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RESUMO: Dada à assistência e ao desenvolvimento das relações entre Estados 
em virtude da globalização, o presente trabalho objetiva tratar da cooperação 
jurídica e administrativa internacional para abordar a incompletude do atual sis-
tema processualístico e, notadamente, apresentar as valias desta temática no 
novo Código de Processo Civil que espera por defi nitiva promulgação (Projeto 
de Lei do Senado 166/2010). Certamente, um novo sistema haverá de propor 
maior celeridade processual, diminuindo as barreiras burocráticas que prejudi-
cam o cenário das relações internacionais nas quais o Brasil se insere. Para 
a realização do presente trabalho foi adotado o método dedutivo bem como a 
pesquisa bibliográfi ca, com a coleta de dados secundários provenientes de tra-
balhos acadêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudências sobre o tema.
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THE INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION:
The AID OFFICE DIRECT THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE

ABSTRACT: Given the care and development of relations between States due 
to globalization, this paper aims to address the international legal and adminis-
trative cooperation to address the incompleteness of the current processualístico 
system and, in particular, to present the merits of this issue in new Procedure 
Code civil waiting for fi nal promulgation (Project Senate Bill 166/2010). Indeed, 
a new system will be to propose greater promptness, reducing bureaucratic bar-
riers that hinder the setting of international relations in which Brazil belongs. To 
carry out this work we adopted the deductive method and the literature, with the 
collection of secondary data from academic papers, doctrines, laws compared 
and case law on the subject.
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INTRODUÇÃO

 O novo Código de Processo Civil tem por objetivo maior a adequação 
condizente às mudanças da sociedade brasileira, pois, na espera de efetiva vi-
gência, este projeto tem por escopo fazer com que os princípios constitucionais 
se encaixem de maneira mais fi el num novo sistema processual, para melhor le-
var aos cidadãos os direitos e as garantias fundamentais, especialmente, no que 
concerne ao direito de uma tutela jurisdicional célere e efi ciente. Preocupa-se, 
também, com o cuidado maior dos magistrados na fundamentação de suas deci-
sões, para evitar desvios desnecessários de jurisprudência com procedimentos 
simples que acabem com a burocracia forense.
 Alguns pontos interessantes das novidades são: abrangência do direito 
das partes à participação procedimental, o contraditório ofendido e a abrangên-
cia dos meios cabíveis conquanto à cooperação jurídica internacional. Assim, 
este artigo tem como objetivo analisar o último tema citado, em face das mudan-
ças da sociedade moderna com o fenômeno da globalização e, consequente-
mente, da importância do auxílio entre as nações.
 Para a realização do presente trabalho foi adotado o método dedutivo, 
com o aporte em pesquisas bibliográfi cas, em coleta de dados secundários pro-
venientes de trabalhos acadêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudên-
cias sobre a presente temática.

DESENVOLVIMENTO

 Importante observar que de muito tempo, as nações constataram que não 
são autossufi cientes (PROST, 2013). Desde as elementares tentativas de explo-
ração dos pequenos rios e mares, as sociedades primitivas pontuaram o marco 
do direito de vizinhança nas inclusões de cooperação entre povos. Em exemplo, 
Hammurabi foi um dos personagens históricos responsável pela edição das mais 
embrionárias normas de direito internacional, quando à sua época, zingrou as 
águas em pequenas embarcações à espera de novas conquistas econômicas e 
territoriais (MAZZUOLI, 2008). No êxodo de Moisés, por volta de 1600 a.c., tam-
bém há registros de normas de cooperação estrangeira à ocasião da busca pelo 
povo Hebreu da terra santa prometida (DEMO, 2010). No Egito antigo, por volta 
de 1280 a.C., Ramsés II realizou um tratado de paz com o povo hitita. Contudo, 
foi a partir da segunda guerra mundial que as nações do mundo se uniram em 
busca de objetivos comuns, como proteção da paz, a defesa dos direitos huma-
nos, o desenvolvimento da humanidade, entre outros, respeitando a diversidade 
cultural, a igualdade entre os Estados e a não intervenção.
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 Organizações internacionais como a ONU; uniões políticas e econômicas 
como a União Europeia, NAFTA e MERCOSUL; a Convenção das Nações Uni-
das contra a Corrupção e Convenção das Nações Unidas contra o Crime Orga-
nizado foram criados. Observa-se que os Estados perceberam que o trabalho 
adstrito gera um desenvolvimento mútuo no qual as partes só têm a ganhar.
 Logo, o direito não poderia fi car de fora. Atualmente, se um Estado-Na-
ção necessita do auxílio da justiça brasileira, deve ser expedida uma carta-ro-
gatória ou um pedido de homologação de sentença para o Superior Tribunal 
de Justiça dar a concessão de EXEQUATUR e delibar sobre tais fatos, o que 
leva a uma considerável demora. Porém, este procedimento de delibação é o 
meio efi caz para que a decisão estrangeira não ofenda os princípios do direito 
brasileiro, o que poderia levar ao questionamento acerca da soberania nacional. 
Por assim dizer, soberania é “o poder próprio do Estado que apresenta um ca-
ráter de evidente supremacia sobre os indivíduos e as sociedades de indivíduos 
que formam sua população, e, além disso, é independente dos demais Estados” 
(AZAMBUJA, 2008). Ou seja, existe a soberania interna e externa. A primeira é 
dentro do próprio território, não há poder hierárquico maior que o do Estado, o 
segundo é fora do território nacional, não há poder hierárquico superior ao do 
Estado – existe somente na mesma hierarquia.
 Isso justifi ca, portanto, a faculdade de o Estado requerido decidir sobre a 
homologação de sentença vinda do Estado requerente. Se um Estado proferir 
uma decisão que infrinja alguma jurisdição estrangeira estará atacando a sobe-
rania deste, logo, o ordenamento jurídico local não a acataria. Consequentemen-
te, para que não ocorra tal infração, deve ser feita uma análise observando se 
tal sentença está de acordo com os princípios e normas do ordenamento jurídico 
nacional. 
 Em consequência, defende-se o auxílio direto como mecanismo mais mo-
derno e condizente com a realidade atual internacional e nacional. Um instituto 
em que ocorre o intercâmbio internacional direto entre as autoridades envolvidas 
sem a delibação do Superior Tribunal de Justiça, não necessitando, logo, de car-
ta rogatória e homologação de sentença, conforme dispõe o parágrafo único do 
art. 7º da Resolução STJ n. 9:

Art. 7º: As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou 
não decisórios. Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica 
internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de 
delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados 
como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério 
da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por au-
xílio direto.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

128

 Ele se diferencia dos demais mecanismos de cooperação devido a não 
existir ato jurisdicional a ser delibado, não existe o ataque à soberania nacional, 
uma vez que tais atos não mudam os direitos dos brasileiros nem têm caráter 
coercitivo.
 Tal auxílio pode ser dividido em: judiciário e administrativo. Aquele é re-
lacionado com atos que envolvam atuação de juiz nacional, como comunicação 
processual; o segundo relacionado com atos de administração pública, uma exi-
gência que os órgãos administrativos estrangeiros devam sempre estar acompa-
nhados dos nacionais.
 Deve-se lembrar de que, mesmo tendo um posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça, com a Resolução n. 9, esta não tem força de lei e, por isso 
mesmo, defende-se as mudanças relacionadas ao tema descritos nos artigos 25 
ao 41, do referido anteprojeto.

Como se encontra o tema no atual Código de Processo Civil

 A cooperação jurídica internacional pode ser considerada como uma “tro-
ca de favores” entre dois países soberanos com o intuito de cumprir determina-
das ordens judiciais sem que atinja a soberania de um determinado país, deven-
do essas nações respeitarem os mais diversos tipos de tratados internacionais. 
Com a globalização, esse tipo de cooperação se torna cada vez mais necessária 
entre os Estados para que se mantenha a ordem mundial e o respeito mútuo 
entre as nações.
 O maior objetivo desse tipo de cooperação jurídica internacional é de man-
ter a ordem e de garantir algum tipo de punição ao infrator, fortalecendo assim 
o Estado Democrático de Direito. Nos dias atuais, os Países mantêm relações 
cada vez mais estreitas entre eles, ou seja, os tratados, convenções, protocolos 
e principalmente as relações comerciais aproximam os mesmos baseados na 
reciprocidade.
 No atual Código de Processo Civil, o tema referente à cooperação jurídica 
internacional é abordado em poucos artigos, já que não existe nenhum título ou 
capítulo específi co que expresse o tema de maneira objetiva e clara. Atualmente 
a cooperação internacional só é realizada pelo Brasil através de carta rogatória 
ou homologação de sentença estrangeira. A competência internacional se locali-
za nos artigos 88, 89 e 90.

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando: 
I. o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domicilia-
do no Brasil;
II. no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III. III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no 
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Brasil.
Parágrafo único. Para o fi m do disposto no I, reputa-se domiciliada 
no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, fi lial ou 
sucursal.
Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra:
I. conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II. proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ain-
da que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do 
território nacional.
Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litis-
pendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça 
da mesma causa e das que Ihe são conexas.

        
 A Resolução do Superior Tribunal de Justiça n. 9, de 4 de maio de 2005, 
não tem força de lei nos dias atuais, mas acaba limitando a cooperação jurídica 
internacional. Nessa resolução o então presidente, ministro Edson Vidigal, atri-
buiu competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a ho-
mologação de sentenças estrangeiras e a concessão de EXEQUATUR às cartas 
rogatórias fazendo valer o seu direito constitucional estabelecido pela (Consti-
tuição Federal, Art. 105, inciso I, alínea “i”). O Código de Processo Civil também 
aborda o tema da homologação de sentença estrangeira, conforme dispõe os 
artigos 483 e 484:

Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá efi cácia 
no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 484. A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos 
da homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execu-
ção da sentença nacional da mesma natureza.

Projeto de Lei do Senado 166/2010 (Novo Código de Processo Civil)

 No ano de 2010, uma comissão de juristas instituída pelo então (e atual) 
presidente do Senado, José Sarney, e presidida pelo Ministro Luiz Fux estabele-
ceu o primeiro texto do anteprojeto do novo Código de Processo Civil.
 No que consiste à importância da cooperação jurídica internacional, ha-
víamos evoluído de uma primeira fase de cooperação facultativa alicerçada na 
cortesia internacional recíproca, para uma segunda fase na qual a cooperação 
se baseia em tratados internacionais ratifi cados pelos estados, tanto em matéria 
civil, quanto em matéria penal. A cooperação judicial se dá por meio de cartas 
rogatórias, a cooperação na execução de decisões estrangeiras, por meio da ho-
mologação de sentenças pelo Superior Tribunal de Justiça, antes pelo Supremo 
Tribunal Federal, e a cooperação extrajudicial por meio do auxílio direto ou da 
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cooperação administrativa. Quanto à legislação, o modelo atual é baseado na 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no Código de Processo Civil 
vigente, em resoluções próprias da Corte Suprema, na jurisprudência, e no que 
tange às normas administrativas, resoluções do Ministério da Relações Exterio-
res, da Comissão de Valores Mobiliários e da Interpol.
 O Código de Processo Civil atual não possui artigos específi cos relativos 
à cooperação jurídica internacional, o artigo 202 e seguintes são relativos à Car-
ta Rogatória, e o artigo 483 é referente à homologação de sentença estrangeira, 
mas sem maiores detalhes. 

Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá efi cácia 
no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O que prevê o projeto:

Art. 878. A homologação de decisões estrangeiras será requerida por 
carta rogatória ou por ação de homologação de decisão estrangeira. 
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

 É por esses motivos que a modernização do Código de Processo Civil se 
vê necessária em relação, especialmente, à cooperação jurídica internacional. 
 O anteprojeto do novo Código de Processo Civil, apresentado no Senado, 
trata especifi camente dos meios, do objeto, do procedimento e do auxílio direto 
na cooperação jurídica internacional. Como a matéria se encontra absolutamen-
te dispersa na nossa legislação, o novo CPC procura organizar as normas já 
existentes além de integrar às mesmas a prática atual.

Diferenças entre o anteprojeto de 2010 e a sua nova redação

 Em 2009, uma comissão de juristas foi instituída para elaborar um ante-
projeto do novo Código de Processo Civil, com a fi nalidade de obter, na coope-
ração internacional, uma celeridade no processo e resultados mais efi cazes, e 
que, portanto, levaria a cooperação a tornar-se mais prática e resolveria certos 
problemas nas demoras dos processos.
 A redação original do projeto de Lei do Senado n.º 166, de 2010, do ca-
pítulo II, Da Cooperação Internacional, prevê, em seus artigos 25 e 26, respecti-
vamente, o procedimento da carta rogatória, quando os pedidos de cooperação 
jurídica internacional para obtenção de provas no Brasil atenderem em confor-
midade com a decisão de autoridade estrangeira; e a possibilidade do auxílio 
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direto, quando a obtenção de prova não decorrer de cumprimento de decisão de 
autoridade estrangeira e puder ser integralmente submetida à autoridade judici-
ária brasileira.
 O senador Valter Pereira, junto com sua comissão, no entanto, elabo-
rou uma nova redação para o anteprojeto, no relatório-geral. Diferentemente da 
redação original, a nova redação aborda os meios cabíveis da cooperação in-
ternacional de uma forma mais abrangente. O artigo 25 da nova redação, por 
exemplo, trata da cooperação jurídica regida por tratado do qual o Brasil seja 
parte, e na ausência de tratado, a cooperação poderá ser realizada com base em 
reciprocidade, por via diplomática. Outras importantes mudanças aconteceram 
no artigo 26, no qual estabelece que o auxílio da justiça brasileira poderá ser 
executado por procedimentos administrativos ou judiciais, e no artigo 27, que 
aborda os meios os quais serão executados os pedidos de cooperação jurídica 
internacional. Os meios expressos no artigo 27 são: a carta rogatória; a ação de 
homologação de sentença estrangeira; e o auxílio direto.  
 Alterações do relatório geral em comparação com o projeto original: 

Art. 25. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado do 
qual a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo único. Na 
ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá reali-
zar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática.

Art. 26. A cooperação jurídica internacional prestada a Estados estran-
geiros ou organismos internacionais poderá ser executada por proce-
dimentos administrativos ou judiciais.

Art. 27. Os pedidos de cooperação jurídica internacional serão execu-
tados por meio de: 
I. carta rogatória; 
II. ação de homologação de sentença estrangeira; e 
III. auxílio direto. 
Parágrafo único. Quando a cooperação não decorrer de cumprimento 
de decisão de autoridade estrangeira e puder ser integralmente sub-
metida à autoridade judiciária brasileira, o pedido seguirá o procedi-
mento de auxílio direto.

Art. 28. O pedido de cooperação jurídica internacional terá por objeto:
I. comunicação de atos processuais;
II. produção de provas;
III. medidas de urgência, tais como decretação de indisponibilida-
de, sequestro, arresto, busca e apreensão de bens, documentos, direi-
tos e valores;
IV. perdimento de bens, direitos e valores;
V. reconhecimento e execução de outras espécies de decisões es-
trangeiras;
VI. obtenção de outras espécies de decisões nacionais, inclusive 
em caráter defi nitivo;
VII. informação de direito estrangeiro;
VIII. prestação de qualquer outra forma de cooperação jurídica inter-
nacional não proibida pela lei brasileira.
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Art. 29. A utilização da prova obtida por meio de cooperação jurídica 
internacional ativa observará as condições e limitações impostas pelo 
Estado que a forneceu.

Seção II. Do Procedimento

Art. 30. Os pedidos de cooperação jurídica internacional ativa serão 
encaminhados à autoridade central para posterior envio ao Ministério 
das Relações Exteriores, salvo se disposto de outro modo em tratado.
§ 1º Na ausência de designação específi ca, o Ministério da Justiça 
exercerá as funções de autoridade central.
§ 2º Compete à autoridade central verifi car os requisitos de admissibili-
dade formais dos pedidos de cooperação jurídica internacional. Art. 31. 
Os pedidos de cooperação ativa, bem como os documentos anexos, 
serão encaminhados à autoridade central, traduzidos para a língua ofi -
cial do Estado requerido.

Art. 32. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será 
recusado se confi gurar manifesta ofensa à ordem pública.

Art. 33. Consideram-se autênticos os documentos que instruem os pe-
didos de cooperação jurídica internacional, inclusive as traduções para 
a língua portuguesa, quando encaminhados ao Estado brasileiro por 
meio de autoridades centrais ou pelas vias diplomáticas, dispensan-
do-se ajuramentações, autenticações ou quaisquer procedimentos de 
legalização.
Parágrafo único. A norma prevista no caput deste artigo não impede, 
quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da 
reciprocidade de tratamento.

Seção III. Do auxílio direto

Art. 34. Os pedidos de auxílio direto, baseados em tratado ou em com-
promisso de reciprocidade, tramitarão pelas autoridades centrais dos 
países envolvidos. 

Art. 35. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com 
as suas congêneres, e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros 
responsáveis pela tramitação e execução de pedidos de cooperação 
enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições 
específi cas constantes de tratado.

Art. 36. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo 
a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade 
central adotará as providências necessárias para o seu cumprimento.

Art. 37. Recebido o pedido de auxilio direto passivo, a autoridade cen-
tral o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juí-
zo a medida solicitada.

Art. 38. A competência das autoridades internas para o início do pro-
cedimento de auxílio direto será defi nida pela lei do Estado requerido, 
salvo previsão diversa em tratado.

Art. 39. Compete ao juiz federal, do lugar em que deva ser executada a 
medida, apreciar os pedidos de auxílio direto passivo que demandem 
prestação jurisdicional.
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Art. 40 Se houver parte interessada, será ela citada para, no prazo de 
quinze dias, manifestar sobre o auxílio direto solicitado. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se o pedido de 
auxilio direto demandar ação em que haja procedimento específi co.

Art. 41. A cooperação jurídica internacional para o reconhecimento e 
execução de decisões estrangeiras será cumprida por meio de carta 
rogatória ou ação de homologação de sentença estrangeira.
§ 1º A carta rogatória e a ação de homologação de sentença estrangei-
ra seguirão o regime previsto neste Código.
§ 2º O procedimento de homologação de sentença estrangeira obede-
cerá ao disposto no regimento interno do tribunal competente.

O caso Boris Berezovsky

 Um caso interessante sobre cooperação internacional para elaboração de 
provas foi o caso de Boris Berezovsky. Este estava sendo investigado pelo Brasil 
por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro em ligações com a empresa 
Media Sports Investment (MSI), que investiu no Sport Club Corinthians Paulista 
de 2004 a 2007, e pela Rússia, por crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Um 
promotor russo que investigava o caso, tomando conhecimento da investiga-
ção brasileira, pediu auxílio da justiça federal para a entrega de documentos e 
equipamentos de Berezovsky, pelo qual o pedido foi deferido pelo juiz Fausto de 
Sanctis, da 6ª Vara Federal de São Paulo. 
 A defesa de Boris Berezovsky entrou com Habeas Corpus no Supremo 
Tribunal Federal para impedir a entrega de tais objetos para o ministério público 
russo, sustentando que a justiça federal de 1° instância não tem competência 
para tal, mas sim o STJ, de acordo com o artigo 105, inciso I, alínea i, da Cons-
tituição Federal de 1988, que diz que, compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão 
de EXEQUATUR às cartas rogatórias. O STF, no entanto, negou o pedido, por 
entender que a Suprema Corte de Justiça não pode ordenar para que missões 
diplomáticas estrangeiras executem jurisdição nacional. 
 A defesa também fez reclamação ao próprio STJ, alegando que sua com-
petência estava sendo usurpada. Contudo, este tribunal superior também julgou 
improcedente, alegando que sua competência está ligada a situações específi -
cas, como cartas rogatórias. O pedido do ministério público russo não foi feito 
por este modo, mas por uma simples cooperação internacional para compartilha-
mento de provas, assim, a justiça federal pode agir, não usurpando competência 
alguma.
 O que se viu, foi a cooperação internacional de um caso concreto de pro-
cesso penal, contudo, serve para um entendimento do tema tratado, como um 
país auxilia outro no âmbito processual. 
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Os 12 corinthianos na Bolívia

 No dia 20 de Fevereiro de 2013, durante uma partida pela Libertadores da 
América entre Corinthians e o San José, ocorrido em Oruro na Bolívia, um torce-
dor do time da casa de 14 anos foi alvejado por um sinalizador náutico oriundo 
da torcida brasileira. O boliviano Kevin Beltan Espada não resistiu e veio a óbito.
A justiça local não demorou a agir, declarou a prisão preventiva de  12  brasileiros 
presentes no jogo, acusados de homicídio, portanto no dia 1 de março de 2013 o 
adolescente de 14 anos H.A.M se apresentou a justiça de São Paulo como sen-
do o autor do disparo, a justiça boliviana por sua vez pediu a extradição do me-
nor, portanto o  art. 5° da CF brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos, 
alem dessa questão ser protegida pelo Acordo de Extradição entre os Estados 
Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, Decreto n. 
5867/2006, complementada pela Lei 6.815/1980 o Estatuto do Estrangeiro que 
veta a extradição de menores de 18 anos.
 As provas recolhidas contra o jovem H.A.M pelo Ministério Público brasi-
leiro podem ser posteriormente serem acolhidas pela justiça boliviana, respal-
dando pela Convenção de Nassau, que resguarda do direito do uso de provas 
oriundas de Estados estrangeiros para incorpora-lo ao processo do pais, porem 
sendo esse facultativo. No caso do Brasil, as provas produzidas em solo boli-
viano não podem ser incorporadas pela justiça nacional, essas apenas terão 
validade se o procedimento de “Auxílio Direito” for homologado pelos órgãos 
competentes a essa função.
 Por meio da cooperação jurídica internacional o promotor boliviano Alfredo 
Santos, veio ao Brasil interrogar o adolescente H.A.M, para produção de provas 
e o depoimento será incorporado às provas recolhidas na Bolívia. Finalmente em 
Junho desse ano os brasileiros presos na Bolívia foram liberados e voltaram ao 
solo nato, e o menor acusado pelo homicídio será julgado pela justiça brasileira.
Esse caso mostra a importância da regulamentação das políticas de cooperação 
jurídica entre nações, para a concretização da justiça e também evidencia que 
os novos moldes das políticas internacionais corroboram para uma mudança 
jurisdicional em cada nação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento da efetiva cooperação jurídica internacional se mos-
tra uma forçosa necessidade em âmbito global e, especialmente, na legislação 
brasileira. A vigência do atual Código de Processo Civil, além de confusa e in-
completa, não atende às demandas do Direito Internacional Público e Privado 
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contemporâneo, bem como escancara uma morosidade extremada, prejudicial 
ao andamento e à efi cácia das relações jurídicas.
 Passada a fase de cooperação facultativa, baseada na cortesia entre os 
países, é precioso acompanhar o estabelecimento de cooperação jurídica mútua 
entre Estados, sempre de modo justo e não prejudicial à soberania e à ordem 
dogmática específi ca de cada nação. 
 A incorporação de tratados internacionais no Direito brasileiro, adicionada 
à nova redação do disposto do artigo 25, do Projeto de Lei do Senado 166/2010, 
acenam para um formidável deslinde processual, benéfi co tanto ao país reque-
rente quanto ao requerido. Portanto, os avanços nessa temática são incontestes, 
na medida em que se tornam efetivos o auxílio direto nas medidas cautelares 
e, quando realmente necessário, nas cartas rogatórias e nas homologações de 
sentença estrangeira.
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