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RESUMO
O objetivo desta tese é demonstrar que a maior eficácia da prova produzida no exterior e a
maior eficiência da cooperação jurídica internacional estão associadas ao padrão normativo
universal dos direitos humanos, que possibilita a superação do principal entrave que é a
diversidade entre os sistemas jurídicos nacionais. A Declaração Universal de 1948
constitui o grande referencial histórico na construção do padrão normativo universal dos
direitos humanos. O movimento de difusão e consolidação do padrão normativo universal
dos direitos humanos deu-se através dos processos de internacionalização e
constitucionalização, traduzido num esforço de harmonização, em que se buscou
estabelecer uma relação de equivalência e semelhança entre os sistemas, respeitada a
diversidade que particulariza cada um destes. A aceitação do modelo normativo universal
dos direitos humanos repercute no processo penal, seja na atividade probatória como no
instrumento processual da assistência jurídica internacional. Na atividade probatória, o
padrão dos direitos humanos manifesta-se pelo modelo de processo justo, que representa o
marco comum entre os sistemas jurídicos nacionais que o incorporaram, inclusive o
brasileiro, sendo suficiente a sua observância para que a eficácia da prova seja
idoneamente alcançada. Na cooperação jurídica internacional, o padrão dos direitos
humanos qualifica-se como o pressuposto para a maior confiança entre os Estados que o
adotam, possibilitando a revisão do modelo tradicional e a adoção de formas mais ágeis e
diretas de assistência. Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro impõe um novo
tratamento normativo do instituto da cooperação jurídica internacional para a produção de
prova, levando-se em consideração a tendência internacionalista assumida a partir da
Constituição Federal de 1988, seja por reconhecer a ordem internacional como um dos
fundamentos do Estado Democrático brasileiro, seja por eleger os direitos humanos e a
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade como princípios a reger as suas
relações internacionais.
Palavras-chave: Cooperação jurídica internacional em matéria penal; Prova; Eficiência e
garantismo.

ABSTRACT
The aim of the thesis is demonstrate that the effectiveness of the evidence obtained abroad
and the efficiency of the international legal assistance are related to the universal legal
standard of human rights, which allows a response for the diversity between national legal
systems. The Universal Charter of 1948 is the main marc in the process of building the
universal legal standard of human rights. The movement of diffusion and consolidation of
the universal legal standard of human rights is related to the process of internationalization,
either in the constitutional level, which work was an effort of harmonization, in a way of
introducing the same values, not the same rules, in the national legal systems, considering
the diversity of each one. The acceptance of the universal legal model of human rights
affects the procedural criminal law, even the evidence and the international legal
assistance. Regarding the evidence the universal legal standard of human rights means the
fair trial model, a connection between the national legal systems that introduced this
model, either the Brazilian legal order, which is enough to guarantee the effectiveness of
the evidence. Regarding the international legal assistance the universal legal standard of
human rights means the basis for more confidence between the states that adopt this one,
and which allows a revision of the traditional model and the use of different ways of
cooperation, faster and direct. In this sense, the Brazilian legal system obeys a new legal
model of international assistance to obtain evidence abroad, considering the international
tendency affirmed by Federal Constitution of 1988, which recognizes the international
order in the basis of the Brazilian Democratic State, and the human rights and the
cooperation for the progress of humanity as principles to guide its international
relationship.
Key-words: International legal assistance in criminal matters; Evidence; Efficiency and
guarantees.
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