
INFORMATIVO Nº 3
COOPERAÇÃO ATIVA – EXTRADIÇÃO

  
1. Extradição Ativa

A extradição é um procedimento de cooperação internacional em matéria penal que
consiste na entrega de uma pessoa investigada, processada ou condenada por um ou
mais crimes, ao país requerente, que tenha jurisdição e competência para processá-la e
puni-la. 

A extradição  ativa  se  dá  quando  o  Governo  brasileiro  requer  a  entrega  de  um
foragido da Justiça brasileira a outro país. Pode ser instrutória (para submeter o indivíduo
a  investigação  ou  processo  penal  em  curso)  ou  executória  (para  cumprimento  de
condenação penal imposta). 

Importante registrar que o pedido de extradição pode ser formulado com base em
Tratado ou com promessa de reciprocidade e exige decretação de prisão preventiva ou
condenação  definitiva  de  pena  privativa  de  liberdade.  Além  disso,  a  extradição  só  é
concedida para um fato típico e antijurídico, assim considerado tanto no país requerente
como no país requerido (dupla incriminação), observando-se a garantia do non bis in idem.

Difusão vermelha ou red notice é o nome que se dá a um alerta internacional, no
âmbito  de  países  membros  da  Interpol   (International  Criminal  Police  Organization),
expedido por autoridades judiciais de países membros, para fins de extradição de pessoas
procuradas pela justiça criminal.

Nos casos de urgência ou quando as red notices não são consideradas suficientes
para prisão de um foragido internacional, as autoridades judiciárias poderão solicitar prisão
cautelar  para fins de extradição  ao DRCI/MJ, previamente ou conjuntamente ao pedido
extradicional, a fim de assegurar a executoriedade da medida de extradição, instruído com
informações sobre as condutas imputadas a pessoa procurada. 

Após, o Juízo deverá formalizar pedido de extradição no prazo previsto no Tratado,
se houver, ou no prazo concedido pelo Estado requerido, contados, em regra, a partir da
efetivação da custódia ou da data da cientificação da Embaixada brasileira existente, no
Estado requerido, sobre esta prisão. 



2. Tramitação de pedidos ativos de extradição

O  pedido  de  extradição  pode  ser  formulado  pelo  Ministério  Público  ou  pela
autoridade judiciária brasileira responsável pela decisão ou pelo processo penal. Porém,
cabe  somente  ao  órgão  do  Poder  Judiciário  encaminhar  o  pedido  de  extradição
diretamente ao Departamento de Cooperação Jurídica Internacional  e Recuperação de
Ativos  do  Ministério  da  Justiça  (DRCI/MJ).  O  pedido  será,  então,  encaminhado  ao
Ministério das Relações Exteriores (MRE),  para que se proceda a remessa ao Estado
requerido.

Isso porque a Lei 13.445, de 2017 e o Decreto 9.199, de 2017 disciplinaram tal
instituto,  delimitando  mais  precisamente  as  atribuições  das  autoridades  brasileiras
responsáveis pela instrução, solicitação e tramitação dos pedidos dessa natureza.

A lei acima indicada, contudo, prevê em seu art. 88 que “Compete aos órgãos do
sistema  de  Justiça  vinculados  ao  processo  penal  gerador  de  pedido  de  extradição  a
apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários
para  o  processamento  do  pedido,  inclusive  suas  traduções  oficiais.”  Assim,  eventual
documentação  complementar  destinada  a  instruir  o  pedido  pode  ser  transmitida  pelo
Ministério Público ao Poder Executivo, se necessário.



3. ROTEIRO PARA CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS
ATIVOS DE EXTRADIÇÃO 

1

Certificar-se de que há mandado de prisão 
válido expedido em desfavor do (a) 

denunciado(a)/condenado(a);

2

Certificar-se de que o nome da pessoa 
procurada encontra-se inserida na Difusão 

Vermelha (Red Notice) da INTERPOL;

3

Certificar-se de que há indícios de que o (a) 
foragido(a) é passível de localização em 
território estrangeiro (se possível, obter 
informações de inteligência acerca do 

endereço);

4

Caso não haja mandado de prisão ou/e 
inclusão do nome do procurado na difusão 

vermelha, solicitar ao juízo tais providências; 

5

Solicitar ao juízo que autorize o MPF a 
providenciar a tradução dos documentos 

necessários à instrução do pedido 
extradicional;

6

Após autorizado, preencher formulário 
de pedido de extradição contendo 

informações sobre os fatos imputados, 
dados de identificação (se possível, incluir 
foto) e qualificação da pessoa procurada, 
cópia dos dispositivos legais relacionados 

ao crime, à competência, à pena e à 
prescrição e declaração de que as 
penas não se encontram prescritas 

de acordo com a lei brasileira;

7

A depender do tratado, poderá haver 
variações na documentação exigida. 

Contudo, a documentação básica para a 
instrução dos pedidos ativos de extradição será 

a seguinte:
1) formulário devidamente preenchido;

2) mandado de prisão e;
3) denúncia ou sentença, se houver 

condenação.

8

A Procuradoria da República 
interessada deverá remeter à Secretaria 
de Cooperação Internacional (SCI) por e-

mail (pgr-internacional@mpf.mp.br) ou ofício 
eletrônico, formulário devidamente 

preenchido e os documentos do item “7” 
para que a SCI providencie a tradução;

mailto:pgr-internacional@mpf.mp.br


Após tradução, os documentos serão remetidos pela SCI à Procuradoria solicitante
para que apresente ao Juízo responsável os documentos aptos à remessa ao DRCI/MJ. A
fim de dar maior celeridade ao caso, o Juízo poderá encaminhar o pedido à Coordenação
de  Extradição  e  Transferências  de  Pessoas  Condenadas  do  DRCI/MJ,  por  meio  do
seguinte  endereço  eletrônico:  extradicao@mj.gov.br  com  cópia  para  pgr-
internacional@mpf.mp.br;

No caso de pedido de prisão cautelar para fins de extradição, deverá ser seguido o
mesmo roteiro para o pedido de extradição. Todavia, os documentos que o instruirão, em
regra, são:

• formulário  devidamente  preenchido,  acrescido  da  declaração  de  que  será
formalizado pedido de extradição, no prazo estabelecido em Tratado ou, na falta
deste, pela legislação interna do Estado requerido e;

• mandado de prisão.

A SCI irá instaurar procedimento extrajudicial  próprio para acompanhar o pedido
junto  ao  Poder  Executivo  e  autoridades  estrangeiras,  mantendo  a  unidade  do  MPF
interessada devidamente atualizada sobre seu andamento.

4. PERGUNTAS FREQUENTES

Qual o contato para dúvidas sobre o pedido? 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Assessoria de Extradição da Secretaria de
Cooperação  Internacional  por  telefone  (61)  3105-5820  ou  e-mail  pgr-
internacional@mpf.mp.br. 

Quem assina e preenche o formulário? 

O Procurador da República que atua na investigação ou no processo penal, em titularidade
ou substituição.

Quem encaminhará o pedido de extradição ao DRCI/MJ? 

O  Juízo  responsável  pelo  caso  encaminhará  diretamente  o  pedido  de  extradição  ao
DRCI/MJ, quando já houver sido formulado e traduzido pelo MPF.
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Quando não há tratado de extradição? 

O pedido de extradição não se limita aos países com os quais o Brasil possui tratado. Ele
poderá ser requerido por qualquer país e para qualquer país. Quando não houver tratado,
o pedido será instruído com os documentos previstos na Lei n.º 13.445, de 24 de maio de
2017 e deverá ser solicitado com base na promessa de reciprocidade de tratamento para
casos análogos.

5. LINK PARA CONSULTA 

Tratados bilaterais e multilaterais (específicos e subsidiários) sobre extradição: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/tratados/tratados-de
extradicao 

Formulário  para  pedido  de  extradição  e/ou  pedido  de  prisão  cautelar  para  fins  de
extradição:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/pedido-de-cooperacao-1/pedido-de-extradicao-
ou-e-pedido-de-prisao-cautelar-para-fins-de-extradicao

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/tratados/tratados-de-extradicao
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/tratados/tratados-de

