
20/12/2019 SEGUNDA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.442 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

REQTE.(S) :GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 
EXTDO.(A/S) :WANPU JIANG OU JIANG WANPU 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 

E M E N T A: EXTRADIÇÃO – REPÚBLICA POPULAR DA CHINA – 
DELITO DE  CAPTAÇÃO ILÍCITA DE DEPÓSITOS DO PÚBLICO  EM  
GERAL (CÓDIGO  PENAL  CHINÊS,  ART.  176)  –  APARENTE 
CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME  TIPIFICADO NO ART. 16 DA 
LEI  Nº  7.492/86  –  OBSERVÂNCIA,  NO CASO,  DOS  POSTULADOS 
DA DUPLA TIPICIDADE  E,  TAMBÉM,  DA DUPLA PUNIBILIDADE – 
PREENCHIMENTO,  POR  IGUAL,  DOS  DEMAIS REQUISITOS DE 
EXTRADITABILIDADE – OCORRÊNCIA,  NO ENTANTO,  DE SITUAÇÃO 
QUE PERMITE VISLUMBRAR A  CONCRETA  POSSIBILIDADE  DE 
IMPOSIÇÃO DE PENA DE PRISÃO PERPÉTUA (OU, ATÉ MESMO, DE 
PENA DE  MORTE)  –  INVIABILIDADE DE  FISCALIZAÇÃO,  PELOS 
AGENTES CONSULARES DO BRASIL, DO FIEL CUMPRIMENTO, POR 
PARTE  DAS  AUTORIDADES  CHINESAS,  DO COMPROMISSO  DE 
COMUTAÇÃO (INEXISTENTE NO CASO)  DE REFERIDAS SANÇÕES 
PENAIS  EM PENA ADMITIDA PELO ORDENAMENTO POSITIVO 
BRASILEIRO –  RECONHECIMENTO,  NA  ESPÉCIE,  A PARTIR DE 
PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(Ext 633  /República   da China, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Ext 1.426/DF, 
Rel.  Min.  GILMAR  MENDES –  Ext 1.428/DF,  Rel.  Min.  GILMAR 
MENDES),  DA INCAPACIDADE DE  O  ESTADO  REQUERENTE 
ASSEGURAR AO  EXTRADITANDO  OS  DIREITOS  INERENTES AO 
“DUE PROCESS OF LAW”,  NOTADAMENTE A GARANTIA DE UM 
JULGAMENTO JUSTO,  IMPARCIAL E INDEPENDENTE –  FATOS QUE 
INVIABILIZAM O DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – 
OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
POR EFEITO DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 4º, II), 
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DE FAZER PREVALECER,  EM  SITUAÇÕES  COMO  A  ORA  EM  
JULGAMENTO,  O REGIME DOS  DIREITOS  HUMANOS  E DAS 
LIBERDADES  FUNDAMENTAIS,  NOTADAMENTE EM SEDE 
PROCESSUAL PENAL – EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.

EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

– A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal 
aos  delitos  comuns  não exonera o  Estado brasileiro  –  e,  em particular, 
o  Supremo  Tribunal  Federal –  de velar pelo  respeito  aos  direitos 
fundamentais  do súdito estrangeiro  que venha a sofrer,  em nosso País, 
processo  extradicional instaurado  por  iniciativa  de  qualquer Estado 
estrangeiro.

O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando 
não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a 
essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana  e que lhe 
confere a  titularidade  de  direitos  fundamentais  inalienáveis,  entre  os 
quais avulta,  por sua insuperável  importância,  a garantia do “due process  
of law”.

Em tema de direito extradicional,  o  Supremo  Tribunal  Federal 
não pode nem deve revelar  indiferença diante  de  transgressões  ao 
regime  das  garantias  processuais  fundamentais.  É que o Estado 
brasileiro – que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe 
rege a vida institucional – assumiu, nos termos desse mesmo estatuto político, 
o gravíssimo  dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos 
(CF, art. 4º, II).

EXTRADIÇÃO E “DUE PROCESS OF LAW”

O  extraditando  assume,  no  processo  extradicional,  a  condição 
indisponível de sujeito de direitos,  cuja  intangibilidade há  de  ser 
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preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de extradição.

A possibilidade de ocorrer a denegação,  em juízo penal  instaurado 
perante  Tribunais  do  Estado  estrangeiro,  das  prerrogativas  inerentes 
ao “due process of law”,  nos múltiplos contornos em que se desenvolve 
esse princípio  assegurador dos direitos  e da própria liberdade jurídica 
do  acusado  –  como,  p.  ex.,  a garantia de  ampla  defesa,  a garantia 
do  contraditório,  a igualdade entre  as  partes perante o  juiz  natural  e 
a garantia de imparcialidade e de independência do magistrado processante – 
impede o deferimento do  pedido  extradicional  (RTJ 134/56-58,  Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

O  Supremo  Tribunal  Federal  não deve deferir o  pedido  de 
extradição,  se o  ordenamento  jurídico  do  Estado  requerente  não se 
revelar capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de 
um julgamento imparcial, justo, regular e independente.

A incapacidade de o Estado requerente  assegurar  ao extraditando 
o direito ao “fair trial” atua como causa impeditiva do deferimento do pedido 
de extradição.

EXTRADIÇÃO,  PENA DE PRISÃO PERPÉTUA (OU DE MORTE) 
E COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO

–  O  ordenamento  positivo  brasileiro,  nas hipóteses em  que  se 
delineia a possibilidade  de imposição da pena de prisão perpétua (ou do 
“supplicium  extremum”),  impede a entrega do  extraditando  ao  Estado 
requerente, a menos que este, previamente, assuma o compromisso formal 
de  comutar,  em pena  privativa de  liberdade  não superior a  30  anos, 
aquelas sanções penais constitucionalmente vedadas, com ressalva, no que se 
refere à pena de morte,  das situações em que a lei brasileira – fundada na 
Constituição da República (art. 5º, XLVII, “a”) – permitir a sua aplicação, 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16B0-CFC7-DF82-2E87 e senha 9EC5-41A5-5D68-6DE1



EXT 1442 / DF 

caso  em  que  se  tornará dispensável  a  exigência  de  comutação. 
Inexistência,  na  espécie,  de  qualquer compromisso  formal,  por  via  
diplomática, do Estado requerente.
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JULGAMENTO,  O REGIME DOS  DIREITOS  HUMANOS  E DAS 
LIBERDADES  FUNDAMENTAIS,  NOTADAMENTE EM SEDE 
PROCESSUAL PENAL – EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.

EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

– A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal 
aos  delitos  comuns  não exonera o  Estado brasileiro  –  e,  em particular, 
o  Supremo  Tribunal  Federal –  de velar pelo  respeito  aos  direitos 
fundamentais  do súdito estrangeiro  que venha a sofrer,  em nosso País, 
processo  extradicional instaurado  por  iniciativa  de  qualquer Estado 
estrangeiro.

O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando 
não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a 
essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana  e que lhe 
confere a  titularidade  de  direitos  fundamentais  inalienáveis,  entre  os 
quais avulta,  por sua insuperável  importância,  a garantia do “due process  
of law”.

Em tema de direito extradicional,  o  Supremo  Tribunal  Federal 
não pode nem deve revelar  indiferença diante  de  transgressões  ao 
regime  das  garantias  processuais  fundamentais.  É que o Estado 
brasileiro – que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe 
rege a vida institucional – assumiu, nos termos desse mesmo estatuto político, 
o gravíssimo  dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos 
(CF, art. 4º, II).

EXTRADIÇÃO E “DUE PROCESS OF LAW”

O  extraditando  assume,  no  processo  extradicional,  a  condição 
indisponível de sujeito de direitos,  cuja  intangibilidade há  de  ser 
preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de extradição.
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A possibilidade de ocorrer a denegação,  em juízo penal  instaurado 
perante  Tribunais  do  Estado  estrangeiro,  das  prerrogativas  inerentes 
ao “due process of law”,  nos múltiplos contornos em que se desenvolve 
esse princípio  assegurador dos direitos  e da própria liberdade jurídica 
do  acusado  –  como,  p.  ex.,  a garantia de  ampla  defesa,  a garantia 
do  contraditório,  a igualdade entre  as  partes perante o  juiz  natural  e 
a garantia de imparcialidade e de independência do magistrado processante – 
impede o deferimento do  pedido  extradicional  (RTJ 134/56-58,  Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

O  Supremo  Tribunal  Federal  não deve deferir o  pedido  de 
extradição,  se o  ordenamento  jurídico  do  Estado  requerente  não se 
revelar capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de 
um julgamento imparcial, justo, regular e independente.

A incapacidade de o Estado requerente  assegurar  ao extraditando 
o direito ao “fair trial” atua como causa impeditiva do deferimento do pedido 
de extradição.

EXTRADIÇÃO,  PENA DE PRISÃO PERPÉTUA (OU DE MORTE) 
E COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO

–  O  ordenamento  positivo  brasileiro,  nas hipóteses em  que  se 
delineia a possibilidade  de imposição da pena de prisão perpétua (ou do 
“supplicium  extremum”),  impede a entrega do  extraditando  ao  Estado 
requerente, a menos que este, previamente, assuma o compromisso formal 
de  comutar,  em pena  privativa de  liberdade  não superior a  30  anos, 
aquelas sanções penais constitucionalmente vedadas, com ressalva, no que se 
refere à pena de morte,  das situações em que a lei brasileira – fundada na 
Constituição da República (art. 5º, XLVII, “a”) – permitir a sua aplicação, 
caso  em  que  se  tornará dispensável  a  exigência  de  comutação. 
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Inexistência,  na  espécie,  de  qualquer compromisso  formal,  por  via  
diplomática, do Estado requerente.

A C Ó R D Ã O

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam  os  Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual da Segunda Turma, na 
conformidade  da  ata  de  julgamentos,  por  unanimidade de  votos,  em 
indeferir  o pedido de extradição  e em determinar,  em consequência, a 
cessação  da  eficácia  das  medidas  alternativas  à  prisão  impostas 
anteriormente (fls.  251/254 e fls.  256),  restaurando-se,  em plenitude,  se 
por al não estiver preso, o “status libertatis” do extraditando Wanpu Jiang 
ou Jiang Wanpu,  a  quem deverá ser  restituído  o  passaporte  de  que é 
titular, nos termos do voto do Relator.

Brasília, Sessão Virtual de 13 a 19 de dezembro de 2019.

CELSO DE MELLO – RELATOR
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R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): O Ministério 
Público  Federal,  em parecer da  lavra  da  ilustre  Subprocuradora-Geral 
da República Dra.  CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES,  assim resumiu e 
apreciou a presente causa extradicional (fls. 309/316):

“1.  O  Governo  da  China,  com  fundamento  em  Tratado  
firmado com o Brasil (promulgado pelo Decreto nº 8.431, de 9 de abril  
de 2015), formalizou pedido de extradição do cidadão chinês Wanpu  
Jiang para que responda naquele País pela prática do crime tipificado  
no art. 176 da ‘República Popular da China Direito Penal’.

2.  A  prisão  preventiva  para  fins  de  extradição  foi  
decretada pelo eminente Relator, Ministro Celso de Mello, em 1º  
de dezembro de 2015 (fls. 48/49 do PPE 769) e cumprida em 10 de  
dezembro  de  2015  (fls.  58  de  PPE  nº  769).  Posteriormente  foi  
concedida ao extraditando a liberdade sob condições, que vem sendo  
mantida até a presente data.

3.  O  extraditando  foi  interrogado  (fls.  219/232)  e  
apresentou defesa técnica (fls.  177/208),  onde alegou que não é  
fugitivo da Justiça chinesa e  que,  caso venha a ser  extraditado,  há  
grande probabilidade de que venha a ser condenado à pena de morte,  
tal como aconteceu com outras pessoas que responderam na China por  
condutas idênticas.
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4. O pedido formal de extradição foi apresentado pelo Estado  
requerente, com a descrição dos fatos  que ensejaram o pedido, a  
indicação  do  dispositivo  da  lei  penal  em  que  a  conduta  encontra  
tipificação,  bem como a  pena  prevista  em lei  e  a  norma relativa  a  
prescrição.

5.  Segundo  consta  da  documentação  encaminhada  pelo  
Estado requerente,  o  extraditando está  sendo investigado  naquele  
País,  juntamente  com  o  seu  sócio  Haizhen  Jiang,  em  razão  dos  
seguintes fatos:

‘De acordo com as autoridade chinesas, Wanpu Jiang  
e Zuoshun  Sun  fundaram,  em  agosto  de  2013,  a  firma 
Wenzhou  Rongyi  Information  Technology  Co.,  Ltd..  
Wanpu Jiang atuaria como representante legal dessa empresa,  
enquanto Haizhen Jiang seria o operador prático.  No período  
compreendido entre 01.08.2013 e 03.10.2014, sem a aprovação  
do  Banco  Popular  da  China,  os  suspeitos,  ora  foragidos,  
operaram o Website Rongyi Fortune e a Rongyi Fortune P2P  
Platform, cuja atividade consistiria em obtenção de empréstimos  
em negócios virtuais (websites), com a promessa de pagar aos  
investidores  20%  da  receita  anual  e  com  garantia  de  100%  
negócio  seguro,  sem riscos.  Com  isso,  obtiveram  ilegalmente  
cerca de CNY 20.000.000,00 (vinte milhões de Renmimbi Iuan),  
enganando 258 vítimas, que perderam seus capitais.’ (fls. 5 do  
PPE nº 769)

6.  O  crime  atribuído  ao  extraditando  consistiu  na  
obtenção  de  dinheiro  de  investidores,  por  meio  da  ‘internet’,  
mediante promessa de devolução com receita no percentual de 20%.  
Os recursos, entretanto, não foram devolvidos. A descrição feita pelo  
Estado requerente, embora truncada, conduz a esse contexto:

‘Em 3 de outubro de 2014,  a vítima Huang Xiaoling 
(feminino, nascida em 01 de novembro de 1978, cidade Yueqing)  
relatou à Secretaria de Segurança Pública do Distrito de  
Lucheng da cidade Wenzhou, Relatório de Wenzhou ‘Riqueza  
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Rongyi’ para emprestar negócio em nome das chamadas redes  
P2P, a fim de prometer retornos elevados e preservação do  
capital como isca, para arrecadar fundos dos utilizadores  
da Internet a ele investiu mais de 300,00 yuans desde 10  
de junho de 2014. Agora, a empresa fechou, o representante  
legal Jiang Wanpu perdeu o contato, quase todo o investimento  
perdeu.  Jiang Wanpu alegou fraude de angariação de  fundos.  
Após  a  revisão,  em  4  de  outubro  de  2014,  departamento  
Lucheng  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  de  cidade  teve  
ilegais dos benefícios financeiros.  Em setembro de 2015, mais  
de 258 vítimas vieram departamento Lucheng da Secretaria de  
Segurança Pública da cidade Wenzhou para relatório, refletindo  
que  se  enganaram  porque  investimento  na  empresa  sobre  
negócio P2P de empréstimo de Internet,  além de extrair  uma  
pequena quantidade  de  interesse,  a  perda total  de  19,793,653  
yuans.’ (fls. 5/6)

7. Faz-se presente o requisito da dupla tipicidade. A pouca  
clareza na descrição dos fatos, aliada à péssima qualidade da tradução,  
dificultam o enquadramento exato da conduta.

8.  Tem-se,  no  entanto,  que a  conduta  descrita  pode  ser  
enquadrada,  no  direito  brasileiro,  no  tipo  do  art.  16 da  
Lei  nº  7.492/86,  punido com sanção  que varia  de  1 a  4 anos de  
reclusão,  tendo em vista que o extraditando fez operar instituição  
financeira sem autorização dos órgãos competentes da China.

9. Também é possível, em tese,  o enquadramento no crime  
de estelionato. O extraditando teria induzido a erro os investidores,  
com  a  promessa  de  uma  remuneração  vantajosa,  apropriando-se  
posteriormente dos valores e, assim, obtendo vantagem indevida.

10.  Considerando,  entretanto,  que  o  crime  do  art.  16  da  
Lei nº 7.492/86 corresponde melhor ao tipo do art.  176 do Código  
Penal  Chinês,  pelo  qual  o  extraditando  está  sendo  investigado,  a 
análise será feita sob a ótica desse tipo penal.

11. Quanto à prescrição, a legislação chinesa, art. 87, prevê o  
prazo de 5 anos para o início do processo criminal, quando a pena for  
inferior a 5 anos, e o prazo de 10 anos, quando a pena variar entre 5  
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a 10 anos. No caso, considerando que o crime ocorreu entre os dias 1º  
de agosto de 2013 a 3 de outubro de 2014, a prescrição, considerado o  
prazo mais curto, somente ocorrerá em 2019.

12. No Brasil, o crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86 tem pena  
máxima de 4 anos, que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve  
em 8 anos.

13. Considerando que os fatos atribuídos ao extraditando  
aconteceram  no  período  entre  1º  de  agosto  de  2013  a  3  de  
outubro de 2014, e que não há notícia da ocorrência de algum marco  
interruptivo, a prescrição, em tese, somente ocorrerá em 2022.

14. Presentes, portanto, os requisitos da dupla tipicidade e da  
dupla  punibilidade,  o  que  justificaria,  em  tese,  o  deferimento  da  
extradição.

15. No entanto, verificou o Ministério Público Federal que não  
se pode conferir credibilidade à afirmação do Estado requerente de que  
o crime atribuído ao extraditando será punido com pena de prisão de  
até dez anos e que não haverá a imposição de prisão perpétua ou de  
pena de morte.

16.  Segundo  consta  das  informações  apresentadas  pelo  
Estado requerente,  o  crime  de  suposta  autoria  do  extraditando  é  
punido com pena de até 3 anos. Mas se o valor for alto ou ocorrerem  
outras situações graves, a pena será de até 10 anos de prisão (fls. 11).

17. No entanto, em caso semelhante a este, que tramita nessa  
Suprema Corte autuado sob o nº 1424, há notícia da possibilidade de  
imposição de pena de morte ao extraditando, situação que motivou a  
suspensão do julgamento e a solicitação de informações ao Ministério  
das  Relações  Exteriores,  a  fim  de  que  diga  se  tem  condições  de  
acompanhar o compromisso de não aplicar pena de morte ou privativa  
de liberdade superior a 10 anos.

18.  Também  em  outros  processos  que  tramitam  nessa  
Corte, tendo como requerente o Governo da China, há essa indefinição  
quanto à pena a ser imposta, havendo notícia da imposição de pena de  
morte para crimes que, pela lei chinesa, a pena máxima prevista é de  
10 anos de prisão.

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6E2D-A5BF-B13F-7975 e senha 62B2-B2FE-9E53-9B2F



EXT 1442 / DF 

19.  Nos  processos  de  Extradição  nºs  1426  e  1428,  sob  a  
relatoria  do  eminente  Ministro  Gilmar  Mendes,  os  Extraditandos  
(Ming Yao e Mi Xu) noticiaram que a sua sogra e mãe (Ian Yuezhen),  
em razão  do  mesmo crime,  foi  condenada  à  morte  e  que  esta  será  
também a  sanção  que  o  Estado  requerente  vai  lhes  impor,  embora  
tenha afirmado que o delito está sujeito a pena que não excede a 10  
anos de prisão.

20.  Para  comprovar  essa  alegação,  os  extraditandos  
juntaram cópia traduzida da sentença que condenou Qian Yuezhen,  
em razão da prática do crime tipificado no art. 176 do Código Penal da  
República Popular da China, à pena de morte. A sentença foi proferida  
em 11 de novembro de 2013.

21.  Sabe-se  que  os  princípios  da confiança e  da boa fé  
norteiam  a  relação  entre  os  Estados  que  integram  a  
comunidade  internacional,  especialmente  nas  situações  de  
cooperação entre os países.

22.  No caso,  o  Governo da  China,  ao  formular  o  pedido  de  
extradição,  afirmou  expressamente  que  o  crime  pelo  qual  o  
extraditando está sendo investigado está sujeito a pena de prisão que  
não excede a 10 anos. No entanto, em caso idêntico, impôs pena de  
morte.

23. É de conhecimento geral que a República da China não  
tem  por  tradição  o  respeito  aos  direitos  fundamentais  do  
cidadão. A imprensa noticia diuturnamente situações de violação a  
direitos que chocam o mundo.

24.  Dados  divulgados  pela  Anistia  Internacional  
mostram  que  a  China  está  no  topo  dos  Países  que  mais  
executam penas de morte. O Código Penal chinês prevê cerca de 50  
tipos punidos com pena de morte.

25.  Muito  embora  os  organismos  internacionais  não  
tenham um número exato das execuções ocorridas naquele País  
a cada ano – dados que são mantidos pelo Governo Requerente em  
absoluto sigilo, como segredo de Estado –, tem-se que a China executa  
mais de mil pessoas por ano, figurando em primeiro lugar na lista dos  
países que mais executam a pena de morte.
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26.  Estatísticas  baseadas  em  dados  divulgados  pela  
imprensa  revelam  um  quadro  bem  mais  alarmante,  havendo  
referência a até 4 mil mortes por ano. A pena de morte não somente é  
executada em números assombrosos como também é imposta em razão  
de crimes que, na grande maioria dos países democráticos, a sanção  
mais grave não excede à prisão.

27. A opção da China, nesse ponto, contraria ao que estabelece  
o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, subscrito pelo  
Brasil,  que  estabelece  rigorosas  restrições  à  imposição  da  pena  de  
morte,  determinando,  em seu artigo  6,  que  a  pena capital  somente  
poderá ser imposta nos casos de crimes mais graves.

28. É certo que, em 2006, a China alterou a sua legislação para  
submeter  ao  Tribunal  Popular  Supremo  as  sentenças  que  impõem  
pena de  morte.  No entanto,  os  dados  divulgados  pelos  organismos  
internacionais mostram que, apesar de ter havido redução do número  
de  execuções,  a  China  ainda  lidera  a  lista  dos  Países  que  mais  
executam no mundo.

29.  Nesse  contexto,  não  há  como  conferir  credibilidade  à  
afirmação do Governo Chinês de que a pena a ser imposta não vai  
exceder a dez anos, ainda mais tendo presente os dados trazidos pelos  
extraditandos nas Extradições nº 1426 e 1428.

30. Em situação similar à presente,  essa Suprema Corte,  
por  sua  composição  plenária,  indeferiu o  pedido  de  extradição,  
formulado pelo Governo Chinês, do cidadão Qian Hong, que naquele  
País foi acusado do crime de estelionato (Ext. 633, Relator Ministro  
Celso de Mello).

31.  Em seu magnífico voto,  o  eminente  Relator,  Ministro  
Celso  de  Mello, após  destacar que  o  Governo  da  China  havia  
assumido o  compromisso  solene  de  comutar,  em  privativa  de  
liberdade,  a pena de morte cominada na legislação,  referiu-se a um  
precedente,  citado  pela  Anistia  Internacional,  em  que  a  China  
descumpriu idêntico  compromisso  firmado com  o  Reino  da  
Tailândia, condenando os extraditandos à pena de morte.

32.  Concluiu  o  Relator  que  esse  fato,  relatado  por  uma  
instituição idônea, afeta a credibilidade do Estado requerente e torna  
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questionável  a  sinceridade  do  compromisso  assumido  perante  o  
Governo brasileiro.

33. Muito embora o precedente seja antigo, de 1996, serve  
de norte para a solução de casos semelhantes.

34. Em caso recente (PPE nº 760), essa Suprema Corte, por  
sua Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, concedeu a  
prisão domiciliar a estrangeiro reclamado pelo Governo da Venezuela,  
invocando a supremacia dos direitos humanos e o descompromisso do  
Estado  requerente  no  trato  de  questões  básicas  dos  direitos  dos  
cidadãos, evidenciando, com essa decisão, a preocupação da Corte em  
privilegiar,  sempre,  a  proteção  dos  direitos  fundamentais  da  pessoa  
humana.

35.  Os dados trazidos pelos extraditandos nos processos 
da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes evidenciam que não 
houve substancial alteração nas condições políticas do Estado 
requerente, que persiste, sem trégua, com a prática de desrespeitar 
os diretos humanos e de executar seus nacionais por crimes que não  
justificam pena tão rigorosa, observados os princípios e valores que  
prevalecem nos países democráticos.

36. E mais, que o Estado requerente não age nas relações com  
os Países que integram a comunidade internacional com a lealdade  
que é imposta pelas normas do direito internacional.

37.  Em  suma,  o  fato  mais  relevante  deste  processo,  e  que  
justifica  a  manifestação  pelo  indeferimento  da  extradição,  é  
que,  ao contrário  do que ocorre com a generalidade dos pedidos de  
extradição,  em  que  há  certeza  do  cumprimento  rigoroso  dos  
compromissos  assumidos,  em relação às  extradições  requeridas  pelo  
Governo chinês não se sabe o que vai acontecer com o extraditando, se  
vai ser preso por um tempo determinado, pelo resto da vida ou se vai  
ser  executado.  Somente  isso  é  suficiente  para  justificar  o  
indeferimento da pretensão.

38.  Ante o exposto,  o  Ministério  Público  Federal  
manifesta-se pelo indeferimento do pedido de extradição.” 
(grifei)

É o relatório.
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20/12/2019 SEGUNDA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.442 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO  –  (Relator): A 
República  Popular  da  China  ajuizou a  presente  ação  de  extradição 
passiva  com o objetivo de pleitear do Governo brasileiro  a entrega de 
Wanpu Jiang  ou Jiang Wanpu,  de nacionalidade chinesa,  contra quem foi 
instaurado, naquele País, procedimento de investigação penal destinado a 
apurar o alegado envolvimento de referido súdito estrangeiro na prática 
do crime de “absorver depósitos ilegais do público”, tipificado no art. 176 do 
Código Penal chinês.

O extraditando, ao ser interrogado, não só negou a prática delituosa 
que  lhe  é  atribuída,  mas  também  enfatizou que,  se  entregue às 
autoridades  da  República  Popular  da  China,  “vai  ser  condenado,  talvez  
[à pena de] morte ou perpétua” (fls. 230).

Conforme  sustenta  o  Estado  requerente,  a  atividade  do  ora 
extraditando  “consistia  em  obtenção  de  empréstimos  em  negócios  virtuais  
(‘websites’), com a promessa de pagar aos investidores 20% da receita anual e  
com  garantia  de  100%  negócio  seguro,  sem  riscos.  Com  isso  obtiveram  
ilegalmente  cerca  de  CNY 20.000.000,00 (vinte  milhões  de  Renmimbi  Iuan),  
enganando 258 vítimas, que perderam seus capitais” (fls. 05 da PPE 769/DF – 
em apenso).

Iniciada a investigação penal, a Secretaria de Segurança Pública de 
Lucheng, Distrito de Wenzhou,  fez expedir mandado de prisão  contra 
Wanpu Jiang  ou Jiang Wanpu,  consubstanciado nos  seguintes  termos 
(fls. 15):

“De acordo com artigo 78 da Lei processual Penal da República  
Popular  da  China,  permiu/decidiu  pela  procuradoria  popular  de  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4AB8-FF68-4A6D-C282 e senha 9FF9-9007-76D7-70ED



EXT 1442 / DF 

Lucheng Distrito de Wenzhou que a nossa Secretaria pode prender o  
suspeito Jiang Wanpu (masculino, nasceu em 8/2/1988, No.995, de  
AV  Fupubei,  Aldeia  Chaofu,  Bairro  Tenggiao,  Distrito  Lucheng,  
Cidade  Wenzhou,  Província  Zhejiang)  e  mandá-lo  para  Centro  de  
Detenção de Lucheng Distrito de Wenzhou.”

O extraditando, ao apresentar a sua defesa técnica, assim fundamentou 
suas  objeções  ao  pedido  de  extradição formulado  pelo  Governo  da 
República Popular da China (fls. 177/208): (a) que não é foragido; (b) que 
o  pedido de extradição  não está suficientemente instruído;  (c)  que há 
divergência entre a data em que o delito supostamente ocorreu e aquela 
de sua entrada no Brasil; (d) que os fatos a ele imputados são anteriores à 
celebração  do  Tratado  de  Extradição  Brasil/China;  (e)  que  o  Governo 
chinês  não  tem capacidade  para  assegurar  ao  extraditando julgamento 
justo e independente, com todas as garantias  inerentes ao postulado do 
“due process of law”; e (f) que há possibilidade de imposição da pena de 
morte caso efetivada a entrega extradicional ao Estado requerente.

A douta Procuradoria-Geral da República, pronunciando-se sobre o 
pedido extradicional,  manifestou-se pelo indeferimento da postulação, 
sob o fundamento de que o Estado chinês não reúne condições políticas 
que  permitam  assegurar ao  ora  extraditando  o  respeito  aos  direitos 
fundamentais de que é titular (fls. 309/316):

“35. Os dados trazidos pelos extraditandos nos processos 
da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes evidenciam que não 
houve substancial alteração nas condições políticas do Estado 
requerente, que persiste, sem trégua, com a prática de desrespeitar 
os diretos humanos e de executar seus nacionais por crimes que não  
justificam pena tão rigorosa, observados os princípios e valores que  
prevalecem nos países democráticos.

36. E mais, que o Estado requerente não age nas relações com  
os Países que integram a comunidade internacional com a lealdade  
que é imposta pelas normas do direito internacional.
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37.  Em  suma,  o  fato  mais  relevante  deste  processo,  e  que  
justifica  a  manifestação  pelo  indeferimento  da  extradição,  é  
que,  ao contrário  do que ocorre com a generalidade dos pedidos de  
extradição,  em  que  há  certeza  do  cumprimento  rigoroso  dos  
compromissos  assumidos,  em relação às  extradições  requeridas  pelo  
Governo chinês não se sabe o que vai acontecer com o extraditando, se  
vai ser preso por um tempo determinado, pelo resto da vida ou se vai  
ser  executado.  Somente  isso  é  suficiente  para  justificar  o  
indeferimento da pretensão.

38.  Ante o exposto,  o  Ministério  Público  Federal  
manifesta-se pelo indeferimento do pedido de extradição.” 
(grifei)

Sendo esse o contexto,  passo a analisar o pedido de extradição  e os 
fundamentos em que se apoia a defesa do ora extraditando.

Cabe registrar que a pretensão extradicional deduzida  pelo Governo 
da  República  Popular  da  China,  considerada a  infração  delituosa 
subjacente a este pleito,  satisfaz a exigência concernente  ao postulado 
da dupla tipicidade.

É que o  delito  imputado ao  súdito  chinês  encontra plena 
correspondência típica no art. 16 da Lei nº 7.492/86,  que define os crimes 
contra o sistema financeiro nacional.

A  ilustre  Subprocuradora-Geral  da  República  Dra.  CLÁUDIA 
SAMPAIO  MARQUES,  após detida análise da conduta atribuída ao  ora 
extraditando,  enfatizou que se acha atendido,  na espécie,  o requisito da  
dupla tipicidade (fls. 311):

“8.  Tem-se,  no  entanto,  que  a  conduta  descrita  pode  ser  
enquadrada,  no  direito  brasileiro,  no  tipo  do  art.  16  da  
Lei  nº  7.492/86,  punido  com sanção  que  varia  de  1  a  4  anos  de  
reclusão,  tendo  em vista  que  o  extraditando  fez  operar  instituição  
financeira sem autorização dos órgãos competentes da China.
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9. Também é possível, em tese, o enquadramento no crime de  
estelionato. O extraditando teria induzido a erro os investidores, com  
a  promessa  de  uma  remuneração  vantajosa,  apropriando-se  
posteriormente dos valores e, assim, obtendo vantagem indevida.

10.  Considerando,  entretanto,  que  o  crime  do  art.  16  da  
Lei  nº  7.492/86  corresponde  melhor  ao  tipo  do  art.  176  do  
Código  Penal  Chinês,  pelo  qual  o  extraditando  está  sendo  
investigado, a análise será feita sob a ótica desse tipo penal.” (grifei)

Devo  reconhecer,  ainda,  que  o  pedido  de  extradição  acha-se 
instruído  com cópia da ordem de prisão  emanada de autoridade que 
dispõe,  nos termos da legislação chinesa,  de  competência para  decretar, 
naquele País,  a privação cautelar da liberdade individual de pessoas que 
figurem  como  indiciadas  ou acusadas  em  procedimentos  de  caráter 
penal-persecutório (fls. 15).

O mandado de prisão em causa foi expedido pelo Ministério Público 
do  Distrito  de  Wenzhou  (fls.  15),  com  fundamento em  norma  de 
competência que atribui  ao representante dessa Instituição o poder de 
ordenar  a  privação  da  liberdade  individual  dos  supostos  autores  de 
ilícitos penais.

O Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil  e a 
República Popular da China, ao dispor sobre os documentos que devem 
obrigatoriamente  instruir  o  pedido  extradicional,  refere-se,  entre  eles, 
à cópia “do mandado de prisão emitido pela autoridade competente da parte  
requerente”.

Constata-se,  pois,  que  referido tratado  bilateral  firmado entre  o 
Brasil  e o Estado estrangeiro ora requerente  não exige que a ordem de 
prisão  tenha  necessariamente  emanado  de  autoridade  estrangeira 
integrante do Poder Judiciário.
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Basta que se cuide, como no caso, de autoridade investida, nos termos 
da legislação do próprio Estado requerente,  de  atribuição para  decretar  a 
prisão do extraditando.

Em tema de  direito  extradicional,  não se pode impor ao  Estado 
requerente, quanto à definição da autoridade competente para ordenar a 
prisão de alguém, o modelo jurídico consagrado pelo sistema normativo 
vigente  no  Brasil,  que  –  com a só exceção de  algumas  hipóteses 
taxativamente discriminadas em sede constitucional (CF, art. 5º, LXI, “in  
fine”,  e art. 136, § 3º, I) –  atribui aos órgãos do Poder Judiciário (e a estes, 
somente)  a  prerrogativa  extraordinária  de  decretar  a  privação  da 
liberdade individual.

Daí a observação de  GILDA  MACIEL  CORRÊA  MEYER 
RUSSOMANO, para quem um dos requisitos condicionadores do pedido 
extradicional  reside na existência de ordem de prisão “determinada por  
autoridade competente (judiciária  ou administrativa) do Estado que requereu a  
extradição” (“A  Extradição  no  Direito  Internacional  e  no  Direito 
Brasileiro”, p. 128, 3ª ed., 1981, RT).

Orienta-se,  nesse  mesmo  sentido,  o  magistério  jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal, que expressamente reconhece, para efeito dos 
processos  extradicionais,  a  “Aptidão  do  mandado  de  prisão  expedido  pelo  
Ministério Público do Estado requerente” (RTJ 89/716, Rel. Min. XAVIER DE 
ALBUQUERQUE):

“VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO  EXPEDIDO 
POR  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  
ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE

–  O  ordenamento  positivo  brasileiro,  no  que  concerne aos  
processos extradicionais,  não exige que a ordem de prisão contra o  
extraditando  tenha  emanado,  necessariamente,  de  autoridade  
estrangeira  integrante do Poder Judiciário.  Basta que se cuide de  
autoridade investida, nos termos da legislação do próprio Estado  
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requerente,  de  atribuição  para decretar a  prisão  do extraditando.  
Precedente.”

(Ext 633/República da China,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO)

Impõe-se afastar,  de outro lado,  a pretendida análise concernente à 
alegação de que inexistem elementos comprobatórios de incriminação do 
extraditando  e,  também,  de que este – considerada a prova documental 
produzida pelo  Estado  requerente  –  não  concorreu para  a  prática 
delituosa que constitui fundamento da presente ação extradicional.

Cumpre enfatizar,  na linha de decisão proferida  pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento de questão de ordem suscitada 
na  Ext 662/República do Peru,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  que 
nenhum relevo  tem  para o sistema extradicional vigente no Brasil 
a  pretendida  discussão  probatória sobre  a  realidade  material  do  fato 
supostamente delituoso  e dos  elementos  de  convicção  concernentes ao 
alegado envolvimento do extraditando na prática criminosa.

É  que  a  jurisprudência do  Supremo  Tribunal  Federal  tem 
reiteradamente assinalado que a ação de extradição passiva não confere 
a esta Corte  qualquer poder de indagação  sobre o mérito  da pretensão 
deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que 
a postulação extradicional apoia-se, sempre enfatizando que:

“O  juízo  de  delibação,  subjacente  ao  pronunciamento  do  
Supremo  Tribunal  Federal  na  apreciação  da  ação  de  extradição  
passiva, não confere poder algum a esta Corte Suprema para rever  
ou  reexaminar os  procedimentos  judiciais  instaurados perante  o  
Estado estrangeiro, incluindo-se nessa vedação até mesmo a própria  
sentença penal condenatória deles resultante. Inexiste, portanto,  no 
processo extradicional regido pelo ordenamento positivo brasileiro,  
a  possibilidade de  o  Supremo  Tribunal  Federal  emitir qualquer  
juízo de revisão.”

(RTJ 140/436, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
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É preciso ter presente que o sistema extradicional vigente no direito 
brasileiro  qualifica-se como sistema de controle limitado,  com 
predominância da  atividade  jurisdicional,  que  permite ao  Supremo 
Tribunal  Federal  exercer fiscalização  concernente à  legalidade  extrínseca 
do pedido de extradição formulado pelo Estado estrangeiro.

O modelo que rege, no Brasil, a disciplina normativa da extradição 
passiva  –  vinculado,  quanto  à  sua  matriz  jurídica,  ao sistema misto  ou 
belga –  não autoriza que se renove,  no âmbito do processo extradicional, 
o litígio penal que lhe deu origem nem que se promova o reexame ou 
rediscussão do mérito (“révision au fond”).

O Supremo Tribunal Federal,  ao proferir juízo de mera delibação 
sobre a postulação extradicional,  só excepcionalmente analisa aspectos 
materiais  concernentes à  própria  substância  da  imputação  penal, 
desde  que  esse  exame  torne-se  indispensável  à  solução  de  eventual 
controvérsia  concernente  (a)  à  ocorrência de  prescrição  penal, 
(b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c) à configuração 
eventualmente política tanto do delito imputado ao extraditando quanto 
das  razões  que  levaram  uma  soberania  estrangeira  a  requerer a 
extradição de determinada pessoa ao Governo brasileiro.

O  ordenamento  positivo  brasileiro,  entre  os  diversos  sistemas 
extradicionais  existentes  no  plano do  direito  comparado,  optou  pelo 
modelo normativo que outorga ao Supremo Tribunal Federal, em tema de 
extradição passiva,  competência meramente delibatória, que lhe permite 
simples  controle  limitado  sobre  os  fundamentos  em  que  se  apoia  a 
postulação deduzida pelo Estado estrangeiro.

Esse sistema de  controle  limitado –  que  enseja  mera  verificação 
jurisdicional  de pontos determinados referidos  pela  própria legislação 
doméstica  brasileira  ou,  quando  existente,  pelo  tratado  bilateral 
específico –,  além de não viabilizar a possibilidade  de qualquer juízo de 
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revisão  sobre  os  fatos  subjacentes ao  pedido  extradicional  (como  já 
precedentemente  enfatizado),  restringe a  atividade  processual  do 
Supremo Tribunal Federal ao plano da mera delibação.

Isso significa,  na  perspectiva  do  modelo  extradicional  vigente 
no ordenamento jurídico brasileiro (Lei nº 13.445/2017)  –  que repele a 
possibilidade de revisão ou de reapreciação do mérito da acusação penal 
ou da condenação criminal proferidas no âmbito do Estado requerente –, 
que  a  Lei  de  Migração  consagra o sistema de contenciosidade limitada, 
que circunscreve o “thema decidendum”, nas ações de extradição passiva, 
à  análise  dos  pressupostos e das condições  inerentes ao  pedido 
formulado pelo Estado estrangeiro.

Cumpre enfatizar,  bem  por  isso,  que nenhum  relevo  tem  para  o  
sistema  extradicional  vigente  no  Brasil a  discussão  pertinente às 
circunstâncias de fato concernentes à  realidade  material  do  delito  e à 
prova da suposta participação do súdito estrangeiro reclamado.

É por tal razão que esta Corte Suprema,  com apoio em autorizado 
magistério  doutrinário (JOSÉ  FREDERICO  MARQUES,  “Tratado  de 
Direito Penal”, vol. I/319, 2ª ed., 1964, Saraiva; MIRTÔ FRAGA, “O Novo 
Estatuto  do  Estrangeiro  Comentado”,  p.  336,  1985,  Forense;  YUSSEF 
SAID  CAHALI,  “Estatuto  do  Estrangeiro”,  p.  325/326,  item  n.  26.33, 
2ª  ed.,  2010,  RT;  JOSÉ  FRANCISCO  REZEK,  “Direito  Internacional 
Público –  Curso Elementar”,  p.  204,  item n.  118,  1989,  Saraiva;  NEGI 
CALIXTO,  “A Propósito  da  Extradição:  A  Impossibilidade  de  o  STF 
Apreciar  o  Mérito  no  Processo  de  Extradição.  Indisponibilidade  do 
Controle  Jurisdicional  na  Extradição”,  “in”  “Revista  de  Informação 
Legislativa”, vol. 109/163, v.g.), tem advertido que “a justiça ou injustiça, a  
procedência  ou  improcedência  da  acusação  escapam ao  exame  do  Tribunal” 
(Ext 183/Suíça, Rel. Min. EDGARD COSTA – grifei).
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O extraditando sustenta, ainda, em sua defesa, que existe acentuado 
risco de aplicação da pena capital  por parte do Estado requerente,  caso 
seja deferido o pleito ora em exame (fls. 187/205):

“16 – Apesar da tentativa de camuflar a realidade, por parte do  
GOVERNO  requerente,  o  certo  é  que  para  os  fatos  imputados  ao  
extraditando  está  prevista  a  pena  capital,  aliás  frequentemente  
praticada na China, circunstância em que a lei brasileira específica só  
admite  a  extradição  mediante  compromisso  formal  e  regular  de  
comutação  em  pena  privativa  de  liberdade,  sendo  certo  que  o  
compromisso assumido nos presentes autos não é confiável, seja por  
falta  de  prova  mostrando  que  a  autoridade  que  formalizou  o  
compromisso  em  nome  do  Governo  da  China  está  para  tanto  
autorizada pela lei chinesa, seja porque só mencionou trechos do texto  
legal, que não está completo e faltam informações;

17 – Na realidade o extraditando corre o risco de ser julgado por  
autêntico tribunal de exceção, podendo ser submetido a um processo  
que  não  oferece  garantias  jurídicas,  nem  respeita  as  condições  
indispensáveis à salvaguarda dos direitos do homem, sendo certo que  
prevalecerá a interpretação casuística dos textos legais, sem nenhuma  
certeza de que as exigências mínimas da ordem pública internacional  
quanto ao direito de defesa serão cumpridas, o que aliás é típico dos  
Estados  de  Legalidade  Revolucionária  como  acontece  na  China  
Popular, em que o objetivo da construção do socialismo, conduzida sob  
a  direção do partido único,  é  que  deve  comandar a  interpretação e  
aplicação das leis;

.......................................................................................................
25 – O extraditando sustenta, em sua defesa, que o GOVERNO  

CHINÊS  omitiu,  fraudulentamente,  a  circunstância  de  que,  desde  
1982, até o delito de estelionato naquele país é também punível com a  
pena de morte, portanto merece total cautela;

.......................................................................................................
27  –  Esse  aspecto  suscitado  do  extraditando  assume  

inquestionável  importância  jurídica  em  face  do  que  dispõe  o  
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ordenamento positivo brasileiro, que impede, nas hipóteses em que se  
delineia  a  possibilidade  de  imposição  do  ‘supplicium extremum’,  a  
entrega do extraditando ao Estado requerente;

.......................................................................................................
55  –  Salientamos  que  no  regime  unipartidário  vigente  na  

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA não se respeitam os direitos  
humanos, não há liberdade nem democracia,  onde não há como dar  
continuidade em um processo de extradição nessas circunstâncias, por  
entendermos  que  a  entrega  de  Wanpu  Jiang  ao  país  requerente  
representará a supressão de sua vida;

.......................................................................................................
97  –  O  exame  destes  autos  claramente  revela  um  fato  que,  

simultaneamente, constitui um anacronismo histórico, uma anomalia  
política e um gravíssimo retrocesso nas garantias liberais reconhecidas  
pelas sociedades de formação democrática, a possibilidade absurda e  
inimaginável de aplicação retroativa, na República Popular da China,  
de lei penal mais grave, ainda que veiculadora da pena de morte, a  
fatos  delituosos  cometidos  em momento  anterior  ao  de  sua  própria  
vigência;

98  –  Constitui  exemplo  flagrante  dessa  anomalia  jurídica,  
repudiada  pela  consciência  jurídica  dos  povos  livres,  a  própria  
resolução editada pelo  conselho permanente  da Assembléia  Popular  
Nacional, em 08/03/82, que, ao instituir a pena de morte para diversas  
modalidades delituosas (entre as quais aquela motivadora deste pedido  
de  extradição),  prescreveu  que  a  sanção  capital  estender-se-ia  aos  
crimes praticados ‘antes da data de vigência desta Resolução’, desde  
que o criminoso não se entregasse às autoridades ate 01/05/82, ou, já  
se achando preso até essa data, não confessasse todos os crimes e nem  
informasse, honestamente, sobre todos os fatos criminosos cometidos  
em momento  anterior  ao  do  início  de  vigência  desse  novo  diploma  
legislativo;”

Devo salientar,  neste  ponto,  que  o  Código  Penal do  Estado 
requerente autoriza,  em seu art.  48,  a imposição da  pena de morte a 
sentenciados  que  tenham  cometido  “crimes  extremamente  graves”,  sem 
qualquer menção a parâmetros objetivos que possibilitem a constatação 
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segura acerca da aplicação, ou não, de referida pena capital ao delito pelo 
qual o Governo chinês requer a presente extradição.

Esse  aspecto  suscitado pela  Defesa  do  extraditando  assume 
inquestionável importância  jurídica  em  face  do  que  dispõe o 
ordenamento positivo brasileiro,  que impede,  nas hipóteses em que se 
delineia  a  possibilidade  de  imposição  do  “supplicium  extremum”, 
a entrega do  extraditando  ao  Estado  requerente,  sem  que  este 
previamente  assuma  o  compromisso  formal  de “comutar  a  pena  
corporal,  perpétua  ou  de  morte  em  pena  privativa  de  liberdade,  respeitado  
o  limite  máximo de  cumprimento  de  30  (trinta)  anos” (Lei nº 13.445/2017, 
art. 96, III).

Assinale-se,  no que concerne a esse tema,  que a  jurisprudência do 
Supremo Tribunal  Federal  tem ressaltado,  nos casos em que se impõe a 
substituição da sanção capital, que o compromisso de comutação conste do 
pedido de extradição,  muito embora possa ele ser também validamente 
prestado em momento posterior “pelo Estado requerente antes da entrega 
do  extraditando” (RTJ 43/169, Rel.  Min.  VICTOR  NUNES  LEAL  – 
RTJ 24/247,  Rel.  Min. PEDRO CHAVES),  eis que a formalização desse 
compromisso – quando presente a possibilidade de execução da pena de morte – 
atua,  na  realidade,  como  pressuposto “da  entrega  do  extraditando,  e  não  
do deferimento da extradição pelo Supremo Tribunal Federal” (RTJ 83/3, Rel. 
Min. CORDEIRO GUERRA).

No presente caso, contudo, ainda que o Estado requerente assumisse 
formalmente  o  compromisso  de  comutar  em pena  privativa  de  liberdade  
a pena de morte eventualmente imponível ao extraditando,  é certo que a 
conjuntura político-institucional  existente na  República  Popular  da 
China não favorece quaisquer garantias sobre o implemento dessa medida, 
consoante assentado pela colenda Segunda Turma desta Corte Suprema 
em julgamento de extradição que, à semelhança do caso ora em exame, fora 
igualmente requerida pelo Estado chinês  em função da mesma infração 
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penal subjacente a  este  pleito  extradicional  (art.  176 do  Código  Penal 
chinês):

“A ausência das garantias básicas do extraditando quanto à  
comutação  da  pena  é  reforçada  pelas  informações  prestadas  pela  
representação diplomática brasileira na China. Ao responder ao pedido  
de  informações formulado nos autos da Ext.  1428 (fls.  479-480-v),  
relativo  ao  mesmo  fato  imputado  à  esposa  do  extraditando,  o 
encarregado de negócios brasileiro, Marcelo Della Nina, escreveu  
o seguinte:

‘[...]  O  sistema  judicial  chinês  caracteriza-se  por  
elevada opacidade, especialmente em processos relacionados a  
acusações de corrupção. Os casos judiciais de maior repercussão  
na  política  interna  chinesa  podem  envolver  a  obtenção  ou  
divulgação de segredos de Estado pelos réus, o que leva as sessões  
de julgamento a terem deliberações a portas fechadas. [...].

A  opacidade  do  sistema  judicial  chinês  tem  
repercussões  sobre  atuação  desta  Embaixada  no  
acompanhamento  de  casos  consulares  que  envolvem  o  
sistema  prisional  chinês.  Se  já  existem  dificuldades  
encontradas  pelos  postos  na  China  para  acompanhamento  de  
casos  brasileiros  presos  neste  país,  elas  seriam  seguramente  
maiores para que se tenha acesso aos autos e à situação de um  
processo em que o réu seja chinês e ainda acusado por corrupção.  
[...].

Ademais,  informações sobre processos judiciais em  
curso não são acessíveis pela ‘internet’ e dependem da boa  
vontade das autoridades chinesas em responder às notas  
enviadas pelos postos.  É de se esperar que, em se tratando  
de um nacional chinês julgado por corrupção,  as autoridades  
locais  viessem  a  considerar  como  intervenção  nos  
assuntos internos do país eventuais solicitações do Posto  
para  visita a  um  extraditando,  com  vistas  a  verificar  sua  
situação prisional. [...].

12 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4AB8-FF68-4A6D-C282 e senha 9FF9-9007-76D7-70ED



EXT 1442 / DF 

Embora  esta  Embaixada  considere  politicamente  
problemático  e  sensível,  além  de  provavelmente  ineficaz,  
solicitar  informações  ao  governo  chinês  sobre  o  
andamento de processos e penas aplicadas a seus próprios  
nacionais,  o  governo brasileiro  poderia  usar  as  reuniões  dos  
referidos diálogos para ressaltar, em caráter geral, a necessidade  
de  que  as  penas  aplicadas  aos  extraditandos  respeitem  o  
compromisso formado pela China. É pouco provável,  contudo,  
que esses canais possam assegurar ao lado brasileiro de que as  
penas  aplicadas  são  de  fato  limitadas  ao  que  comporta  nossa  
legislação.’ (...).

Não é demais ressaltar que, segundo a Anistia Internacional  
(‘Death sentences and executions in 2016’, p. 19), a China liderou o 
‘ranking’  das execuções da pena de morte no mundo em 2016,  
com a aplicação da sanção capital a milhares de pessoas.

Os  dados  não  são  oficialmente  divulgados  pelas  
autoridades chinesas, pois são considerados segredo de Estado.  
Apesar disso, pelas estimativas da Anistia Internacional, aquele país  
executa mais pessoas que todas as demais nações do mundo reunidas  
(ANISTIA INTERNACIONAL, ‘Death sentences and executions in  
2016’, p. 19).

Destaque-se que  não  há  notícias  relativas  a  avanços  
significativos nessa matéria.

A  ausência  de  garantias quanto  à  comutação  da  pena  é  
reforçada pela falta de independência do Poder Judiciário e dos  
casos relatados de graves violações de direitos humanos.

Discorrendo sobre a influência do Partido Comunista Chinês  
sobre  o  funcionamento  dos  órgãos  estatais,  incluindo  o  Poder  
Judiciário, Xin He escreve o seguinte:

‘Conforme  destacado  por  Hamrin:  ‘Normalmente,  a  
segurança  interna,  juntamente  com  as  funções  legislativas  e  
judiciais, são chanceladas por Comissões Políticas e de Assuntos  

13 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4AB8-FF68-4A6D-C282 e senha 9FF9-9007-76D7-70ED



EXT 1442 / DF 

Jurídicos  ou  Grupo  de  Decisão  (GD),  que  supervisiona  o  
Congresso  Nacional  do  Povo  (CNP),  a  procuradoria  e  os  
tribunais, bem como a polícia e as forças de inteligência. [...].

Não  há  significativa  separação  de  poderes  e  
independência entre o aparato estatal e o partido. Sempre  
que uma disputa de poder surge, o árbitro final, de acordo com o  
princípio do centralismo democrático, será simplesmente o mais  
alto comitê dentro do partido. [...].

Comparado ao congresso do povo,  as cortes estão  
em uma posição bem inferior  na  hierarquia política.  A 
presidência da Suprema Corte do Povo (SCP) é função atribuída  
a um membro do Comitê Central do Partido, e não do Politburo.  
Apesar da posição administrativa ser superior à dos ministros, o  
status político dentro do partido é inferior, de facto até mesmo  
abaixo  dos  ministros  da  Segurança  Pública,  das  Finanças  e  
Planejamento. [...].

A baixa posição do chefe da SCP demonstra que o  
judiciário não é tão importante para o partido’. (HE, Xin.  
‘The Party’s Leadership as a Living Constitution in China’. In:  
GINSBURG,  Tom;  SIMPSER,  Alberto.  ‘Constitutions  in  
Authoritarian Regimes (Comparative Constitucional Law and  
Police’), p. 246-252).”

(EXT 1.426/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)

Esse  comportamento das  autoridades  chinesas  somente  pode 
levar-me a apreciar,  com grave preocupação e extrema cautela, o pedido de 
extradição ora em exame. 

Diversos documentos  emanados de  instituições  governamentais 
(como o “2018 Country Reports on Human Rights Practices:  China (includes 
Tibet,  Hong Kong and Macau) –  China” do Departamento de Estado dos 
Estados  Unidos  da  América)  e de  organizações  não  governamentais 
idôneas, como a Anistia Internacional (“Amnesty International Report 2017/18 –  
China)  e  a Human  Rights  Watch (“World Report/2019/China”),  deixaram 
evidenciado que, desde o massacre da Praça da Paz Celestial (1989), vêm se 
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intensificando as críticas da comunidade internacional ao regime político 
vigente na República Popular da China, qualificado,  de forma explícita, 
como  um  Estado  totalitário,  responsável por  práticas  institucionais 
reveladoras de  intolerância  e de  grave  desrespeito  aos  direitos  e  às 
garantias fundamentais da pessoa humana.

Um Estado que não sabe conviver em harmonia com o pluralismo 
político  e  que  também  se  mostra  incapaz  de  respeitar a  essencial 
dignidade  da  pessoa  humana  –  ainda  que  se  mostre  aberto, 
pragmaticamente, a reformas em seu sistema econômico – não pode deixar 
de ser estigmatizado com o labéu de Estado desprovido de legitimidade 
democrática.

Ainda são profundas as  restrições  impostas pelo  ordenamento 
positivo chinês ao regime das liberdades públicas, tanto que o Relatório 
Anual do Departamento de Estado norte-americano, divulgado em março 
de 2019,  após destacar que a República Popular da China “é um Estado  
autoritário  no  qual  o  Partido  Comunista  Chinês  constitui  a  fonte  mais  
importante  de  poder”, revela  a  existência,  naquele  País,  de  inúmeros 
abusos cometidos  por  autoridades  governamentais  contra os  direitos 
básicos  das  pessoas,  relacionando,  entre  várias  outras,  as seguintes 
situações de flagrante anormalidade:  detenções  arbitrárias;  regime  de 
incomunicabilidade por períodos muito prolongados; confissões obtidas 
mediante  violência;  prática  da  tortura;  execuções  extrajudiciais; 
desaparecimento de pessoas;  tratamento cruel e degradante dispensado 
pela  polícia  e  por  outros  agentes  da  repressão;  dificuldade  de  acesso 
dos  indiciados  e  réus  presos  a  seu  advogados;  impossibilidade  de 
organizações  humanitárias  internacionais  terem  acesso  ao  universo 
concentracionário chinês;  concessão  de fiança criminal  sujeita ao poder 
discricionário das autoridades incumbidas da segurança pública;  recusa 
de julgamento público e justo.
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Quanto  a  este  último  tópico –  “denial of fair public trial”  –, 
o Relatório Anual do Departamento de Estado dos Estados Unidos da 
América, datado de 2018, adverte:

“Embora  a  lei  estabeleça que  os  Tribunais  exercerão a  
função jurisdicional  de modo independente,  sem interferência de  
quaisquer órgãos administrativos, organizações sociais e pessoas em  
geral, o  fato  é  que  o  Judiciário  não  desempenhou as  suas  
atribuições  com  independência. Juízes  costumam  receber  
orientação  política  em  casos  sujeitos  à  sua  competência, 
inclusive instruções sobre como decidir uma controvérsia, tanto do  
Governo  como do  Comitê  Central  do  Partido  Comunista  Chinês,  
especialmente em casos mais sensíveis. O Comitê Central, por sua  
Comissão  de  Assuntos  Legais,  tem  autoridade  para  rever, 
reformar e dirigir as atividades da magistratura em todos os níveis 
do Judiciário. Todas as nomeações para o Poder Judiciário e para o  
Ministério  Público  exigem  aprovação pelo  Departamento  de  
Organização do Comitê Central.

.......................................................................................................
Uma comissão controlada pelo Comitê Central decidiu a maior  

parte dos  principais  processos  criminais,  restando aos  Juízes  e  
Tribunais  de  Apelação  apenas  o  dever  de  encontrar uma  
fundamentação legal para a decisão da comissão.” (grifei)

Essa  mesma percepção  da  realidade  política  chinesa,  com  todas 
as gravíssimas limitações que se projetam sobre o estatuto das liberdades 
individuais, foi também revelada pela Anistia Internacional, cujo Relatório 
Anual, datado de 2017-2018, após destacar que o julgamento das causas penais   
na República Popular da China não se ajusta aos padrões internacionais das 
garantias processuais básicas, assevera que o Governo da República Popular 
da  China  continua  a  editar  novas  leis  influenciadas pelo  critério da  
“segurança nacional”,  o que tem causado graves ameaças  e gerado sérios 
riscos aos direitos fundamentais da pessoa humana, seja com a imposição 
de  prisões  de  longa  duração  executadas pela  Polícia  fora do  sistema 
penitenciário, com nota, muitas vezes, de incomunicabilidade, seja mediante 
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detenção  e condenação,  apoiadas em  acusações  vagas  e genéricas,  de 
ativistas  e de defensores de direitos humanos,  seja,  ainda, pela inflição de 
tortura e maus tratos àqueles postos sob custódia do Estado chinês.

Tendo presentes as circunstâncias referidas nos Relatórios em questão, 
impõe-se indagar se este Supremo Tribunal Federal deve, ou não, deferir 
o  pedido  de  extradição  ora  em  exame,  não obstante o  ordenamento 
jurídico do Estado requerente falhe, gravemente, em assegurar, de maneira  
plena,  aos  réus,  em juízo  criminal,  a garantia de  um  julgamento  justo, 
imparcial, público, regular e independente.

Em outras palavras:  a possível ocorrência da denegação do direito a 
um “fair trial” atuaria como causa impeditiva da presente extradição?

É certo que a cooperação processual dos Estados em matéria penal 
revela-se instrumento de inquestionável relevo na consecução dos fins 
ditados  pela necessidade de  coibir a  ação  criminosa  de  delinquentes 
comuns.

A extradição,  nesse  contexto,  representa um  instituto  de  natureza 
político-jurídica  destinado a conferir efetividade a essa  cooperação no 
domínio  penal,  permitindo,  em consequência,  que  se  empreste  eficácia 
mais  intensa às  ações  persecutórias  e repressivas  exercidas  pela 
comunidade  internacional  contra  os  infratores  comuns da  legislação 
penal ordinária.

O  processo  extradicional,  dentro  dessa  perspectiva,  constitui, sob a 
égide do princípio da solidariedade,  meio  efetivo de  cooperação 
internacional  na  repressão  à criminalidade  comum (GILDA MACIEL 
CORREA  MAYER  RUSSOMANO,  “A  Extradição  no  Direito 
Internacional e no Direito Brasileiro”, p. 31, 3ª ed., 1981, RT; CLOVIS 
BEVILÁQUA, “Direito Público Internacional”, vol. 2/109-110, 1939, Rio; 
OLIVEIROS  LITRENTO,  “Manual  de  Direito  Internacional  Público”, 
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p.  437/438,  2ª  ed.,  1979,  Forense;  LUIS IVANI DE AMORIM ARAÚJO, 
“Curso de Direito Internacional Público”, p. 91, 8ª ed.,  1995, Forense; 
ARTHUR BRIGGS, “Extradição”, p. 03/18, 1910, Imprensa Nacional, v.g.).

A essencialidade da cooperação internacional  na repressão penal 
aos  delitos  comuns,  contudo,  não exonera o  Estado  brasileiro  –  e,  em 
particular,  o Supremo Tribunal Federal –  de velar pelo  respeito  aos 
direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso  
País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado 
estrangeiro.

O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando 
não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a 
essencial dignidade  que lhe é inerente como pessoa humana  e que lhe 
confere a  titularidade  de  direitos  fundamentais  inalienáveis,  entre  os 
quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia do “due process of  
law”.

É preciso enfatizar –  sempre  na  perspectiva  de  um  regime 
democrático  que  tem  por  fundamento  valores  que  consagram  e  dão 
primazia  ao sistema de liberdades  públicas  –  que o extraditando não 
constitui mero  objeto  de  pretensões,  muitas vezes contestáveis, 
manifestadas por soberanias estrangeiras perante esta Suprema Corte.

Na realidade,  o  extraditando  assume,  no  processo  extradicional, 
a condição indisponível de sujeito de direitos,  cuja intangibilidade há de 
ser preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de extradição.

Torna-se irrecusável,  desse  modo,  que  a  formulação do  pedido 
extradicional  coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que 
se  estabelece entre  a  pretensão  do  Estado  estrangeiro  que  requer a 
extradição e a resistência da pessoa que contra ela se insurge.
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Daí a observação da  eminente  e  saudosa  Professora  ADA 
PELLEGRINI  GRINOVER  (“Processo  Penal  Transnacional:  Linhas 
Evolutivas e Garantias Processuais”, “in” “Revista Brasileira de Ciências 
Criminais”,  vol.  9/42-43),  que,  fundando-se na  experiência  jurídica  
comparada e,  também,  no magistério  doutrinário (NICOLETTA PARISI, 
“Estradizione e Diritti Dell’uomo”, 1993, Giuffrè, v.g.), assevera:

“Dois valores relevantes, de certo modo antagônicos, ou pelo  
menos  dialeticamente  opostos,  têm  emergido  recentemente em 
sede  de  cooperação  internacional  em  matéria  penal:  de  um  lado,  
a  necessidade  de  intensificar  a  referida  cooperação na  luta  
contra o crime;  de outro,  a consciência cada vez mais profunda  
de que os direitos fundamentais devem colocar-se como termo  
de referência nessa matéria  e,  conseqüentemente,  como limite à  
cooperação internacional em matéria penal.

O  Projeto  de  Resolução elaborado,  em  1992,  durante a  
reunião  preparatória  de  Helsinque  para  o  XV  Congresso  da  
Associação  Internacional  de  Direito  Penal,  realizado  no  Rio  de  
Janeiro, em setembro de 1994, onde foram elas confirmadas, havia  
salientado  a  necessidade de  os  Estados,  diante de  obrigações  
internacionais  contrastantes  que tendam,  de um lado,  à proteção 
dos direitos do homem e, de outro, à cooperação em matéria penal,  
darem  proeminência  aos  primeiros,  recusando  a  cooperação  
ou subordinando-a a condições.  E mais: quando destinatários de  
pedidos de cooperação internacional  em matéria penal,  os Estados  
devem preocupar-se em que os tratados não lhes criem obrigações  
que  resultem  em  violações  de  direitos  fundamentais e,  mais  
particularmente,  do  direito  de  não  ser  submetido  a  tortura,  a  
execuções  e  seqüestros  arbitrários, bem  como  a  procedimentos  
penais que não respeitem as condições de um processo justo, como  
geralmente reconhecido.

.......................................................................................................
Finalmente,  a jurisprudência internacional – que também 

tem influenciado,  pelo  menos em parte,  a  jurisprudência  interna –  
vem  estabelecendo,  em  diversos  julgamentos  que  configuram  
verdadeiro  ‘freio  de  emergência’,  limites  à  cooperação  
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internacional em  matéria  penal,  dando  particular  atenção às  
cláusulas atinentes aos direitos fundamentais.

Algumas  dessas  cláusulas têm  caráter  eminentemente  
processual:  o ‘ne bis in idem’,  a  sentença  contra o  revel,  a 
observância das garantias do devido processo legal perante o Estado  
requerido;  o controle da observância dessas mesmas garantias 
no Estado requerente,  pelo requerido;  a proibição de tribunais  
de  exceção;  os princípios processuais retratados pelas  
denominadas ‘cláusulas de ordem pública’.

Isso  tudo  vem  transformando o  enfoque  da  cooperação  
internacional  em matéria penal  e processual penal: da clássica  
asserção de  que  ‘os  tratados  de  extradição  são  feitos  em benefício  
dos governos envolvidos’, na base da qual toda essa matéria era vista  
num plano bidimensional, onde a pessoa figurava apenas como sujeito  
passivo,  passa-se  ao  esforço  de  construção  da  cooperação  
internacional numa dimensão trilateral,  em que o indivíduo é  
sujeito  de  direitos,  tutelado  pelas  normas  internacionais  e  pelas  
garantias constitucionais e legais de seu próprio país.” (grifei)

Vê-se,  portanto,  que já se registra,  no  plano  da  cooperação 
internacional  em  matéria  penal,  uma  tendência  contemporânea muito 
expressiva que consiste,  especialmente em tema extradicional,  em conferir 
precedência à  tutela  dos  direitos e das  liberdades  fundamentais  do 
indivíduo, em ordem a protegê-lo contra ações eventualmente arbitrárias 
que  possam  comprometer a  observância,  pelo  Estado  requerente  da 
extradição,  da  garantia  básica que  outorga  a  qualquer réu  criminal 
o direito a um julgamento justo e regular.

O direito ao “fair trial” –  que constitui projeção concretizadora do 
postulado  concernente ao  devido  processo  legal  –  qualifica-se como 
fator de legítima restrição à cooperação internacional em matéria penal, 
justificando,  em consequência,  a própria recusa do pedido de extradição, 
sempre que se evidenciar,  como no caso ora em exame, que o extraditando 
pode ser privado da  garantia  de  um  julgamento  regular,  justo  e 
imparcial, fundado na igualdade processual entre os litigantes (“paridade  

20 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4AB8-FF68-4A6D-C282 e senha 9FF9-9007-76D7-70ED



EXT 1442 / DF 

de armas”)  e na  observância do princípio da plenitude de defesa  e  do 
contraditório.

Nem se alegue que o reconhecimento da possibilidade  dessa maior 
extensão do controle jurisdicional do pedido de extradição,  pelo Supremo  
Tribunal Federal,  importaria em interferência indevida na esfera de uma 
soberania estrangeira.  É que  o Estado estrangeiro,  qualquer que seja ele, 
ao  requerer a  extradição  ao  Governo  do  Brasil,  submete-se,  por efeito 
de sua própria deliberação,  ao  conjunto  das  prescrições  internas do 
ordenamento doméstico  e,  sobretudo,  aos princípios  fundamentais que 
estruturam  o  nosso sistema  jurídico  e  informam a  própria  ideia  de 
Direito entre nós prevalecente.

Em outras palavras, o Estado estrangeiro que requer a extradição ao 
Brasil  deve  ter  a  percepção de  que,  ao  fazê-lo,  expõe-se,  no plano das 
atividades desenvolvidas pelo Supremo Tribunal Federal,  à plena incidência 
das diretrizes  que consagram a predominância das normas de proteção 
aos direitos humanos.

Tal  como  precedentemente já  enfatizei,  uma das limitações que 
incidem sobre  a  cooperação  internacional  em  matéria  de  extradição 
reside na circunstância de que o  pedido extradicional  não deverá ser 
deferido,  se se demonstrar que o processo penal condenatório,  tal como  
delineado  pelo  ordenamento  positivo  do  Estado  requerente (a  República 
Popular da China,  na espécie),  não se conforma com as diretrizes  e os 
postulados que, em benefício do réu, consagram as garantias fundamentais 
inerentes ao “due process of law” nem os observa.

O exame da garantia constitucional do “due process of law” permite 
nela identificar,  em seu conteúdo material,  alguns elementos essenciais à sua 
própria configuração (HC 111.567-AgR/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – 
HC 130.373-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 176.174-MC/AM, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 34.180-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE 
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MELLO,  v.g.),  entre os quais avultam,  por sua inquestionável importância, 
entre outras, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia 
de acesso ao Poder Judiciário);  (b)  direito à citação  e ao conhecimento 
prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, 
sem dilações  indevidas;  (d)  direito ao  contraditório  e à  plenitude  de 
defesa (direito à autodefesa  e à  defesa técnica);  (e)  direito de não ser 
processado  e  julgado  com  base  em  leis  “ex  post  facto”;  (f)  direito ao 
benefício  da  gratuidade;  (g)  direito ao  silêncio  (privilégio  contra  a 
autoincriminação); (h)  direito à prova; (i)  direito de não ser processado 
com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (j) direito à igualdade 
entre as partes; (k)  direito ao juiz natural; (l)  direito de ser julgado por 
Juízes  e  Tribunais  imparciais  e  independentes;  (m)  direito à  última 
palavra, vale dizer, o de pronunciar-se, sempre, após o órgão de acusação; 
(n) direito de ser presumido inocente até o advento do trânsito em julgado da 
sentença  penal  condenatória;  (o)  direito ao  recurso;  e (p)  direito de 
presença e de “participação ativa” nos atos de interrogatório judicial dos 
demais litisconsortes penais passivos, quando existentes.

Tenho para mim,  por  isso  mesmo,  que,  em  tema de  direito 
extradicional,  o  Supremo  Tribunal  Federal não pode nem deve revelar 
indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais 
fundamentais. É que o Estado brasileiro – que deve obediência irrestrita 
à  própria  Constituição  que  lhe  rege a  vida  institucional  –  assumiu, 
nos termos desse mesmo estatuto político,  o gravíssimo dever de sempre 
conferir prevalência aos direitos humanos (art. 4º, II).

Desse modo,  a  questão  concernente à  observância  das  garantias 
processuais  do  réu  pelo  Estado  requerente  –  notadamente naqueles 
pontos que se referem  à existência de normas que  efetivamente deem 
expressão  real  à  garantia de  julgamento  regular,  público  e  justo  do 
acusado – projeta-se como tema que necessariamente deve submeter-se à 
apreciação  desta Suprema Corte,  pois,  como adverte ADA PELLEGRINI 
GRINOVER (op.  cit.,  “in”  “Revista  Brasileira  de  Ciências  Criminais”, 
vol.  9/77),  “(...)  o Estado requerido é  tão responsável  quanto o  Estado  
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requerente pela rigorosa observância dos direitos fundamentais e das garantias  
processuais na cooperação internacional em matéria penal” (grifei).

A  possibilidade  de denegação de  julgamento  justo,  regular  e 
público ao acusado, por importar em tratamento processual gravoso (que se 
revela  incompatível com  as  garantias  básicas  inerentes ao  processo 
penal  de  índole  democrática),  basta  para inviabilizar a  cooperação 
internacional  em  matéria  penal,  pois  nenhum  Estado,  especialmente 
aquele a quem se requereu a extradição (o Brasil,  no caso),  deve abster-se 
do  exercício  do  poder  de  controle  dos  pedidos  extradicionais  cujo 
acolhimento  possa  expor a situação de grave risco a  pessoa  do 
extraditando.

Essa é a razão pela qual a legislação comparada –  tendo presentes a 
advertência da doutrina e a “praxis” jurisprudencial dos Tribunais nacionais – 
exige que  o  Estado  requerente,  para  obter  a  extradição, não somente 
assuma o compromisso inequívoco de respeitar os  direitos  e  as  garantias 
fundamentais a que o extraditando faria jus caso fosse julgado no próprio 
País  destinatário do  pedido  extradicional  (o  Brasil,  no  caso),  mas, 
sobretudo, revele capacidade e disposição para fazê-lo.

Os estatutos jurídicos que disciplinam a extradição,  mais do que 
simples diplomas normativos que regem as relações extradicionais entre 
Estados soberanos,  devem ser considerados como instrumentos essenciais 
de proteção aos direitos fundamentais do extraditando e de observância, 
sempre em seu favor e benefício,  das garantias  básicas inerentes  ao “due  
process of law”.

Entendo que essa concepção deve constituir  o novo paradigma a 
reger,  a  condicionar  e a  informar  a  própria estruturação  do  sistema 
extradicional,  em ordem a permitir ao Estado brasileiro a possibilidade 
de  avaliar o efetivo cumprimento,  por  parte do  Estado  que  requer a 
extradição,  das garantias processuais fundadas em princípios consagrados 
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pela prática internacional,  que são igualmente atribuídas ao réu criminal 
pelo ordenamento positivo vigente em nosso País.

Essa  percepção  do  tema –  que  já  prevalece  na  jurisprudência  do  
Supremo  Tribunal  Federal (RTJ 122/886,  Rel.  Min.  CÉLIO  BORJA)  – 
foi destacada em  voto  que  proferi,  como Relator,  no julgamento da 
Ext 524/DF, cujo acórdão, no ponto, foi por mim assim ementado:

“A possibilidade de privação, em juízo penal, do ‘due process  
of  law’,  nos  múltiplos  contornos em  que  se  desenvolve  esse  
princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade do acusado –  
garantia de  ampla  defesa,  garantia do  contraditório,  igualdade 
entre as partes perante o juiz natural e garantia de imparcialidade do  
magistrado processante –,  impede o válido deferimento do pedido  
extradicional.”

(RTJ 134/56-57, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

A magnitude desse tema justifica que, em sua análise, esta Suprema 
Corte insista na asserção de que os direitos da pessoa humana – constituindo 
uma pauta essencial de valores  a que devem incondicional respeito os 
Estados  componentes  da  sociedade  internacional  –  impõem-se como 
limitações insuperáveis ao poder de extraditar que assiste, soberanamente, a 
qualquer Estado,  inclusive ao Estado brasileiro.  Este,   por isso  mesmo, 
deve negar-se a conceder a extradição que lhe é solicitada,  sempre que 
resultar evidente que o País que a requer não observa,  em sua legislação  
interna,  os  princípios  internacionais  que consagram  as  garantias 
fundamentais caracterizadoras do direito a um julgamento justo, regular 
e público (“right to a fair trial”).

A abordagem desse  tema  tão impregnado de relevância  político- 
-jurídica  encontra  pleno  suporte na  experiência  jurídica  comparada, 
que repele  pretensões  extradicionais  conflitantes com  os  princípios 
fundamentais  asseguradores dos  direitos  da  pessoa  humana,  tal como 
consagrados e proclamados em declarações internacionais.
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Daí o registro feito  em  trabalho  apresentado  ao  Colóquio 
Preparatório da Associação Internacional de Direito Penal, realizado em 
Helsinque (Finlândia),  em 1992 (OTTO LAGODNY e SIGRUN REISNER, 
“Extradition Treaties, Human Rights and Emergency-Brake-Judgements: 
A Comparative European Survey”, “in” “International Review of Penal 
Law”,  p.  559/560,  1º  e  2º  trimestres  de  1994,  Érès,  Toulouse,  França), 
quando se discutiu a questão  pertinente à proteção dos direitos humanos 
no contexto da cooperação internacional em matéria penal:

“Fair Trial
A provision in the Italian Extradition Act generally refers  

to the principle  of  a ‘fair  trial’.  Austria and Switzerland do not  
approve of an extradition if the trial in the requesting State does not  
comply with the procedural principles of the ECHR or shows other  
severe shortcomings. Portugal’s Extradition Act as well as its reservation  
to the ECE prohibit  extradition if  the imminent trial  does not 
comply with  the  internationally  accepted  human  right  
standards  and  guarantees.  Also  the  French  reservation only  
grants  extradition  if  fundamental  procedural  safeguards  are  
respected in the requesting State.” (grifei)

É importante assinalar,  neste  ponto,  que  o  Estado  requerente – 
considerado o perfil totalitário que  o  tipifica no  plano  das  instituições 
políticas –  não sofre as mesmas limitações que,  nos regimes democráticos, 
qualificam o processo penal de tipo acusatório  como um instrumento 
essencial e decisivo de salvaguarda da liberdade jurídica do réu.

Concluo o meu voto.

Após  amplo  exame deste  processo  extradicional  e análise  das 
gravíssimas  implicações  dele  emergentes,  entendo –  ante  as  razões 
longamente expostas neste voto – que o pedido de extradição formulado 
pela República Popular da China  não pode ser acolhido pelo Supremo 
Tribunal Federal.
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Desse modo,  e tendo presentes os fundamentos ora invocados,  indefiro 
o  pedido  de  extradição  e determino,  em  consequência,  a cessação da 
eficácia  das medidas alternativas à prisão por mim impostas (fls.  251/254 
e fls.  256),  restaurando-se,  em  plenitude,  se por  al não  estiver  preso, 
o  “status  libertatis”  do  extraditando  Wanpu  Jiang  ou Jiang  Wanpu, 
a quem deverá ser restituído o passaporte de que é titular.

É o meu voto.
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