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1. Introdução 

 

O auxílio direto é um instrumento responsável por agilizar e simplificar a 

cooperação internacional, estando mais voltado para a solicitação, entre países, do 

cumprimento de diligências sem conteúdo jurisdicional voltadas para a instrução 

processual estrangeira. 

Nesse ponto, apesar de não haver conteúdo jurisdicional, é fundamental que o 

juízo de primeiro grau, responsável por atender essas solicitações, realize um mínimo 

juízo de delibação, que é inerente ao STJ quando nos referimos às cartas rogatórias. Dessa 

forma, evita-se assim, o deferimento de pedidos sem conteúdo jurisdicional que 



caminhem no sentido contrário ao ordenamento pátrio, ofendendo, por exemplo, 

princípios constitucionais, a soberania, e o direito brasileiro de uma forma geral. 

O presente trabalho, portanto, busca realizar uma análise do instrumento do 

auxílio direto passivo, bem como do juízo de delibação, com o intuito de analisar a 

necessidade deste juízo no âmbito do auxílio direto, instrumento bastante utilizado na 

cooperação internacional. 

Por fim, analisa-se o Recurso em Habeas Corpus n° 102.322 - RJ, com o objetivo 

de entender melhor a possibilidade da aplicabilidade desse juízo de cognição no caso do 

pedido de auxílio direto com características de carta rogatória, bem como a possibilidade 

de aplicação desse juízo de delibação, no caso destacado, pelo magistrado de primeiro 

grau. 

 

 

2. Cooperação internacional, auxílio direto e o juízo de 

delibação 

 

O Código de Processo Civil de 2015 apresentou uma inovação interessante na 

preocupação de tratar de forma mais aprofundada acerca da cooperação jurídica 

internacional, delimitando, por sua vez, o capítulo II unicamente para essa temática tão 

importante para o direito. Os artigos 26 e 41, referentes ao capítulo II, foram responsáveis 

por demarcar as disposições gerais acerca da cooperação jurídica internacional, bem 

como versar acerca do auxílio direto, da carta rogatória e de providências comuns à essa 

temática. 

A cooperação internacional, conforme versa o art. 26, irá obedecer aos princípios 

do respeito às garantias do devido processo legal, à igualdade de tratamento entre os 

nacionais e estrangeiros, à publicidade processual, bem como a espontaneidade no que se 

refere à transmissão de informações às autoridades estrangeiras, levando em consideração 

as especificidades dos tratados em que o Brasil seja integrante. 



De acordo com Menezes (2015, p. 6 apud LEMOS, 2016, p. 16), a cooperação 

jurídica pode ser entendida como: 

 

[...] “o conjunto de normas e princípios, estabelecidos no plano internacional ou em 

conexão com o direito interno, com o objetivo de aproximar, harmonizar ou unificar o 

entendimento normativo entre Estados e povos, sobre questões de caráter internacional, 

assentadas sobre o princípio da cooperação ou solidariedade, que tem por objetivo 

disciplinar mecanismos jurídicos de efetivação” (MENEZES, 2015, p. 6 apud LEMOS, 

2016, p. 16). 

 

Para o autor, o objeto da cooperação jurídica internacional difere dos ideais do 

Direito Internacional Privado, apresentando ser mais amplo, múltiplo e dinâmico, bem 

como apresentar as mais variadas finalidades, procedimentos e práticas processuais 

visando a agilidade processual e a conexão direta entre distintos ordenamentos jurídicos 

(2015, p. 6 apud LEMOS, 2016, p. 16). 

Nesse contexto, os artigos 28 ao 34 do código supracitado trazem o Auxílio 

Direto, um instrumento de cooperação internacional que se assemelha bastante com a 

Carta Rogatória, responsável pela homologação de sentenças estrangeiras no território 

brasileiro, sempre passando pelo crivo do Supremo Tribunal de Justiça. O Auxílio, porém, 

possui algumas características diferentes em relação à carta rogatória. Enquanto na carta 

rogatória o procedimento é de jurisdição contenciosa perante o Superior Tribunal de 

Justiça, “destinada à realização de atos jurisdicionais nacionais referentes a processo 

judicial cognitivo pendente ou ainda por iniciar-se no exterior" (PERLINGEIRO, 2006), 

no auxílio direto há uma preocupação em tratar sobre as medidas que não decorram 

diretamente de decisão de autoridade jurisdicional do país alienígena, submetida à um 

juízo de delibação responsável por verificar os requisitos formais do pedido. Assim, esse 

instrumento acaba possuindo um caráter mais ampliativo no que se refere ao auxílio 

processual e investigativo, afastando-se em parte da carta rogatória nessa questão 

(BRASIL, 2015). 

O auxílio direto, portanto, possui como objetos, conforme versa o art. 30 do 

Código de Processo Civil, a obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento 

jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos em curso; colheita de 

provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de 



competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira; qualquer outra medida judicial 

ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira (BRASIL, 2015). 

Para Perlingeiro (2006), ele pode ser visto como um procedimento de cooperação 

internacional em que não há a necessidade de atuação de órgão judicial nacional, tendo 

em vista que eles não dependem, no território brasileiro, da realização de atos 

jurisdicionais. Em outras palavras, é o procedimento de jurisdição voluntária destinado 

ao intercâmbio direto entre juízes, sempre que envolver a solicitação de atos sem 

conteúdo judicial aos juízes nacionais (PERLINGEIRO, 2006). Além disso, o autor 

procura realizar uma diferenciação entre o auxílio direto judicial, que é a cooperação que 

envolvesse a atuação do juiz nacional para atos de natureza probatória e de comunicação 

social, conforme citado anteriormente, e o auxílio direto administrativo, relacionado à 

atuação de órgãos da Administração Pública, como é o caso do Ministério Público e 

autoridades policiais (PERLINGEIRO, 2006). 

Nesse diapasão, o auxílio direto acaba representando um instrumento responsável 

por agilizar e simplificar a cooperação internacional. Porém o entendimento do autor 

supracitado, ao restringir o auxílio direito a atos sem conteúdo judicial, difere da 

compreensão trazida pelo CPC, que permite a sua utilização para qualquer medida judicial 

ou extrajudicial não proibida pela lei, conforme versa art. 27 inciso VI (BRASIL, 2015). 

Segundo o art. 28 do Código de Processo Civil, “cabe o auxílio direto quando a 

medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser 

submetida a juízo de delibação no Brasil” (BRASIL, 2015, s/p). Portanto, conforme 

Polido (2018 apud DE LIMA; MACIEL-LIMA, 2021), a figura do auxílio direto 

representa uma solicitação a ser cumprida no estado requerido que independe de juízo de 

delibação para o seu cumprimento, tendo em vista que muitas vezes ela reflete as 

obrigações internacionais previstas nos tratados entre os países. Segundo o autor, tal 

entendimento está em concordância com o fato de que o auxílio pode ser realizado tendo 

como base os tratados e acordos internacionais bilaterais e plurilaterais em que o país faça 

parte, bem como a iniciativa da reciprocidade, nos casos de sua ausência. 

No que se refere à origem da solicitação do auxílio direto, é importante destacar 

que a cooperação internacional pode possuir um caráter passivo e ativo. Conforme 

Ricardo Perlingeiro (2006), o caráter ativo representa o cenário onde uma jurisdição 

nacional depende da atuação de agentes públicos de outro Estado, que serão acionados 



por meio de procedimentos que visem à solicitação de atos públicos estrangeiros no 

exterior. Por outro lado, a cooperação passiva ocorre quando o direito nacional 

regulamenta a realização de atos públicos nacionais, administrativos ou jurisdicionais 

essenciais para o exercício da função jurisdicional estrangeira (PERLINGEIRO, 2006). 

O STJ, por sua vez, ao tratar do tema da cooperação jurídica internacional, no 

Recurso em Habeas Corpus n° 102.322 – RJ, de relatoria da ministra Laurita Vaz, 

conceituou o auxílio direto passivo como sendo um pedido de assistência do Estado 

alienígena direcionado ao Estado requerido, com o intuito de que este venha a 

providenciar as informações solicitadas ou que busque acionar a Justiça Federal para 

analisar as providências requeridas, baseando-se, para isso, nos acordos ou tratados 

internacionais de cooperação, bem como os acordos bilaterais e multilaterais que 

disciplinam a matéria (BRASIL, 2020, p.1). 

Conforme os arts. 32 a 34 do CPC, caso o auxílio direto seja referente a prática de 

atos que não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central irá ser responsável 

por adotar as providências necessárias para seu cumprimento, encaminhando-o à 

Advocacia-Geral da União, que irá requerer em juízo a medida solicitada. A exceção à 

essa regra do art. 33 se aplica nos casos em que o próprio Ministério Público for a 

autoridade central, cabendo a ele requerer em juízo a medida solicitada pelo país 

alienígena. Por fim, o art. 34 determina a competência do juízo federal do lugar em que 

deva ser executada a medida para apreciar o pedido de auxílio direto passivo que, 

conforme visto anteriormente, requer a prestação de atividade jurisdicional no território 

brasileiro. 

Diante dessa conjuntura, é perceptível que cabe ao juiz brasileiro, no caso do 

auxílio direto passivo, o dever de realizar minimamente um juízo de delibação a esse 

instrumento, mesmo que de forma indireta, evitando-se, dessa forma, uma limitação da 

atuação do magistrado unicamente à execução de forma burocrática do auxílio direto. 

Essa apreciação consiste, conforme Abade (2015), no apreciamento do cumprimento dos 

requisitos formais previstos na lei ou em tratados, bem como se o conteúdo do pedido 

rogado não ofende à ordem pública brasileira, tendo em vista o fato de que a autoridade 

estrangeira, no âmbito do auxílio direto passivo, acaba deixando a cargo do Estado 

brasileiro a escolha das opções para viabilizá-lo (ABADE, 2015). 



Assim sendo, devido à semelhança com a figura da carta rogatória, que se tornou 

cada vez mais comum que vários juízes federais acabassem reenviando os pedidos de 

auxílio direto ao Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de usurpação da 

competência originária. Para o autor, a justificativa empregada era de que o auxílio direto 

seria uma maneira inconstitucional de conseguir a obtenção e prestação de informações, 

provas e medidas judiciais, sem que fosse necessário se valer do exequatur concedido às 

cartas rogatórias pelo STJ (ABADE, 2015). Aqui, inclusive, é importante salientar que a 

realização do juízo de delibação no âmbito do STJ é fundamental para assegurar às partes 

as garantias do devido processo legal e do contraditório, conforme versa art. 36 do CPC 

e art. 8º da Resolução 09/2005 da corte superior. 

Contudo, o próprio STJ sinalizou a possibilidade de aceitar o auxílio direto sem 

que necessariamente tenha que passar pelo juízo de concessão inerente às cartas 

rogatórias. Nesse sentido, a Resolução 09/2005, em seu art. 7°, parágrafo único, 

determina: 

 

“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 do auxílio direto” (BRASIL, 2005, p. 6). 

 

Tal entendimento nos leva a compreender, portanto, que em se referindo aos 

pedidos de cooperação internacional que não ensejem esse juízo de delibação pelo STJ, 

estes serão encaminhados para o juiz de primeiro grau, que será o responsável por o fazer, 

mesmo que de forma indireta. Sendo assim no âmbito do auxílio direto, por sua vez, a 

competência originária do STJ acaba sendo transferida ao juiz de primeiro grau. 

O juízo de delibação, enquanto apreciação do cumprimento dos requisitos formais 

previstos na lei ou em tratados, será um juízo relacionado ao mérito, pois exigirá do juiz 

uma breve análise ao atender uma solicitação do outro país, levando em consideração a 

admissão sob as lentes do direito de ambos os países. De nada adiantaria, dessa forma, 

atender a uma solicitação de cooperação internacional via auxílio direto de uma diligência 

que seja vedada à luz dos ordenamentos. Conforme entendimento de Perlingeiro (2006): 

 



“A realização de atos jurisdicionais nacionais, associada à efetividade da jurisdição 

estrangeira, é condição sine qua non para que esta tenha algum efeito jurisdicional no 

território nacional. Seria ofensivo à soberania nacional não conferir a órgão judicial 

nacional, com função jurisdicional, o poder de aferir a compatibilidade entre os efeitos 

jurisdicionais de decisão judicial estrangeira e os princípios fundamentais do Estado” 

(PERLINGEIRO, 2006). 

 

Ao agir de forma burocrática e consequentemente evitar fazer esse juízo de 

delibação, o juiz de primeiro grau estaria permitindo que diligências vedadas à luz de um 

dos ordenamentos dos países envolvidos na solicitação fossem deferidas, tendo em vista 

a justificativa empregada de que seria somente de competência do STJ a realização dessa 

cognição. 

É essencial, portanto, que o juízo de primeiro grau também faça um juízo de 

delibação, ainda que de forma indireta, em relação aos pedidos de realização de atos 

judiciais necessários para a instrução processual estrangeira, mesmo que essas diligências 

não possuam conteúdo jurisdicional, procurando se preocupar com as questões 

envolvendo ordem pública, direitos fundamentais e a soberania, a fim de verificar se a 

medida solicitada é admitida no ordenamento pátrio e no ordenamento estrangeiro. Em 

outras palavras, buscar submeter, ao auxílio direto, pelo menos parte do juízo de delibação 

que são inerentes aos outros instrumentos de cooperação internacional. 

Nessa perspectiva, no que se refere à admissão no direito brasileiro, determina 

Perlingeiro (2006, p.76), ao esclarecer acerca do juízo de delibação no âmbito da 

cooperação internacional: 

 

“Importa registrar que esse juízo de delibação é exercido necessariamente por tribunal 

nacional sempre que se almeje algum efeito, na ordem jurídica nacional, de jurisdição 

estrangeira referente a processo extinto, pendente ou até mesmo futuro, no exterior. A 

jurisdição nacional somente será movida em prol da jurisdição estrangeira se esta for 

compatível com os princípios fundamentais do Estado” (PERLINGEIRO, 2006, p. 76). 

 

Assim, recomenda-se não só a aplicabilidade deste juízo para outros instrumentos 

de cooperação, como também o papel de verificar se determinada diligência iria violar a 

constituição do estado de origem, através do controle de constitucionalidade do estado 

alienígena, ou se iria no sentido contrário à ordem pública, soberania e direitos 



fundamentais, bem como a incidência das normas convencionais e convenções de direitos 

humanos. 

Em vista disso, o princípio da ordem pública, nesse ponto, se mostra aplicável 

levando em consideração os casos concretos. Assim sendo, o princípio acaba 

desempenhando um papel fundamental no processo de cognição no auxílio direto, 

respaldado pelo art. 39 do CPC, que determina que seria recusado os pedidos passivos de 

cooperação jurídica internacional que violassem manifestamente a ordem pública. 

Apesar de ser um conceito tão abstrato e amplo, Bechara (2014, p. 49) determina 

que a definição de ordem pública e de soberania nacional exige uma nova sistemática, 

cuja premissa de interpretação seja exatamente os direitos humanos, ainda mais quando 

dois ou mais Estados estejam vinculados às mesmas convenções e tratados internacionais. 

Ainda, o autor defende que: 

 

“Na hipótese da cooperação jurídica internacional para o fim de produzir provas, não 

integram as normas de ordem pública as disposições internas que não refletem 

diretamente o padrão normativo universal dos direitos humanos, havendo violação às 

normas de ordem pública, se não respeitado o marco de garantias incidente sobre a 

atividade probatória” (MCCLEAN, 1992 apud BECHARA, 2014). 

 

Por fim, para fins de elucidação acerca do tema abordado no artigo, se mostra 

interessante trazer o caso do Recurso em Habeas Corpus n° 102.322 - RJ, de relatoria da 

Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

3. Recurso em Habeas Corpus n° 102.322 - RJ 

 

O presente caso se trata de uma solicitação de auxílio direto oriunda do Tribunal 

de Grande Instância de Paris, que solicitou a cooperação jurídica em matéria penal com 

o intuito de que fossem realizadas diversas diligências no Brasil. Entre elas, destacam-se 

a oitiva do recorrente e busca e apreensão em seu endereço, com vias de subsidiar sua 

investigação pela prática dos crimes de falsificação e uso de documento falso, bem como 



lavagem de dinheiro, receptação, corrupção e apropriação indébita. O pedido, por sua vez, 

foi embasado no Decreto n° 3.3324/1999, o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria 

Penal entre o Brasil e a França contra os crimes organizados transnacionais. 

Contra essa decisão foi impetrado o writ originário, com o intuito de declarar a 

nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, 

tendo em vista a necessidade da concessão de exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça. 

A Corte Federal, por sua vez, denegou a ordem, sob a seguinte fundamentação: 

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM 

MATÉRIA PENAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NA 

MODALIDADE AUXÍLIO DIRETO. NÃO CABIMENTO DE EXEQUATUR. 

COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. [...] III - Inexiste ilegalidade em oitiva ocorrida 

na sede do MPF, presidida por membro do parquet, em sede de cooperação internacional, 

na qual juíza francesa apenas inquiriu o paciente, que comparecera de forma espontânea 

àquele local, havendo respondido as perguntas que lhe foram dirigidas pela magistrada. 

IV - Não há que se falar em ilicitude de provas colhidas em sede de cooperação 

internacional por haverem sido compartilhadas, conforme autorizado pelo juízo de 

primeiro grau, para fim de esclarecer eventuais crimes de evasão de divisas e lavagem de 

capitais (art. 22, parágrafo único da Lei nº 7.492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98) em curso 

no território nacional. [...] RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 102.322 - RJ 

(2018/0220554-0) (BRASIL, 2020, p. 19). 

 

O recorrente ainda argumentou que a Autoridade Judicial Francesa inquiriu o 

paciente por mais de 5 horas, conduta absolutamente vedada no ordenamento jurídico 

brasileiro, chamando atenção também à ausência do Procurador da República designado 

para a execução da diligência, não podendo se falar, portanto, em presidência de ato por 

membro do Parquet nacional. 

A controvérsia se encontra, portanto, justamente no fato de que as perguntas foram 

formuladas diretamente e exclusivamente pela Autoridade Judiciária francesa, que 

supostamente deveria acompanhar o Membro do Ministério Público Federal responsável 

pela realização do procedimento. Pelo contrário, conforme argumentado pelo recorrente 

e reconhecido pelo STJ, é possível questionar a legalidade da oitiva do Recorrente, uma 

vez que as autoridades estrangeiras dirigiram, durante cinco horas, os atos de produção 

da prova oral, enquanto a autoridade brasileira se ausentou da sala logo no início da oitiva, 

deixando de formular qualquer pergunta. 



Tal fato, portanto, para a ministra, acaba contrariando expressamente a Portaria 

de Instauração n° 340/2017/ACRIM/SCI/PGR que determina que: 

 

"a participação de agentes estrangeiros nas diligências a serem realizadas em território 

nacional 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)” (BRASIL, 2020, p. 11). 

 

Nessa Portaria, inclusive, há menção explícita à decisão da Carta Rogatória n° 

8.577 pelo STF em 2009. Conforme o Ministro Celso de Mello, "revela-se lesiva à 

soberania brasileira, e transgride o texto da Lei Fundamental da República, qualquer 

autorização, que tenha por finalidade permitir, em território nacional, a inquirição, por 

magistrados estrangeiros, de testemunha aqui domiciliada". O Ministro chegou a 

determinar também que não traduz situação configuradora de ofensa à soberania da 

Justiça brasileira, desde que tais agentes não interfiram nos atos em questão e nem deles 

participem direta ou indiretamente". 

Tendo em vista esse entendimento, a Ministra determinou não só pela nulidade da 

oitiva do Recorrente, das provas e atos realizados no âmbito nacional que tenham sido 

obtidos por vias ilícitas, conforme demonstrado anteriormente, bem como a análise, pelo 

juízo singular, de quais provas derivadas também devam ser eliminadas. A decisão 

determina, dessa forma, em termos simples, que: 

 

“O ato de delegação, expressa ou tácita, da condução e direção de produção de prova oral 

a autoridade estrangeira, a fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemunha 

ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo constitucional, legal ou 

jurisprudencial. Por conseguinte, trata-se de ato eivado de nulidade absoluta, por ofensa 

à soberania nacional, o qual não pode produzir efeitos dentro de investigações penais que 

estejam dentro das atribuições das autoridades brasileiras.” (BRASIL, 2020, p. 12). 

 

A relatora, por sua vez, compreendeu que a houve decisão judicial estrangeira que 

deva ser submetida ao juízo delibatório do Superior Tribunal de Justiça, assegurando às 

partes as garantias do devido processo legal inerentes à carta rogatória. Dessa forma, se 

mostra essencial, no âmbito do auxílio direto, o dever do juízo de primeiro grau em 

analisar se determinada autoridade que proferiu a decisão tem as mesmas garantias da 

autoridade brasileira exigida para aquela decisão. 



No caso citado, por exemplo, a relatora entendeu que o Promotor da República de 

Paris denunciou e solicitou, assim como o juiz de instrução julgou necessárias as 

providências para que se averigue a verdade, emitindo, portanto, pronunciamento 

jurisdicional. Logo, é imprescindível que o juízo de delibação esteja presente em casos 

como esses, a fim de delimitar não somente a ofensa aos princípios e preceitos 

constitucionais, como também para averiguar os requisitos de admissibilidade do 

instrumento de cooperação internacional solicitado. 

Por fim, o STJ discorda do cenário onde a autoridade estrangeira disponha de um 

poder de condução da produção de prova maior do que o poder garantido às autoridades 

nacionais. Sob esse contexto, o princípio da ordem pública, dos direitos fundamentais e a 

soberania que irão fundamentar a cognição no auxílio direto. 

 

 

4. Conclusão 

 

Compreende-se, após a leitura da resenha, a importância do juízo de delibação 

pelo juiz de primeiro grau. As responsabilidades inerentes à admissão dos pedidos de 

cooperação internacional devem estar sempre embasadas num juízo mínimo de cognição 

em relação ao mérito, bem como afronta aos preceitos constitucionais e violação de 

normas convencionais. Dessa forma, a ausência de um juízo de delibação e a atuação de 

forma burocrática acaba se convertendo em uma admissão de solicitação de produção e 

requerimento de diligências que se mostram propensas a violar tanto o ordenamento 

jurídico do estado requerido, como também o ordenamento jurídico do estado requerente. 

No momento de cumprir um auxílio direto, é fundamental que o magistrado se 

atente se a legislação de ambos os países admite os procedimentos empregados por via 

do auxílio direto ou se faz necessário o uso da carta rogatória, sob o risco de se criar, 

conforme o caso citado anteriormente, entendimentos acerca do juízo de cognição violam 

o ordenamento jurídico pátrio. 

O papel desempenhado pelo juízo de primeiro grau vai se mostrar basilar para que 

tais questões sejam discutidas de forma mais célere e eficiente, não havendo que ser 



submetido necessariamente ao debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos 

casos de auxílio direto, como também possibilitar que o juízo de primeiro grau opte pela 

inadmissão dos pedidos de auxílio direto com características intrínsecas de carta 

rogatória. Para que isso aconteça, se mostrará necessário, mais do que nunca, o juízo de 

delibação ao invés de uma atuação puramente burocrática pelo magistrado, procurando 

identificar a aplicabilidade dos instrumentos da cooperação conforme as especificidades 

do caso concreto. 
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