por  meio de affidavit,  pois,
tratando-se  de  instituição  desconhecida  do  ordenamento  brasileiro,  o  ato  constituiria
vulneração à cláusula de ordem pública.

Contudo, caso haja pedido (no caso brasileiro, ordem judicial para carta rogatória
ativa ou para auxílio direto ativo) para que seja utilizada forma específica, que não seja
considerada  ofensiva  à  ordem  pública  do  Estado  Requerido,  o  pedido  deve  ser
comunicado expressamente, para facilitar a cooperação jurídica.

No caso de citação de réu criminal por cooperação jurídica internacional, a carta
rogatória  ativa  que  veiculará  a  citação  acarreta  a  suspensão  do  curso  do  prazo  de
prescrição até o seu cumprimento (artigo 368). Portanto, a citação por rogatória não afeta
a  prescrição  da  pretensão  punitiva  do  Estado,  uma  vez  que  é  causa  suspensiva  da
prescrição.
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ROTEIRO PARA SOLICITAR A CITAÇÃO NO EXTERIOR

1

Preenchimento do formulário de
 auxílio jurídico disponível no 

site da SCI disponível em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci
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Documentos obrigatórios
- Cópia da denúncia e Cópia da decisão de

seu Recebimento
- Cópia da decisão judicial que autoriza o
MPF a adotar providências para a citação

do acusado no exterior.

3

Transcrição dos dispositivos da 
legislação brasileira aplicável ao 

caso e indicar, ainda, o acordo ou 
convenção internacional, que é a base 

legal do pedido de cooperação.

4

Descrição dos fatos
Mesmo que os fatos estejam descritos 

na denúncia, é necessário que no 
formulário conste narração sucinta e 

coerente, de forma a 
demonstrar nexo entre os fatos e a 

medida requerida

5

Solicitar que a citação seja pessoal, 
mediante aposição da assinatura 

do réu no respectivo mandado.
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PERGUNTAS FREQUENTES 

1) A citação postal é válida?
Sim, o pedido de cooperação é cumprido de acordo com a legislação do país requerido, conforme
preceitua o princípio da lex diligentiae. Contudo, podemos solicitar que procedimentos específicos da lei
brasileira sejam observados, uma vez que não contrarie a legislação do país rogado. Recentemente o
STJ homologou uma sentença estrangeira em que uma empresa brasileira foi citada pelos correios,
com aviso de recebimento.  Na Corte,  prevaleceu o entendimento da relatora do processo,  ministra
Maria Thereza de Assis Moura. Para ela, “não se pode considerar inválida a citação a pretexto de que
não observada a regra brasileira, sendo certo, ademais, que a citação por correio não é estranha à
legislação do Brasil. Razoável, portanto, a flexibilização, na espécie, da exigência de carta rogatória
para citação”.

2) É preciso indicar o nome da Autoridade Central estrangeira no pedido?
Não. Recomendamos que na aba de “Autoridade Destinatária” seja inserido “Autoridade Central (do
país) ou quem suas vezes fizer”. A Autoridade Central Brasileira (PGR ou DRCI/MJ) remeterá o pedido
à autoridade competente.

3) Estou sem o endereço da pessoa no exterior e preciso citá-la. O que fazer?
A SCI tem uma seção de apoio à cooperação internacional que auxilia as Unidades por meio do contato
com autoridades estrangeiras  para obter a localização de pessoas no exterior.  Para solicitações e
demais esclarecimentos encaminhe um e-mail para pgr-internacional@mpf.mp.br.

4) Nos pedidos de citação é necessária a dupla incriminação?
Em regra, a cooperação jurídica internacional em matéria penal pode ser negada se os fatos objeto de
investigação criminal ou de ação penal relacionada ao pedido não forem tipificados como crime no
Estado  requerido.  Todavia,  em  algumas  modalidades  de  cooperação,  especialmente  quando  as
providências ou diligências não têm caráter  coercitivo,  a exigência de dupla incriminação pode ser
afastada, como nos casos de citação.

5) A nomenclatura  do  formulário,  tais  como  "Carta  Rogatória",  "Solicitação  de  Assistência
Jurídica em Matéria Penal", "Formulário de Auxílio Jurídico", alteram o curso do pedido?
Não,  a  Autoridade  Central  Brasileira  que  gerencia  o  fluxo  dos  pedidos  de  cooperação  ativos,
adequando-os e os encaminhando às respectivas autoridades estrangeiras competentes.

6) A citação em legações brasileiras no exterior é possível?
Sim.  A edição da Lei  11.440/06,  que institui  o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior
Brasileiro  trouxe agilidade ao  trâmite  dos  processos  em que estes  servidores  figurem como réus,
considerando não ser necessário o uso da carta rogatória para citá-los. O Ministério das Relações
Exteriores desde então recebe as citações simples e as encaminha diretamente ao Posto de Locação
do servidor brasileiro. Dispõe a lei em seu artigo 16,III:
Artigo 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas
aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas:
III - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores.”

7) E as citações em legações estrangeiras no Brasil?
Por força do artigo 369 do Código de Processo Penal,  a  citação das pessoas que não gozem de
imunidades  previstas  em tratados  e  convenções  internacionais,  e  que  se  encontrem em legações
estrangeiras, será feita por carta rogatória.
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