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O pedido de cooperação internacional passivo é aquele em que o Brasil é solicitado
a executar em sua jurisdição uma diligência estrangeira vinculada a uma investigação ou
processo no país requerente.

Podem ser  objeto  do  pedido de cooperação internacional  passivo  os  atos  que
impulsionam  os  procedimentos,  de  mera  comunicação  processual  (citação/intimação,
chamados por vários países de notificação, oitivas/interrogatórios) e também aqueles que
são  produzidos  para  garantir  o  não  perecimento  do  direito  em  questão  (medidas
cautelares de bloqueio, penhora, sequestro) ou para obtenção de provas.

No Brasil, a competência judicial da cooperação internacional passiva é da Justiça
Federal, conforme dispõe a Constituição Federal, e contemplam-se duas formas para a
sua execução: a carta rogatória e o auxílio direto.

Pela  via  da  Carta Rogatória,  a  cooperação passiva é apresentada ao Superior
Tribunal de Justiça para que, exercendo o juízo delibatório conceda ou não o exequatur
(execute-se). 

No auxílio direto, o pedido de cooperação não precisa da autorização prévia do
STJ. Ele é executado diretamente pela autoridade brasileira designada para o fim, que
pode ser a própria Autoridade Central, o Ministério Público Federal ou a Polícia Federal.
Nos  casos  em que  o  objeto  da  diligência  está  submetido  à  reserva  de  jurisdição,  é
necessária a prévia obtenção de uma decisão judicial  doméstica para a efetivação da
execução da diligência requerida.  É o que ocorre nos casos de pedidos de penhora,
sequestro ou busca e apreensão e de obtenção de informações sigilosas, por exemplo.

PERGUNTAS FREQUENTES

1) Em qual procedimento autuo o PCI na unidade do MPF?
Em nenhum. O procedimento de cooperação internacional  – PCI,  no âmbito da

cooperação  jurídica  internacional,  é  instrumento  de  exclusividade  do  Gabinete  da
Procuradora-Geral  da  República  para  a  tramitação  dos  pedidos  de  cooperação
internacional  que  chegam  à  PGR,  sejam  ativos  ou  passivos.  Os  PCI´s  passivos
encaminhados às unidades do MPF não necessitam de reautuação, é dentro dele que são
praticados  todos  os  atos  pertinentes  à  execução,  enquanto  se  encontra  na  unidade
executora.  Findada  a  atuação  da  unidade,  o  PCI  deve  ser  devolvido  à  SCI  para  as
providências de restituição à autoridade rogante.



2) É preciso ingressar na Justiça Federal para a realização de todas as diligências
rogadas?

NÃO.  Os  atos  de  mera  comunicação  processual
(notificação/citação/intimação/oitiva) e obtenção de informações e documentos que não
estão sujeitas ao sigilo não dependem de decisão judicial para a sua execução e são
cumpridas diretamente pela unidade à qual o PCI foi distribuído. Somente os pedidos que
solicitam  medidas  submetidas  à  reserva  de  jurisdição  (quebra  de  sigilos
bancário/fiscal/telemático,  medidas  cautelares  (sequestro/busca  e  apreensão/penhora)
necessitam de uma decisão judicial  doméstica  para  a  sua execução no país.  Nestes
casos, o MPF assume a titularidade da ação em nome do Estado estrangeiro e ingressa
em juízo solicitando a concessão da medida requerida.

3) É aplicável a legislação do país rogante à execução dos pedidos de cooperação
internacional?

NÃO.  Os  atos  de  execução  dos  pedidos  de  cooperação  internacional  devem
respeitar a legislação brasileira, país ao qual foi solicitado o auxílio. No entanto, é possível
atender algumas especificações quanto à forma de execução que porventura tenham sido
indicadas no pedido rogatório desde que não ofendam a ordem pública brasileira.

4) O alvo da diligência não foi localizado no endereço proposto, o que fazer?
Em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da cooperação

internacional  e para viabilizar o cumprimento do pedido rogatório,  deve-se esgotar  as
possibilidades de localização do interessado em território brasileiro com a realização de
pesquisas  nas  bases  de  dados  disponíveis  no  âmbito  do  MPF,  caso  se  tenha  as
informações necessárias para tanto. Encontrando-se possível endereço em outra unidade
da federação,  em virtude do caráter itinerante do pedido de cooperação internacional , o
procedimento  deve  ser  encaminhado  diretamente para  a  unidade  responsável  com
atribuição territorial para a execução da medida. Não há necessidade de devolver à SCI o
procedimento.

5) As  provas  obtidas com a quebra de sigilo  podem ser  utilizadas  também em
procedimento doméstico?

NÃO.  As provas obtidas em razão  de pedido  de  cooperação  internacional  são
produzidas exclusivamente para o processo estrangeiro que o originou, em conformidade
com o princípio da especialidade. Para que seja possível  a sua utilização em alguma
investigação  ou  processo  brasileiro,  é  necessário  que  o  procurador  natural  do  caso
doméstico  solicite  o  compartilhamento  das  provas  obtidas  à  autoridade  rogante
estrangeira pela via da cooperação ativa, em pedido formalizado nos moldes exigidos
para sua tramitação.

6) O pedido de cooperação é a realização de videoconferência, como proceder?
Nos casos de pedidos que envolvem a realização de videoconferência, a unidade

responsável por sua execução deverá solicitar, via SNP (Sistema Nacional de Pedidos), o
agendamento  da  videoconferência  e  também  do  teste  prévio  de  conexão  junto  à
SEICONT/PGR  (Seção  de  Infraestrutura  de  Conferências  e  Transmissões).  A  data



marcada para a realização do teste prévio de conexão deve ser comunicada à SCI com
prazo  razoável  para  que  seja  transmitida  à  autoridade  rogante  e  assim  viabilizar  a
conexão. Para outras informações, seguem telefone e e-mail da SEICONT: tel. (61) 3105-
8330, e-mail – pgr-video-lista@mpf.mp.br

7) O endereço do alvo da diligência é em cidade de difícil acesso, o que fazer?
Nas situações em que não é possível realizar a notificação ou oitiva do interessado

em razão da distância entre o seu endereço e a unidade executante, é possível solicitar o
apoio  do  Ministério  Público  estadual  da  localidade  ou  mesmo apresentar  o  pedido  à
Justiça Federal, que terá meios próprios para o cumprimento da diligência.

8) Nos casos em que a diligência requerida exige a presença de defensor para o
interessado e este não possui, como proceder?

Nesses casos, pode-se solicitar o auxílio da Defensoria Pública da União ou do
Estado, conforme a possibilidade.

9) É permitida a presença de agentes estrangeiros para acompanhar as diligências
realizadas no Brasil?

Em geral, os Tratados de cooperação jurídica em matéria penal celebrados pelo
Brasil  e  os  costumes permitem a  presença de  autoridades  estrangeiras  em medidas
executadas em território brasileiro. Contudo, tal assistência é admitida exclusivamente a
título  de  coadjuvação  das  autoridades  brasileiras  competentes,  que  devem  estar
presentes em todos os atos, cabendo-lhes dirigi-los (v. STF CR 8577/AR, rel. Min. Celso
de Mello).
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