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1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina que 
atende  os  requisitos  da  Lei  13.445/2017  e  do  Tratado  de  Extradição 
específico. 

2. Crime de roubo qualificado, nos termos da legislação estrangeira, 
que corresponde ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
Dupla incriminação atendida.

3.  A  apreciação  das  teses  defensivas  pertinentes  ao  mérito  da 
imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o 
processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração). 

4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.
5.  O  fato  de  a  Extraditanda,  na  hipótese,  possuir  dois  filhos 

brasileiros  não  impossibilita  o  deferimento  do  pedido  extradicional. 
Precedentes.

6. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A 
Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República,  
pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade  
comum,  a  existência  de  vínculos  conjugais  e/ou  familiares  com  pessoas  de  
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nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 
1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 

7. O compromisso de detração da pena, considerando o período de 
prisão decorrente da extradição, inclusive de prisão domiciliar, deve ser 
assumido  antes  da  entrega  do  preso,  não  obstando  a  concessão  da 
extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no 
art. 96 da Lei de Migração.

8. Extradição deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal em deferir o pedido de extradição , nos termos 
do voto da Relatora e por maioria de votos, em sessão da Primeira Turma 
presidida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na conformidade da ata do 
julgamento e das notas taquigráficas. Vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Brasília, 10 de abril de 2018.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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Observação

25/10/2016 PRIMEIRA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.403 DISTRITO FEDERAL

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Presidente,  com  a 
permissão da Relatora e de Vossa Excelência também, estimo fazer uma 
ponderação.

A matéria  de  fundo é  emblemática,  no  que  sinaliza  um aparente 
conflito da Lei do Estrangeiro, que é de 1980, com a Carta da República,  
quando  esta  última  dá  ênfase  maior  aos  direitos  fundamentais.  E, 
presentes  esses  direitos  fundamentais,  tem-se  a  célula  da  sociedade, 
célula-máter, que é a família e a necessidade de proteger-se a criança e o 
adolescente. 

Pois bem. Estou liberando, no dia de hoje, para inclusão na pauta do 
Pleno,  recurso  extraordinário  a  versar  esse  tema,  ligado  à   expulsão, 
considerado o fato de o destinatário de definição por parte do chefe do 
Poder Executivo ter filiação, ter filhos brasileiros. Então, o que proponho 
– e já conversava em voz baixa com a relatora, ministra Rosa Weber – é 
que se suspenda o julgamento desta extradição para aguardar o crivo do 
Plenário  –  e  daria  a  Ministra  Presidente  preferência  a  esse  recurso 
extraordinário a que me referi –, caminhando, até mesmo, isso ficaria a 
cargo da Relatora, para a mitigação da prisão domiciliar, tendo em conta 
o fato de haver duas filhas, uma em idade de aleitamento materno.   

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE)  -  Cumprimento  primeiro,  tomando  aqui  o  Doutor 
Gustavo  Zortéa,  pela  sua  atuação  sempre  denodada  e  de  qualidade  - 
gostaria de ter falado isso antes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  -  Comentava com o Ministro 
Fachin da combatividade desse nosso Defensor Público da União,  que 
trabalha pelos desvalidos e o faz tão bem. 

Senhor Presidente, também gostaria de trazer para nosso debate dois 
aspectos. O primeiro deles é a possibilidade de firmar-se o compromisso 
de mantê-la em prisão domiciliar com as crianças. Quer dizer, não é uma 
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cláusula comum, normalmente as cláusulas de comutação são diferentes, 
e, se nós decidíssemos isso, não haveria problema nenhum. 

O segundo aspecto, trazido agora da tribuna, é realmente delicado, 
esse  tratado  do  Mercosul.  O  crime  foi  cometido  alhures,  crime  na 
Argentina, roubo...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - É uma 
instrutória, não se sabe se ela cometeu ou se foi crime. É uma extradição 
instrutória. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu sei, teoricamente para 
instruir alguma coisa de que ela é acusada, vai instruir alguma coisa que 
tem um fato base. 

O que diz o nosso Código Penal sobre a extraterritorialidade, porque 
aqui é o típico caso da eficácia da lei no espaço. 

Diz:

"Art.  7º  Ficam sujeitos  à  lei  brasileira,  embora cometidos  no  
estrangeiro:

(…)
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
(…)
§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende  

do concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;" - está dentro.
"b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;" - 

há também essa dupla criminalização.
"c)  estar  o  crime  incluído  entre  aqueles  pelos  quais  a  lei  

brasileira  autoriza  a  extradição;"  -  também o  Brasil  autoriza  a 
extradição.

"d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí  
cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro  
motivo,  não  estar  extinta  a  punibilidade,  segundo  a  lei  mais  
favorável."

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 748032485.

Supremo Tribunal Federal

EXT 1403 / DF 

cláusula comum, normalmente as cláusulas de comutação são diferentes, 
e, se nós decidíssemos isso, não haveria problema nenhum. 

O segundo aspecto, trazido agora da tribuna, é realmente delicado, 
esse  tratado  do  Mercosul.  O  crime  foi  cometido  alhures,  crime  na 
Argentina, roubo...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - É uma 
instrutória, não se sabe se ela cometeu ou se foi crime. É uma extradição 
instrutória. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu sei, teoricamente para 
instruir alguma coisa de que ela é acusada, vai instruir alguma coisa que 
tem um fato base. 

O que diz o nosso Código Penal sobre a extraterritorialidade, porque 
aqui é o típico caso da eficácia da lei no espaço. 

Diz:

"Art.  7º  Ficam sujeitos  à  lei  brasileira,  embora cometidos  no  
estrangeiro:

(…)
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
(…)
§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende  

do concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;" - está dentro.
"b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;" - 

há também essa dupla criminalização.
"c)  estar  o  crime  incluído  entre  aqueles  pelos  quais  a  lei  

brasileira  autoriza  a  extradição;"  -  também o  Brasil  autoriza  a 
extradição.

"d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí  
cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro  
motivo,  não  estar  extinta  a  punibilidade,  segundo  a  lei  mais  
favorável."

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 748032485.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 39 214



Observação

EXT 1403 / DF 

Quer dizer, nós temos um tratado que cuida do melhor interesse da 
criança, que traz uma cláusula de melhor interesse da criança. E também 
temos a possibilidade, em razão desse tratado, de puni-la aqui, como já 
vem sendo feito. 

Então, gostaria de trazer não só essa disposição do Código Penal, 
mas também essa cláusula que consta do pedido subsidiário, de que ela 
continue cumprindo a prisão domiciliar, dando ensejo ao aleitamento e 
todas as obrigações morais de uma mãe no início do nascimento de seu 
filho. 

Então, queria só colocar em debate, tem uma prejudicial de um RE e 
tem esse material do direito interno. 

O SENHOR GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) 
- Vossa Excelência me permite? 

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE) - Preciso ouvir a Relatora.

O Doutor gostaria de falar alguma coisa.
O SENHOR GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) 

- Só um esclarecimento de fato. 
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 

(PRESIDENTE) - Bastante breve, por favor, Doutor Gustavo. 
O SENHOR GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) 

- Esse é o pedido principal na verdade, porque ela mesma quer submeter-
se ao processo da Argentina aqui no Brasil. Foi um pedido que ela fez 
diretamente, hoje, por telefone, a mim. O próprio acordo de extradição 
prevê que, quando não extradita com base na nacionalidade, porque seria 
referente  aos  filhos  dela,  também  o  Estado  requerido  se  obriga  a 
processar,  dar  andamento  a  esse  processo  da  Argentina.  Então,  na 
verdade, faz parte do próprio pedido principal. 

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE) - Consulto a Relatora Ministra Rosa Weber

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Senhor 
Presidente,  gostaria  muito  de  pensar  sobre  esse  requerimento,  que  é 
trazido  agora  da  tribuna,  por  esse  outro  enfoque.  Mas  seria  muito 
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oportuno que suspendêssemos este julgamento, atendendo a sugestão do 
Ministro Marco Aurélio,  porque,  de fato,  neste  caso específico há essa 
peculiaridade.  O  próprio  crime  que  é  imputado  à  extraditanda,  na 
verdade,  tem as suas  peculiaridades.  Embora seja  equivalente  a roubo 
qualificado,  diz  com  o  fato  dela  ter  adentrado  em  uma  academia  de 
ginástica que seria do seu ex-companheiro, com um novo namorado, e 
pedido um valor "x", alegando que seria dela, pedindo para a  atendente, 
enfim, para a secretária uma bicicleta - ela não sabe. A notícia foi essa. Ela 
foi chamar o dono da academia diante desse fato. Quando ele chegou, o 
dono da academia, ex-companheiro, foi empurrado, quer dizer, tem toda 
uma conotação, contra vidros, os vidros todos caíram naturalmente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Uma conotação até 
passional. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - É uma 
conotação passional. Eles pegaram os valores e foram embora. Enfim, os 
fatos, então, se ela morasse em Porto Alegre, ou melhor, no Rio Grande 
do Sul, ela estaria muito pertinho de Buenos Aires, mas elas foram residir 
no Rio Grande do Norte. Então, de fato, é uma distância muito ampla. 
Porto Alegre mais próxima de Buenos Aires do que de São Paulo o é de 
Porto Alegre. Mas é outro país. Então, tem todos esses aspectos que são 
importantes. 

Diante da notícia da gravidez, na época tinha quatro meses e meio 
de gravidez,  agora ela já  teve,  nós  fomos imprimindo uma tramitação 
com essa prisão domiciliar justamente com uma cautela com relação a 
essa circunstância específica dos filhos. Mas a jurisprudência do Supremo 
duas vezes já se debruçou sobre o tema da gravidez, no caso da Gloria 
Trevi ...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Lembro  que 
implementei,  no  caso  Gloria  Trevi,  substituindo  o  Relator,  medida 
liminar, retirando-a da Polícia Federal e colocando-a num convento. Mas 
essa decisão foi reconsiderada pelo Relator.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Depois 
nós  tivemos  um  precedente  também  da  Primeira  Turma  da  lavra  do 
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Ministro  Toffoli  e,  agora,  temos  mais  uma  manifestação  da  lavra  do 
Ministro Celso de Mello no ano passado.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE) - Manifestação em que sentido?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - No 
sentido de que não há óbice, aplicando a Súmula 421. Então, eu penso 
que, de fato, é um tema delicado. Penso que todas essas questões que têm 
vindo  aqui  em  função  dos  pedidos  de  extradição  são  extremamente 
delicadas. Eu lembro o caso do cineasta, também um processo sob minha 
relatoria, que muito sensibilizou o Ministro Luiz Fux. Quem sabe com o 
debate desse tema no Pleno, se possam estabelecer algumas diretrizes.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE)  - Então, Vossa Excelência indica o adiamento.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - É,  na 
verdade, acatando a sugestão do Ministro Marco Aurélio. Meu voto está 
pronto. Vossas Excelências sabem. 

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE)  - O que Vossa Excelência acha?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - 
Concordo com a...

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE)  - Então, indica adiamento.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - Eu 
concordo com a..., o Ministro Marco Aurélio que fez a proposição, fez a 
ponderação. E eu acolho a ponderação do Ministro Marco Aurélio.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Para  efeito  de 
documentação,  Presidente,  o  recurso  extraordinário  liberado  –  e  foi 
admitida a repercussão geral, numa situação, a meu ver, menos favorável 
do que a presente, porque se trata de expulsão de estrangeiro homem – é 
o de nº 608.898. Estou com o voto à mão, mas ainda não o proferi.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não sei se Vossa Excelência se 
recorda, Ministro Marco Aurélio, quando manifestei um ponto de vista 
diverso  em  relação  àquele  cineasta  que  passara  trinta  anos  aqui 
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fomentando a cultura do cinema nacional. Também tive a oportunidade 
de destacar que essa súmula veio para evitar que,  digamos assim, um 
infrator de fora viesse aqui e fizesse um filho para evitar ser extraditado, 
o que não é o caso aqui, e vários casos não eram assim. Havia famílias há 
trinta anos no Brasil, quer dizer, a finalidade não foi essa. Seria bom rever 
isso realmente.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Ministro 
Fux,  eu  tenho  algumas  dificuldades  não  só  em  função  das  relações 
internacionais, e por isso penso que essas ponderações da tribuna foram 
muito oportunas,  porque elas vêm via tratado do Mercosul,  enfim,  na 
verdade podemos encarar sob um outro enfoque, mas eu também temo, 
de certa maneira,  estimular uma nova gravidez.  Porque,  se nós vamos 
vincular, é uma matéria complexa, muito complexa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O mais interessante é 
que a Lei do Estrangeiro, quanto à expulsão, desconsidera filho nascido 
posteriormente. No caso da extraditanda, tem-se filha nascida em data 
anterior, creio, ao pedido de extradição.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - Dez 
meses. A segunda é que está no curso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ou seja, a própria Lei, 
que  é  de  1980  –  anterior,  portanto,  à  Carta  de  1988  –,  obstaculiza  a 
expulsão do estrangeiro se tem filho anterior à data em que cogitada a 
expulsão. 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - De 
qualquer sorte, Presidente, o Ministro Marco Aurélio faz essa ponderação 
e eu a considero oportuna, porque ainda disse Sua Excelência que pediria 
à  Presidente  que  pautasse  com  brevidade,  fez  essa  manifestação.  A 
menina está com dez meses.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A primeira? A outra?
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - Dois 

anos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois anos.
A SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - Estou 
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pensando na de dez meses, independentemente do que se venha a definir 
depois, ela já está um pouquinho maior.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É bom o Plenário rever isso, a 
sensibilidade de onze vale muito.
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Extrato de Ata - 25/10/2016

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

EXTRADIÇÃO 1.403
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : GOVERNO DA ARGENTINA
EXTDO.(A/S) : VERÓNICA ALEJANDRA VULCANO OU VUCANO VERONICA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Decisão:  Iniciado  o  julgamento  e  diante  da  ponderação  do 
Senhor  Ministro  Marco  Aurélio  no  sentido  de  se  aguardar 
pronunciamento do Plenário em questão que guarda proximidade (RE 
608.898/SP),  o  julgamento  do  processo  foi  adiado.  Falou,  pela 
Extraditanda,  o  Dr.  Gustavo  Zortéa  da  Silva,  Defensor  Público 
Federal. Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. 1ª 
Turma, 25.10.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Edson Fachin. 

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 12021329

Supremo Tribunal Federal

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

EXTRADIÇÃO 1.403
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : GOVERNO DA ARGENTINA
EXTDO.(A/S) : VERÓNICA ALEJANDRA VULCANO OU VUCANO VERONICA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Decisão:  Iniciado  o  julgamento  e  diante  da  ponderação  do 
Senhor  Ministro  Marco  Aurélio  no  sentido  de  se  aguardar 
pronunciamento do Plenário em questão que guarda proximidade (RE 
608.898/SP),  o  julgamento  do  processo  foi  adiado.  Falou,  pela 
Extraditanda,  o  Dr.  Gustavo  Zortéa  da  Silva,  Defensor  Público 
Federal. Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. 1ª 
Turma, 25.10.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Edson Fachin. 

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 12021329

Inteiro Teor do Acórdão - Página 10 de 39 220



Antecipação ao Relatório

10/04/2018 PRIMEIRA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.403 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER

REQTE.(S) :GOVERNO DA ARGENTINA 
EXTDO.(A/S) :VERÓNICA ALEJANDRA VULCANO OU VUCANO 

VERONICA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 

ANTECIPAÇÃO AO RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Senhor 
Presidente, conforme Vossa Excelência acaba de registrar, esta extradição 
tem  uma  peculiaridade.  Por  isso,  trazida  a  julgamento  nessa  data 
relembrada por Vossa Excelência, 25 de outubro de 2016, deliberamos – 
atendendo  a  sugestão  do  eminente  Ministro  Marco  Aurélio  –  em 
suspender o julgamento da extradição para aguardar o julgamento pelo 
Plenário do RE 608.898, sob o regime da repercussão geral. 

De fato, não há identidade de tema. Naquele recurso extraordinário, 
o  que  se  discute  é  uma  questão  que  tangencia  a  presente.  É  a 
possibilidade de expulsão de estrangeiro com filho nascido no território 
nacional,  nascido  no  Brasil,  posteriormente  ao  fato  motivador  do  ato 
expulsório.  

O que nós temos aqui é um pedido de extradição instrutória, pedido 
esse formulado pela Argentina,  pelo Governo da Argentina,  em que a 
extraditanda tem dois filhos nascidos no Brasil. Duas crianças pequenas, 
uma com dois anos e a outra com quatro, se bem me recordo, porque aqui 
já passou um tempo.

Farei  a  leitura,  Senhor Presidente,  até porque entendo que é uma 
questão delicada. E por que estou a trazer o feito? Em função do princípio 
da razoável duração do processo ao pedido de extradição. Nós já estamos 
em  2018,  veja  bem,  a  suspensão  ocorreu  em  2016,  então  entendi  de 
submeter à Turma o pedido do Governo da Argentina. 
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Relatório

10/04/2018 PRIMEIRA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.403 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER

REQTE.(S) :GOVERNO DA ARGENTINA 
EXTDO.(A/S) :VERÓNICA ALEJANDRA VULCANO OU VUCANO 

VERONICA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 

RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Trata-se de pedido de 
extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina em desfavor 
da nacional argentina Verónica Alejandra Vulcano ou Vulcano Veronica, 
nascida no dia 20.12.1978, em Buenos Aires, titular do DNI nº 27.026.793 e 
CI nº 17.796.414 (fls. 02-19).

O pedido, encaminhado pelo Ministro de Estado da Justiça por meio 
do Aviso 941/2015/MJ, foi formalizado, via diplomática, pela Nota Verbal 
518/2015, nos termos do art. 4º do respectivo Tratado de Extradição entre 
Brasil e Argentina, assinado em 15.11.1961, e promulgado pelo Decreto 
62.979, de 11.7.1968. 

Decretada a prisão preventiva em 10.6.2014 e efetivada em 17.3.2015 
(fls. 16-8 e 29-31 da PPE 717).

A  Defesa  da  Extraditanda,  no  bojo  da  Petição  STF  13.280, 
protocolada  em  24.3.2015,  requereu  a  revogação  da  prisão  preventiva 
para fins de extradição e, sucessivamente, a substituição da medida pela 
prisão  domiciliar  ou,  ainda,  a  permanência  de  Verônica  Alejandra 
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Formalizado  o  presente  pedido  extradicional  pelo  Governo  da 
Argentina,  em 03.6.2015,  a respectiva Carta de Ordem foi expedida ao 
Juízo Federal de Natal/RN (fls. 05 e 26). 

Interrogatório  da  Extraditanda  realizado  em  11.8.2015,  com  sua 
intimação e de seu patrono para apresentar defesa nos termos do então 
vigente § 1º do art. 85 da Lei 6.815/1980 (fl. 62). 

Defesa escrita apresentada às fls. 64-79, em que o Defensor Público 
Federal aduziu, à época, ter a Extraditanda um filho com pouco mais de 2 
anos (nascido em 06.02.2013) e estar grávida – com previsão de término 
da  gestação  em  dezembro  de  2015.  Nesse  contexto,  articulou  a 
impossibilidade  de  deferimento  do  presente  pedido  extradicional  por 
acarretar nas extradições indiretas do filho, brasileiro nato, e do nascituro. 
Sustentou a não aplicação da Súmula 421/STF ante a manifesta quebra do 
núcleo  familiar,  “protegido  de  forma  especial  pelo  texto  constitucional”. 
Pontuou  a  desproporcionalidade  do  pedido  de  extradição  dada  a 
possibilidade de expedição de Carta Rogatória para instrução processual 
na Argentina. Requereu o “indeferimento do pedido extradicional da nacional  
argentina”  (fl.  78)  e,  sucessivamente,  “não  seja  concedida  a  extradição  da  
nacional  argentina  enquanto  perdurar  sua  condição  gravídica,  sob  pena  de  
acarretar a extradição indireta” (fl. 70).

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  da 
Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou 
pelo deferimento do pedido de extradição (fls. 108-11).

Sobreveio informação da Defesa no sentido de que, em 28.12.2015, 
ocorrera o nascimento da filha da Extraditanda (fls. 117-8).    

Em 25.10.2016,  iniciado o julgamento desta Extradição e diante da 
ponderação  do  Ministro  Marco  Aurélio  no  sentido  de  se  aguardar 
pronunciamento  do  Plenário  em  relação  ao  RE  608.898  RG/DF,  o 
julgamento foi adiado.

Ato contínuo, a Defensoria Pública da União, às fls. 134-6, repisou os 
argumentos  da  sustentação  oral,  aduzidos  na  sessão  de  julgamento 
retromencionada:  (i) “eventual  extradição  de  Verónica  representaria  a  
extradição indireta ou colateral de seus filhos”, brasileiros natos, “em afronta ao  
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art. 5º, LI, da Constituição da República”;  (ii) “necessidade de se transferir o  
processo que tramita na Argentina para julgamento no Brasil”,  visto “que o  
indeferimento do pedido de extradição com base na nacionalidade, como ora se  
propõe, exige do Estado requerido que promova o julgamento do indivíduo”, nos 
termos do art. 11, § 3º, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes 
do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado 
pelo Decreto 5.867/2006; (iii) “para a hipótese de se deferir a extradição, o que  
se admite apenas para argumentar, deverá ser a execução da medida adiada, até  
que  a  filha  Leona,  mais  nova,  complete  12  anos,  a  fim  de  se  resguardar  a  
permanência  da  criança junto  à mãe”;  (iv) “como segundo pedido sucessivo,  
propõe-se  que  a  extradição  seja  clausulada,  impondo-se  à  Argentina,  como  
condição para a execução da medida, que assuma o compromisso de submeter  
Verónica  à  prisão  domiciliar,  pelo  menos  até  que  a  filha  mais  nova,  Leona,  
complete 12 anos”. Requereu o indeferimento da extradição, “conjugando-se  
o  indeferimento  com  o  recebimento  do  feito,  pelo  Brasil,  para  processo  e  
julgamento  da  “Extraditanda”,  e,  sucessivamente,  a  entrega  diferida  da 
Extraditanda  ou  a  imposição  do  compromisso  do  Estado  Requerente 
“submeter Verónica à prisão domiciliar”. 

Em 16.12.2016, determinei a substituição da prisão domiciliar pelas 
condicionantes especificadas e impostas anteriormente (fls. 144-8).

Posteriormente, em 05.10.2017, indeferi pedido defensivo, formulado 
na  Petição  STF  39.092/2017,  de  dispensa  da  condicionante  de 
comparecimento semanal à Vara Federal de Natal/RN.

Na  data  de  ontem  –  09.4.2018  –,  por  intermédio  da  Petição 
19.496/2018  (fls.  196-7),  a  Defesa  juntou  receituário  médico  com  as 
informações  atualizadas  da  saúde  dos  filhos  da  Extraditanda  –  o 
primogênito,  nascido  em  06.02.2013,  com  problema  respiratório 
recorrente, acompanhado de distúrbio do sono, e a mais nova, nascida em 
28.12.2015, ainda em fase de aleitamento.

É o relatório.
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Voto - MIN. ROSA WEBER

10/04/2018 PRIMEIRA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.403 DISTRITO FEDERAL

V O T O

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. De início, repiso que, 
em 25.10.2016,  o  julgamento  desta  Extradição foi  adiado em razão  da 
possibilidade  de  pronunciamento  do  Plenário  quanto  ao  mérito  da 
repercussão geral reconhecida no RE 608.898/DF, de relatoria do Ministro 
Marco Aurélio.

Inobstante  o  objeto  do  mencionado  apelo  extremo  tangenciar  – 
expulsão  de  estrangeiro  cujo  filho  nasceu  posteriormente  ao  fato 
motivador do ato expulsório - o presente feito – extradição de estrangeira 
cujo  filhos  nasceram em território  brasileiro  -,  os temas são distintos. 
Além disso, diante do não julgamento do RE 608.898/DF, da relevância do 
tema proposto na presente via e do postulado constitucional da duração 
razoável do processo, reputo o processo apto ao julgamento por esta 1ª 
Turma.

2. O  presente  pedido  extradicional  lastreia-se  no  Tratado  de 
Extradição  entre  Brasil  e  Argentina,  assinado  em  15.11.1961,  e 
promulgado pelo Decreto 62.979, de 11.7.1968.

Diversamente da manifestação defensiva pertinente à aplicação de 
dispositivo  do  Acordo  de  Extradição  entre  os  Estados  Partes  do 
MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado 
pelo  Decreto  5.867/2006,  esclareço  que,  em consulta  ao  sítio  eletrônico 
institucional do Mercado Comum do Sul1, a República da Argentina não 
depositou o respectivo instrumento de ratificação do Tratado multilateral. 
Tendo  em  vista  que  Brasil,  Uruguai,  Bolívia  e  Paraguai  adotaram  o 
mencionado  procedimento  previamente2,  o  referido  diploma  somente 
entrará em vigor para a Argentina “no trigésimo dia posterior ao depósito de  
seu instrumento de ratificação” (art. 31, item 2, do Decreto 5.867/2006), o que 
1 Fonte: www.mercosul.int

2 Até o presente momento não consta informações sobre o depósito do instrumento de 

ratificação por parte da Argentina.
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não ocorreu na hipótese3. 
Por  outro  lado,  além  da  informação  do  Ministério  das  Relações 

Exteriores4 e da Organização dos Estados Americanos5 no sentido de que 
o Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina continua em vigor, esta 
Suprema Corte tem julgado os pedidos extradicionais apresentados pelo 
Governo  da  Argentina  à  luz  do  referido  diploma,  internalizado  pelo 
Decreto 62.979/1968 (v.g.: Ext 1.467, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, 
DJe 23.5.2017; Ext 1.456, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma,  DJe 12.12.2016; e 
Ext 1.439, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 21.10.2016). 

3. Os autos  revelam que a  Extraditanda é  procurada pelo  Estado 
Requerente por estar sendo processada criminalmente pela participação 
em crime de roubo qualificado pelo uso de arma imprópria – Processo 14-
05-006082-09,  em curso  perante  a  Área  de  Investigações  Criminais  do 
Distrito de San Fernando, sob a responsabilidade do Juízo de Direito da 
1ª  Vara  de  Garantias  em  Assuntos  Criminais  e  Correicionais,  do 
Departamento  Judiciário  de  San  Isidro,  Província  de  Buenos 
Aires/Argentina. 

Extraio do resumo dos fatos (fl. 18):

“Este  processo  foi  iniciado  em decorrência  de  uma  denúncia  
formulada  por  Andrea  Murcho,  quem  declarou  que  trabalha  na  
academia de ginástica localizada na Rua Constitución nº 782, de San  
Fernando e que em 9 de  setembro  [de 2009],  aproximadamente  às  
21:30  horas,  quando  estava  trabalhando,  ingressou  à  academia  
Verônica  VULCANO, ex-companheira  do  dono da  academia,  junto  
com um homem, a quem apresentou como seu namorado; que essas  
pessoas lhe disseram que vinham buscar dinheiro ou uma bicicleta,  
motivo pelo  qual  a declarante informou sobre  esse  fato  ao dono da  
academia,  Marcelo  Liebana;  que  quando  Liebana  se  apresentou  na  

3 Idêntica  situação  é  verificada  em  relação  ao  Acordo  sobre  Extradição  entre  os 

Estados Partes do MERCOSUL, internalizado no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 

4.975, de 30.01.2004. 

4 Fonte: www.itamaraty.gov.br

5 Fonte: www.oas.org/juridico/mla/sp/arg/index.html

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14818355.

Supremo Tribunal Federal

EXT 1403 / DF 

não ocorreu na hipótese3. 
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3 Idêntica  situação  é  verificada  em  relação  ao  Acordo  sobre  Extradição  entre  os 

Estados Partes do MERCOSUL, internalizado no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 

4.975, de 30.01.2004. 

4 Fonte: www.itamaraty.gov.br

5 Fonte: www.oas.org/juridico/mla/sp/arg/index.html
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recepção  começaram a  discutir  com VULCANO, momento  em que  
observou  que  o  homem  que  acompanhava  VULCANO  empurrou  
Liebana contra uma das portas do local, quebrando os vidros dela; que  
a declarante chamou a polícia, quando VULCANO se aproximou dela  
e lhe disse “dê para mim o dinheiro porque vai matá-lo”, perguntando  
à declarante quanto dinheiro era, e a outra respondeu “quinhentos”,  
momento em que escutou o homem gritar que faltava alguma coisa,  
quando  VULCANO  lhe  pediu  para  que  entregasse  mais  trezentos  
pesos; que a declarante entregou o dinheiro que lhe pediram e depois  
saíram do lugar.

Que  as  manifestações  de  Murcho  foram  corroboradas  pelos  
depoimentos como testemunhas de Mario Marcelo Liebana, das fls. 4 e  
7v.,  quem  disse  ser  o  dono  da  academia  localizada  na  Rua  
Constitución 782 de San Fernando; que quando estava dando aula de  
ginástica se apresentou a recepcionista da academia, Andrea Murcho,  
quem lhe disse que na recepção estavam sua ex-namorada, Verónica  
VULCANO, reclamando a ele pertences, motivo pelo qual desceu à  
recepção;  que  VULCANO lhe  disse  que  iria  levar  coisas  do  local,  
respondendo Liebana que ela não iria levar nada, indicando a Murcho  
que  chamasse  a  polícia;  que  como  Murcho  ficou  chocada,  Liebana  
acabou pegando o telefone para fazer a ligação,  momento em que o  
namorado de VULCANO o empurrou contra uma porta, caindo no  
chão,  para depois  começar  a  dar  pancadas  na cabeça dele,  com um  
elemento embrulhado em uma meia, provocando a ele um corte pelo  
qual saía muito sangue; que essa pessoa continuava a dar pancadas  
com  o  referido  elemento,  cobrindo-se  Liebana  com  seus  braços  e  
escutando  que  VULCANO  dizia  a  Murcho  que  lhe  entregasse  o  
dinheiro porque Liebana continuaria recebendo pancadas até morrer;  
que  ao  escutar  isso,  Liebana pediu a  Murcho que  lhe  entregasse  o  
dinheiro,  entregando  para  VULCANO o  valor  aproximado  de  mil  
pesos, para que depois VULCANO e a outra pessoa do sexo masculino  
saíssem  do  lugar.  ---  Além  disso,  em  fls.  5  tem  o  termo  do  
procedimento  onde  a  polícia  confiscou  um  elemento  rústico  
embrulhado  em uma  meia  azul  que  foi  entregue  na  delegacia  por  
Mario Marcelo Liebana, que teria sido utilizado aos fins de cometer o  
fato  denunciado  por  Murcho.  Portanto,  a  partir  das  provas  acima,  
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percebe-se que existem elementos bastantes e  indícios veementes da  
execução do crime de roubo qualificado pelo uso de arma imprópria –  
art.  166, inc.  2º,  primeiro parágrafo,  do Código Penal  – e  motivos  
bastantes  para  suspeitar  que  Verónica  Alejandra  VULCANO  
participou  da  execução,  portanto,  resultando  o  fato  atribuível  
susceptível de prisão, segundo o previsto pelo art. 151 do Código de  
Processo Penal, cabe deferir a medida de coerção requerida.

Portanto, decido:
I)  A prisão de Verónica Alejandra Vulcano, dado que existem  

motivos bastantes para suspeitar que ela participou na execução do  
crime de roubo qualificado pelo uso de arma imprópria, a quem se dará  
ciência de imediato sobre as garantias estabelecidas pelo artigo 60 do  
Código de Processo Penal...”

4. Não  cabe  tratar,  no  bojo  da  extradição,  de  matérias  de  defesa 
típicas da fase de instrução e julgamento do processo penal promovido 
pelo  Juízo de origem. A apreciação do material  probatório  e das teses 
defensivas  relacionadas  à  acusação  e  ao  procedimento  criminal 
instaurado  se  inserem  no  âmbito  da  ação  penal  submetida  ao  Poder 
Judiciário do Estado Requerente.  As matérias de defesa pertinentes ao 
mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada 
que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017). 

Ao exame dos autos, observo a regularidade formal do pedido de 
extradição, devidamente instruído com a documentação prevista no art. 
4º do Tratado específico e no art. 88, § 3º, da Lei de Migração – cópias de 
peças  do  processo,  encaminhadas  via  diplomática,  que  permitem  a 
compreensão do ocorrido, em especial do decreto prisional expedido pela 
Justiça Argentina. O pedido de extradição contém informações precisas 
sobre  local,  data,  natureza,  circunstâncias  do  crime,  identidade  da 
Extraditanda, bem como os textos legais sobre os crimes e as penas. 

O  fato  criminoso  ensejador  da  extradição  não  possui  conotação 
política (art. 82, VII, da Lei 13.445/2017). 

5. A Extraditanda teria incorrido nas penas do art. 166, II, do Código 
Penal Argentino (fl. 16):
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“Art.  166.  Aplicar-se-á  reclusão  ou prisão  de  cinco a  quinze  
anos:

(…)
II – Se o roubo for cometido com armas, ou em despovoado e em  

quadrilha.
(…).”

Ao  exame  dos  autos,  na  esteira  do  parecer  ministerial,  verifico, 
quanto  ao  requisito  da  dupla  tipicidade,  que  os  fatos  imputados  à 
Extraditanda e a capitulação jurídica estrangeira se amoldam ao roubo 
qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, II, do 
Código Penal. Confira-se: 

“Art. 157 Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,  
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por  
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º – A pena aumenta-se de um terço até metade:
II – se há o concurso de duas ou mais pessoas”

Encontra, pois, o delito imputado à Extraditanda, correspondência 
na legislação penal  brasileira,  com penas estipuladas que variam de 5 
(cinco)  anos e  4 (quatro) meses a 15 (quinze) anos de reclusão para o 
roubo qualificado.

Há informação da autoridade solicitante de que o crime imputado 
não está prescrito pela lei argentina, porquanto “o fato que deu origem a este  
processo vem dito como acontecido no dia 9 de setembro de 2009 e desde essa data  
não  passaram doze  anos,  conforme  estabelecido  pelo  artigo  62,  inciso  2º,  do  
Código Penal” (fl. 14).  Na dicção da referida norma estrangeira, “A ação  
penal prescreverá pelo prazo estabelecido a seguir:  II  – Depois  de decorrido o  
máximo de duração da pena estabelecida para o crime, em se tratando de fatos  
punidos  com reclusão  ou prisão  não podendo o  prazo da prescrição,  em caso  
nenhum, exceder dos doze anos nem ser menos aos dois anos”. 

Também não é o caso de reconhecer a prescrição pela lei brasileira, 
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pois  a  pena  máxima  em  abstrato  prevista  para  o  crime  de  roubo 
qualificado – 15 (quinze) anos  –,  resulta no prazo prescricional de 20 
(vinte) anos (art. 109, I, do CP). 

Sem considerar eventuais marcos suspensivos ou interruptivos do 
prazo  prescricional,  o  termo final  da  prescrição  da pretensão  punitiva 
pelas legislações penais argentina e brasileira, na hipótese, não ocorreu.

6. Ao tempo da defesa escrita a Extraditanda contava com um filho 
com pouco mais de 2 anos e estava grávida, com previsão do término da 
gestação no mês de dezembro de 2015. Conforme relatado, sobreveio a 
notícia de nascimento da filha da Extraditanda em 28.12.2015 (fls. 117-8).

Atualmente,  o  primogênito,  nascido  em 06.02.2013  (fl.  81  da  PPE 
717), completou 05 anos de idade, ao passo que a filha mais nova está 
com mais de 02 anos.

7. Ressalto que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 
e  84  da  Lei  6.815/1980),  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  casos 
excepcionalíssimos,  admitia  o  afastamento  da  prisão  preventiva  como 
condição legal  de procedibilidade do processo de extradição (Ministro 
Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha 
relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. 
Min. Ayres Britto).  

Noutro giro,  na atual  redação do art.  86 da Lei  de Migração (Lei 
13.445/2017,  de  24.5.2017,  que  revogou  expressamente  o  Estatuto  do 
Estrangeiro),  “O  Supremo  Tribunal  Federal,  ouvido  o  Ministério  Público,  
poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando  
responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de  
viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição  
ou  a  entrega  do  extraditando,  se  pertinente,  considerando  a  situação  
administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias  
do caso”.

Na  hipótese,  a  substituição  da  prisão  preventiva  por  prisão 
domiciliar, com a imposição de condicionantes, nos termos do art. 318, III, 
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do  CPP,  foi  então  lastreada  nas  circunstâncias  de  a  Extraditanda  ser 
genitora  de criança brasileira  nata,  de 2  (dois)  anos de idade,  nascida 
prematuramente, com atraso no desenvolvimento psicológico e motor, e 
em regime de aleitamento materno, que, após a prisão preventiva, perdeu 
peso e  teve alterações comportamentais,  conforme parecer  médico (fls. 
146-53 da PPE 717).

Aliás,  no recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel.  Min. Ricardo 
Lewandowski, 2ª Turma, j.  20.02.2018, foi concedida a ordem de  habeas  
corpus “para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem  
prejuízo da aplicação concomitante  das  medidas alternativas  previstas no art.  
319  do  CPP,  de  todas  as  mulheres  presas,  gestantes,  puérperas  ou  mães  de  
crianças  e  deficientes...,  enquanto  perdurar  tal  condição.  Sobre  o  ponto, 
enfatiza o Ministro Celso de Mello, nos autos do HC 152.090-MC/RS, j. 
08.02.2018, DJe 14.02.2018, que “Para a concessão da prisão domiciliar,  que  
traduz mera faculdade judicial, não basta a condição de maternidade, pois, para  
esse específico efeito, impõe-se ao Poder Judiciário o exame favorável da conduta e  
da personalidade da agente e, sobretudo, em face de seu inquestionável relevo, a  
conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor”.

De todo modo, na espécie, após o nascimento da filha mais nova, a 
prisão  domiciliar  da  Extraditanda  foi  substituída  tão  somente  pelas 
condicionantes anteriormente impostas. 

Nesse  contexto,  observadas,  inclusive,  as  “Regras  Mínimas  para  
Mulheres Presas”, também denominada “Regras das Nações Unidas para o  
tratamento  de  mulheres  presas  e  medidas  não  privativas  de  liberdade  para  
mulheres infratoras” ou “Regras de Bangkok”, aprovada na 65ª Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas, em dezembro de 2010. A mero 
título ilustrativo, colho excertos da referida resolução internacional: 

“2.  Reconhecer  a necessidade de  estabelecer regras de alcance  
mundial  em  relação  a  considerações  específicas  que  deveriam  ser  
aplicadas a mulheres presas e infratoras (…) foram elaboradas para  
complementar, se for adequado, as Regras Mínimas para o Tratamento  
dos  Reclusos  e  as  Regras  Mínimas  das  Nações  Unidas  para  
Elaboração  de  Medidas  Não  Privativas  de  Liberdade  (Regras  de  
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Tóquio),  em  conexão  com  o  tratamento  a  mulheres  presas  ou  
alternativas ao cárcere para mulheres infratoras.” 

(…).
4. Essas regras são inspiradas por princípios contidos em várias  

convenções  e  resoluções  das  Nações  Unidas  e  estão,  portanto,  de  
acordo com as provisões do direito internacional em vigor. Elas são  
dirigidas às autoridades penitenciárias e agentes de justiça criminal,  
incluindo os responsáveis por formular políticas públicas, legisladores,  
o ministério público,  o judiciário e os funcionários encarregados de  
fiscalizar  a  liberdade  condicional  envolvidos  na  administração  de  
penas não privativas de liberdade e de medidas em meio comunitário” 

(…). 
Regra 57
(...)  opções  de  medidas  e  alternativas  à  prisão  preventiva e  à  

pena  especificamente  voltadas  às  mulheres  infratoras,  dentro  do  
sistema  jurídico  do  Estado-membro,  considerando  o  histórico  de  
vitimização de diversas mulheres e suas responsabilidades maternas”. 

8. Passo à análise das teses defensivas.
No âmbito desta Suprema Corte, verifico apenas dois precedentes 

em que apreciada a questão da gravidez da Extraditanda.
O primeiro caso foi enfrentado no âmbito da Ext 783 formulada pelo 

Governo dos Estados Unidos Mexicanos em desfavor de Glória de Los 
Ángeles Treviño Ruiz ou Glória Trevi. 

Apesar  de  a  Extraditanda,  enquanto  presa  preventivamente,  ter 
gerado e concebido uma criança no curso do processo (Ext 783, Rel. Min. 
Néri da Silveira, Plenário, j. 07.12.2000, DJ 05.10.2001),  não houve óbice 
ou condicionante ao deferimento do pedido extradicional, bem como à 
sua  execução, com  entrega  às  autoridades  policiais  estrangeiras  para 
retirada do território nacional. De todo modo, a extradição foi efetivada 
somente em 21.12.2002 (fls. 3.299 da Ext 783) ante a suspensão processual 
provocada pela apresentação do pedido de reconhecimento da condição 
de  refugiada,  tendo  a  Extraditanda  aguardado  o  deslinde  do  feito 
segregada  cautelarmente (Ext  783-AgR,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso, 
Plenário, j. 26.6.2002, DJ 23.8.2002). 
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O segundo precedente ocorreu no âmbito desta 1ª Turma, nos autos 
da  Ext  1.274,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  por  unanimidade, julgado  em 
16.10.2012, DJe 12.11.2012,  em que assentada a inexistência de óbice ao 
deferimento do pedido extradicional pelo fato de a Extraditanda estar 
grávida. Colho da respectiva ementa:

“Extradição  executória.  Governo  da  Alemanha.  Pedido  
formulado com base em reciprocidade e instruído com os documentos  
necessários  à  sua  análise.  Atendimento  aos  requisitos  da  Lei  nº  
6.815/80.  Tráfico  de  entorpecentes  e  associação  para  o  tráfico.  
Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena,  
quanto  sob  a  óptica  da  legislação  penal  brasileira.  Existência  de  
prole no Brasil. Causa não obstativa da extradição, segundo a  
Súmula nº 421 desta Suprema Corte. Revogação da prisão.  Não  
ocorrência  de  situação  excepcional  que  justifique  a  revogação  da  
medida  constritiva  da  liberdade  da  extraditanda.  Legitimidade  
constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes.  
Pedido  deferido,  assegurando-se  a  detração  do  tempo  de  prisão  no  
Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80). 

(…) 
5. A circunstância de encontrar-se a extraditanda grávida,  

em vias de dar à luz uma criança que adquirirá a nacionalidade  
brasileira, não configura óbice ao deferimento da extradição,  
conforme  preceitua  o  enunciado  da  Súmula  nº  421  desta  
Suprema Corte:  “não impede a extradição a circunstância de  
ser  o  extraditando  casado  com  brasileira  ou  ter  filho  
brasileiro”. 

(…).
8. Extradição deferida.”

Naquela  oportunidade,  em que pese  ter  acompanhado o voto  do 
Ministro  Relator  no  sentido  de  que  “não  existe  nenhum  óbice  legal  em  
extradição  pelo  fato  de  a  extraditanda  estar  grávida”,  ressaltei minha 
preocupação quanto ao momento da execução do pedido extradicional 
“em função da proteção ao nascituro”.
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Na espécie, dada a informação do nascimento da segunda criança, 
em 28.12.2015, que, na presente data de julgamento, está com mais de 02 
(dois)  anos  de  idade,  a  questão  pertinente  ao  alegado  direito  à 
nacionalidade pelo nascituro perdeu objeto. 

Não obstante a alteração fática da situação da Extraditanda,  nada 
colhe  a  tese  defensiva  de  inaplicabilidade  da  Súmula  421/STF  em 
relação à prole nascida.

Na esteira  dos  precedentes  desta  Suprema Corte,  a  existência  de 
circunstâncias favoráveis à Extraditanda, como o fato de possuir família 
estabelecida  no  Brasil,  inclusive,  com  dois  filhos  brasileiros,  não  são 
obstáculos ao deferimento da extradição.  De acordo com o verbete da 
Súmula  421/STF:  “Não  impede  a  extradição  a  circunstância  de  ser  o  
extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”. 

Quanto  ao  tema,  o  julgamento  da  Ext  1.343,  Rel.  Min.  Celso  de 
Mello,  2ª  Turma,  DJe  19.02.2015,  sedimentou  que  “A  Súmula  421/STF 
revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em  
tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade  
comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas 
de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da 
extradição”. Naquela assentada, ressaltou o decano desta Suprema Corte 
que a “formulação sumular em causa restou claramente evidenciada em preciso  
voto  proferido  pelo  eminente  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  quando  do  
julgamento da Ext 510/República Portuguesa”, assim exarado:

“A proibição relativa à expulsão do estrangeiro que tenha filho  
brasileiro  dependente,  pode  estender-se,  por  analogia,  à  deportação  
(…).

Mas,  em  ambos  os  casos,  tanto  na  expulsão  quanto  na  
deportação, cuida-se de medidas de polícia, dependentes de um juízo  
discricionário de inconveniência da estada do estrangeiro no território  
nacional,  juízo  de  conveniência  ao  qual  se  pode  sobrepor  
razoavelmente o interesse do filho brasileiro.

Na  extradição,  ao  contrário,  sempre  se  reputou 
irrelevante  a  circunstância,  porque  se  trata  de  medida  de 
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cooperação internacional à repressão de um comportamento 
criminoso. Aí, no campo da repressão penal, a paternidade do 
estrangeiro de filho brasileiro não impede a sua extradição, 
assim, como, no foro interno, ter filho menor e dependente 
não  impede  a  condenação  do  brasileiro,  embora  também 
importe a sua segregação da família, com evidente prejuízo à 
assistência devida ao menor. 

Não se trata de uma criação arbitrária da Súmula 421.  
Creio mesmo (…) que essa regra de irrelevância das relações  
familiares no foro, no tocante à extradição, se possa considerar  
uma regra uniforme no Direito Extradicional Comparado.”

Ressalto, ademais, que a Lei 13.445/20176, diversamente do Estatuto 
do  Estrangeiro  (Lei  6.815/1980)  -  norma  elaborada  sob  o  enfoque  da 
segurança nacional -, apresenta a temática migratória ao paradigma da 
proteção dos direitos humanos (arts. 3º e 4º), com repercussão, inclusive, 
nas medidas administrativas de retirada compulsória de repatriação, de 
deportação e, em especial, de expulsão (arts. 49, § 4º, 50, 52, 53 e 557). 

Por sua vez, na dicção do art. 81 do novo diploma, a Extradição é 
“medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado  
pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação  
criminal  definitiva  ou  para  fins  de  instrução  de  processo  penal  em  curso”, 
natureza jurídica distinta da expulsão. Nesse prisma, o exame do pedido 
extradicional passivo pelo Supremo Tribunal Federal  diz com somente 
sua legalidade e procedência (art. 90 da Lei 13.445/2017). 

O fato da Extraditanda possuir duas crianças brasileiras menores de 

6 O PL 2516/2016, que instituiu a nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017), apensou o 

anterior PL 5655/2009, em qual destacava, na Exposição de Motivos nº 70 do Ministério da 

Justiça, como uma das principais inovações “a incorporação da jurisprudência do Supremo  

Tribunal Federal sobre extradição visando solucionar controvérsias”. 

7 Art. 55. Não se procederá à expulsão quando: I – a medida configurar extradição 

inadmitida pela legislação brasileira; II – o expulsando: a) tiver filho brasileiro que esteja sob 

sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua 

tutela; b) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no 

País; for pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade, residindo desde então no País.
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12 (doze) anos,  não configura, por si só, obstáculo ao deferimento do 
pedido extradicional, por inexistência de previsão legal (arts. 82 e 96 na 
Lei 13.445/2017). 

A mero título ilustrativo, sequer a referida condição de maternidade 
constitui fundamento de conversão automática da prisão preventiva em 
prisão domiciliar (HC 152.090-MC/RS, Min. Celso de Mello, j. 08.02.2018, 
DJe 14.02.2018; HC 132.462/RJ-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 2º Turma, 
DJe 06.6.2016). 

Na  esteira  do  parecer  ministerial,  “os  argumentos  invocados  pela  
eminente Defesa,  que veiculam tese jurídica indiscutivelmente bem elaborada,  
não podem ser acolhidos porque contrários à jurisprudência dessa Colenda Corte.  
É pacífico ser ‘irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando ter  
filhos brasileiros, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal,  
que  é  compatível  com a Constituição  Federal’  (Ext 1393/DF,  Rel.  Min.  Dias  
Toffoli)” (fl. 111). 

A situação concreta dos autos revela que a Extraditanda, além de ser 
genitora  de  duas  crianças,  de  5  (cinco)  e  de  2  (dois)  anos,  convive 
maritalmente com o pai  dos menores  e  integra,  na condição de sócia-
administradora, empresa  distribuidora  de  vinhos do  casal  sediada em 
Natal/RN. 

Na dicção do art. 1634 do Código Civil (Lei 10.406/2002), compete a 
ambos os pais o pleno exercício do poder familiar, que engloba a criação,  
educação e guarda em relação aos filhos, a fragilizar a tese defensiva de 
extradição indireta de brasileiros natos.

Na hipótese,  de especial  relevo o enfoque sobre a repercussão da 
matéria no caso de indeferimento do pedido extradicional ou de entrega 
diferida  na  forma pretendida  pela  Defesa  -  após  a  criança  mais  nova 
completar  12  (doze)  anos de idade -,  a  acaso a  ensejar  “migração” de 
foragidas  da  Justiça  penal  estrangeira  para  o  território  brasileiro,  em 
busca de discutível amparo.

No tocante à suscitada possibilidade de instauração de forma menos 
gravosa  de  persecução  penal, compete  exclusivamente  ao  Estado 
Requerente  escolher  quais  os  instrumentos  de  cooperação  jurídica 
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internacional  em  matéria  penal  –  extradição,  carta  rogatória, 
homologação de sentença penal estrangeira, transferência de presos ou 
condenados, auxílio direto - mais adequados para o caso, que poderão ou 
não serem recusados pelo Estado Requerido. Nesse espectro, inexiste a 
alegada  desproporcionalidade  do  pedido  de  extradição,  porquanto 
instrumento  de  “cooperação  internacional  na  repressão  a  atos  de  
criminalidade comum” (Ext 1302, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 
30.10.2014),  abrangido,  inclusive,  pelos  princípios  constitucionais  que 
regem as relações internacionais (art. 4º da CF/88).

Na dicção dos  art.  96,  II,  da  Lei  de  Migração (Lei  13.445/2017)  o 
compromisso  de  detração  da  pena,  considerado  o  período  de  prisão 
decorrente  da  extradição,  deve  ser  assumido  antes  da  entrega  do 
Extraditando,  não  obstando  o  deferimento  do  pedido  extradicional.  O 
mesmo é válido para os demais compromissos previstos no rol do art. 96 
da Lei  13.445/2017,  que não contempla a tese defensiva de submeter a 
Extraditanda à prisão domiciliar.

Presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e 
ausentes os óbices legais,  defiro o pedido formulado pelo Governo da 
Argentina para conceder a extradição da nacional argentina Verónica 
Alejandra  Vulcano  ou  Vulcano  Veronica.  A entrega  da  Extraditanda 
deve ser previamente condicionada à assunção pelo Estado Requerente 
dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. 

É como voto.
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10/04/2018 PRIMEIRA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.403 DISTRITO FEDERAL

APARTE

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE) 
- Ministra Rosa, permita-me um rápido aparte.  

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Pois não.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE) 

- Eu acompanhei a tramitação da nova Lei de Migração como Ministro da 
Justiça,  e  não  só  esse  tópico  como  os  tópicos  mais  relevantes  foram 
introduzidos  e  alterados  exatamente  com  base  na  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal,  que foi  evoluindo na análise da extradição. 
Esse foi um dos tópicos mais importantes que a legislação evoluiu a partir 
exatamente das decisões do Supremo Tribunal Federal.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  (RELATORA)  - 
Obrigada,  Ministro  Alexandre.  Eu  faria  outra  observação,  porque 
confesso  que  essa  questão  sob  a  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio 
parece-me  eivada  de  delicadeza  muito  maior.  A questão  diz  com  a 
expulsão do Brasil de estrangeiro que tem filhos aqui nascidos, sendo o 
nascimento posterior ao fato determinante da expulsão. 

No caso, é extradição, o Brasil está jungido a tratados, a convenções 
internacionais, embora presente também essa delicadeza que diz com a 
situação  dos  menores,  que  a  mim realmente  sensibiliza.  Eu  lembraria 
inclusive a fundamentação do voto do eminente Ministro-Decano, Celso 
de Mello, nos autos do HC 152.090, julgado pela Segunda Turma em 8 de 
fevereiro  de  2018.  Um  habeas  corpus, na  verdade,  coletivo,  em  que  se 
determinou  a  substituição  da  prisão  preventiva  pela  domiciliar,  sem 
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no 
art. 319, a todas as mulheres presas – gestantes, puérperas ou mães de 
crianças e deficientes –, enquanto perdurar tal situação. 

Sobre esse ponto específico, enfatizou o Ministro Celso que:

“Para a concessão da prisão domiciliar,  no entanto,  que 
traduz  mera  faculdade  judicial,  não  basta  a  condição  de 
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maternidade,  impondo-se  ao  poder  judiciário,  para  esse 
específico  efeito,  o  exame  favorável  da  conduta  e  da 
personalidade  da  agente  e,  sobretudo,  a  conveniência  e  o 
atendimento ao superior interesse do menor.”

De qualquer sorte, só faço essas observações ad latere, porque nossa 
questão  aqui  está  superada,  já  foi  deferida  a  substituição  da  própria 
prisão domiciliar, e o que estamos examinando é a extradição como tal.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Presidente,  quando 
propus à Turma, e foi aceita, em 25 de outubro de 2016, a suspensão do 
exame desse pedido de entrega de estrangeiro a certo governo, não disse 
que  a  situação  retratada  neste  processo  é  idêntica  àquela  do  recurso 
extraordinário nº 608.898, já liberado para julgamento no Pleno. Apenas 
falei que estaria em jogo a célula-mãe da sociedade, que é a família. E, 
portanto, as linhas que serão traçadas pelo Plenário poderão repercutir no 
campo da extradição.

No  processo  submetido  ao  Plenário,  tem-se  a  problemática  da 
expulsão do estrangeiro, considerada a data do nascimento dos filhos, ou 
seja,  época  posterior  à  do  fato  motivador  de  expulsão.  Presto,  em 
primeiro lugar, esse esclarecimento.

Em segundo lugar, continuo convencido de que se deve manter o 
sobrestamento.  Faço-o  tendo  em  conta  a  família,  considerando, 
primeiramente, viver a extraditanda maritalmente com o pai dos menores 
– e isso não decorre apenas da sociedade mantida, na distribuidora de 
vinhos  –  e  ser  mãe  de  duas  crianças:  uma  de  2  e  outra  de  5  anos. 
Certamente, não se assentará a viabilidade da entrega com a extensão de 
alcançar o companheiro e também as duas crianças.

A autorização, ou seja, a declaração de possibilidade de entrega da 
extraditanda  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  em  última  análise, 
dissolverá a família, e esta tem proteção constitucional.

Voto no sentido de manter-se o sobrestamento. Sei que o Plenário é 
muito  vagaroso  no  julgamento  dos  processos  a  ele  afetos.  Eu  próprio 
tenho  cerca  de  160  ou  170  processos  liberados  na  fila,  aguardando 
designação  de  data  para  apreciação.  Mas  não  posso,  em  razão  disso, 
prejudicar um bem maior, como disse, que é a família, adotando postura 
que leve à dissolução. 

Então voto pela manutenção do sobrestamento. Se vencido assento a 
inviabilidade da entrega da extraditanda, forte no fato de ter-se, com a 
entrega,  a  dissolução  da  família  e  na  circunstância  de,  na  Argentina, 
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haver simples investigação, sendo que poderá ocorrer a propositura de 
ação penal e mesmo o julgamento à revelia da extraditanda, tendo-se a 
possibilidade  de  o  título  judicial  condenatório  vir  a  ser  executado  no 
Brasil. 
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V O T O 

O Senhor Ministro ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de pedido de 
extradição instrutória apresentado pelo Governo da Argentina ao Estado 
brasileiro,  de  Verónica  Alejandra  Vulcano,  cidadã  argentina,  a  fim  de 
submetê-la, naquele país, a processo penal pela prática do delito  de “robo  
calificado por el uso de arma impropia”, (art. 166, § 1º, inciso 2 do Código 
Penal Argentino). 

Em  10/06/2014  foi  decretada  a  prisão  preventiva,  cumprida  em 
17/03/2015.  A prisão  preventiva foi  substituída por prisão domiciliar  e 
posteriormente  substituída  por  medidas  cautelares  consistentes  em:  a) 
entrega  do  passaporte;  (b)  proibição  de  ausentar-se  do  Estado do Rio 
Grande  do  Norte;  (c)  utilização  de  tornozeleira  eletrônica;  (d) 
compromisso de comparecer semanalmente à Vara Federal de Natal/RN e 
(e) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial. 

A extraditanda  foi  devidamente  interrogada  (fl.  62)  e  apresentou 
defesa, pleiteando, ao final, o indeferimento da extradição. 

Instada a  se  manifestar,  a  douta Procuradoria-Geral  da República 
opinou pelo acolhimento do pedido, em parecer assim fundamentado: 

“A extraditanda está sendo investigada na Argentina pela 
prática  do  crime  tipificado  no  art.  166,  inciso  2°,  do  Código 
Penal  argentino  (Inquérito  Policial  n°  14-05-006082-09),  em 
razão dos seguintes fatos:

Que no dia  9  de setembro de 2009, por volta das 21.30
horas,  a  aqui  indiciada  VERONICA  ALEJANDRA 
VULCANO,  junto  com  um  homem  ainda  não  identificado,  
ingressou com fins  de  roubo  à academia  de ginástica  da  rua  
Constitucion,  n°  782  de  San  Femando,  pertencente  à vítima  
Marcelo Liebana, levando seu acompanhante um martelo com  
cabo  de  madeira  e cabeça  metálica  do  peso considerável  
amarrado dentro de uma meia de algodão e, depois de obrigar – 
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eles  dois –  à  vítima  para  que  lhes  entregasse  um  valor  de  
aproximadamente $ 800, o homem deu pancadas com esse objeto  
várias vezes e em diversas partes do corpo de Liebana, gerando  
lesões  contuso cortantes  a  ele,  para  depois,  antes  de  quebrar  
diversos  objetos  que  encontrou  no  caminho,  sair do
lugar a bordo de um veículo Ford Ka pertencente à noticiada,
levando o dinheiro com ele...
O delito atribuído à extraditanda  – tipificado no art. 162,

inciso  2°,  primeiro  parágrafo  do Código  Penal  argentino  – é 
passível de extradição, pois atendidos os requisitos previstos no 
art.  2°  do  Tratado  específico  (infração  punida  na  legislação 
penal brasileira com pena igual ou superior a 2 anos) e ausentes 
quaisquer  das  vedações  contidas  no  art.  3º  do  mesmo 
instrumento”. 

É a síntese do necessário. 

Hipótese  constitucional  presente.  O presente  pleito  extradicional 
encontra  respaldo na CARTA DA REPÚBLICA,  que,  em seu artigo 5º, 
inciso  LII,  autoriza  como regra  a  extradição  de  estrangeiros,  condição 
suportada pela extraditanda, que é cidadã argentina. 

Atendimento dos requisitos formais legais.  Estando presente uma 
das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta 
CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou 
as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 
24 de maio de 2017) e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e 
Argentina, promulgado pelo Decreto 62.979/1968. A resposta é afirmativa. 

O  Governo  da  Argentina  indicou  todos  os  fatos  subjacentes  à 
extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se 
exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998). 

Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados 
pelo  tratado vigente entre as partes. A documentação carreada aos autos 
fornece  indicações  precisas  sobre  o  local,  a  data,  a  natureza  e  as 
circunstâncias dos fatos delituosos. 
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Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido 
quando  o  Estado  estrangeiro  requerente  se  fundamentar  em  tratado 
internacional  ou  quando,  inexistente  este,  prometer  reciprocidade  de 
tratamento ao Brasil (Ext 1351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
DJe de 28/10/2015; Ext 1206/República da Polônia, Rel.  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República 
Federal  da  Alemanha,  Rel.  Min.  MENEZES  DIREITO,  Pleno,  DJe  de 
6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, 
DJe de 28/8/2009). No caso, o pedido foi formulado com base em Tratado 
de Extradição existente entre as partes, conforme assinalado acima. 

Competência do Estado estrangeiro. No caso, a República Argentina 
foi o local onde ocorreram os fatos. 

Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão 
emanados  de  juiz,  tribunal  ou  autoridade  competente  do  Estado 
estrangeiro. A  presente  hipótese  contempla  pedido  de  extradição 
instrutória,  com base  no Tratado de  Extradição firmado entre  Brasil  e 
Argentina. Faz-se necessária apenas a remessa de cópia do mandado de 
prisão expedido por autoridade competente do Estado acreditante, o que 
foi feito,  na espécie.  Ademais,  a jurisprudência desta Suprema Corte é 
pacífica quanto à admissibilidade da extradição instrutória. Confira-se, a 
título  ilustrativo,  excerto  da  ementa  publicada  na  Ext  652  (Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2008): 

INEXISTÊNCIA  DE  SENTENÇA  PENAL 
CONDENATÓRIA CONTRA O EXTRADITANDO: FATO QUE 
NÃO  OBSTA  A  ENTREGA  EXTRADICIONAL.  PEDIDO 
EXTRADICIONAL  DE  CARÁTER  INSTRUTÓRIO  (LEI  Nº 
6.815/80, ART. 78, II).  O sistema extradicional brasileiro admite, 
ao  lado  da  extradição  executória  (que  supõe  sentença  penal 
condenatória), a figura da extradição de caráter instrutório, que 
pressupõe – para efeito de sua efetivação – a mera existência de 
procedimento persecutório  instaurado no exterior,  desde que 
exista ordem de prisão emanada de autoridade competente do 
Estado requerente (Lei 6.815/1980, art. 78, II). (…) 
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Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no 
Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento 
do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade 
(STF,  Ext  1196/Reino  da  Espanha,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  DJe  de 
26/9/2011),  pois,  como definido  por  esta  CORTE  SUPREMA,  revela-se 
essencial,  para  a  exata  aferição  do  respeito  ao  postulado  da  dupla 
incriminação,  que  os  fatos  atribuídos  ao  extraditando  não  obstante  a 
incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e 
sejam  igualmente puníveis  tanto  pelo  ordenamento  jurídico  doméstico 
quanto  pelo  sistema  de  direito  positivo  do  Estado  requerente  (Ext 
669/EUA,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO,  Plenário,  DJ  de  29/3/1996,  p. 
9.343). 

O  processo  criminal  para  a  apuração  dos  fatos  tramita,  em  solo 
argentino,  na  1ª  Vara  de  Garantias  em  Assuntos  Criminais  e 
Correicionais,  do  Departamento  Judiciário  de  San  Isidro,  Província  de 
Buenos Aires, órgão competente para o processo e julgamento da causa, 
não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção. 

O requisito  da  dupla  tipicidade  também se  encontra  atendido.  A 
extraditanda foi acusada, no Estado requerente, da prática do delito de 
robo calificado por el uso de arma impropia. No Brasil, por seu turno, os fatos 
narrados no processado amoldam-se à descrição típica do art. 157, § 2º, 
inciso I, do Código Penal: 

Art.  157.   Subtrair  coisa  móvel  alheia,  para  si  ou  para 
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou 
depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à 
impossibilidade de resistência: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade: 
I – Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de 

arma;
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Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. Os 
fatos teriam ocorrido em 9 de setembro de 2009. Na Argentina, o crime 
em comento é sancionado com pena máxima de 15 anos de prisão e de 
acordo com o art.  62 do Código Penal Argentino,  a pena prescreve no 
prazo de doze anos (fls. 21) , o que afasta a ocorrência da prescrição. 

De  igual  modo,  descabe  cogitar  de  prescrição  sob  o  aspecto  da 
legislação brasileira. O delito de roubo qualificado tem penas de reclusão 
de 4 a 10 anos, aumentada de um terço até a metade. Considerados os 
prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que 
são  balizados  pelo  teto  da  pena  privativa  de  liberdade  cominada  ao 
injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição. 

Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. 
Previsão  pela  legislação  brasileira  de  pena  superior  a  dois  anos  de 
prisão.  Não se  verifica  a  configuração de  nenhuma das  circunstâncias 
previstas  nos  incisos  do  art.  82  da  Lei  13.445/2017  e  no  Tratado  de 
Extradição firmado entre Brasil  e Argentina,  cuja presença impediria o 
deferimento da extradição solicitada. 

Família brasileira.  Consta dos autos ser a extraditanda genitora de 
Leona  Tiziana  Vulcano  Wagner,  nascida  em  28/12/2015,  na  cidade  de 
Parnamirim/RN. 

O fato de a extraditanda possuir filho brasileiro sob sua dependência 
não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a 
sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua 
Súmula. Confira-se: 

Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser 
casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade 
brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 
421/STF  revela-se  compatível  com  a  vigente  Constituição  da 
República,  pois,  em  tema  de  cooperação  internacional  na 
repressão  a  atos  de  criminalidade  comum,  a  existência  de 
vínculos  conjugais  e/ou  familiares  com  pessoas  de 
nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa 
da  extradição.  Precedentes.  (Ext  839,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
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MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004.)
 

No  mesmo  sentido:  Ext  1.255,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO, 
Primeira  Turma,  DJe  de  28/6/2012;  Ext  1.039,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO,  Plenário,  DJ  de  23/11/2007;  Ext  804,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
Plenário, DJ de 29/3/1996. 

Por fim, o artigo 96 da Lei 13.445/2017 define os compromissos que o 
Estado Requerente deve assumir para a efetiva entrega do extraditando 
pelo Brasil: (a) não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato 
anterior  ao  pedido  de  extradição;  (b)  detração  do  tempo  que  o 
extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; (c) não 
aplicar  penas  vedadas  pelo  ordenamento  constitucional  brasileiro  e 
observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no art. 75 do 
Código  Penal  (trinta  anos);  (d)  não  entregar  o  extraditando,  sem 
consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; (e) não considerar 
qualquer  motivo  político  para  agravar  a  pena  e  (f)  não  submeter  o 
extraditando a tortura ou penas cruéis, desumanas ou degradantes.

Quanto  aos  pedidos  subsidiários  (adiamento  da  extradição  até  o 
momento em que a filha mais nova complete 12 anos e determinação de 
que  a  República  da  Argentina  assuma o  compromisso  de  submeter  a 
extraditanda  à  prisão  domiciliar),  entendo  não  serem  eles  cabíveis,  o 
primeiro diante do teor da Súmula 421 desta CORTE e o segundo em 
razão de o pedido não se incluir no rol dos compromissos que o Estado 
Requerente deve assumir quando da entrega do extraditando, consoante 
o artigo 96 da Lei 13.445/2017.

Diante  do  exposto,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE  EXTRADIÇÃO, 
ficando  condicionada  a  entrega:  (a)  à  formalização,  pelo  Estado 
requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (b) 
à  conclusão  dos  processos  penais  a  que a  extraditanda eventualmente 
responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma 
do  art.  95,  caput,  da  Lei  13.445/2017,  ressalvada,  nessa  hipótese,  a 
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possibilidade  de  execução  imediata  da  decisão,  por  força  de  juízo 
discricionário do Presidente da República. 

É como voto. 
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

EXTRADIÇÃO 1.403
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : GOVERNO DA ARGENTINA
EXTDO.(A/S) : VERÓNICA ALEJANDRA VULCANO OU VUCANO VERONICA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Decisão:  Iniciado  o  julgamento  e  diante  da  ponderação  do 
Senhor  Ministro  Marco  Aurélio  no  sentido  de  se  aguardar 
pronunciamento do Plenário em questão que guarda proximidade (RE 
608.898/SP),  o  julgamento  do  processo  foi  adiado.  Falou,  pela 
Extraditanda,  o  Dr.  Gustavo  Zortéa  da  Silva,  Defensor  Público 
Federal. Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. 1ª 
Turma, 25.10.2016.

Decisão: A Turma, por maioria, deferiu o pedido de extradição, 
nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. 
Não  participou,  justificadamente,  deste  julgamento,  o  Ministro 
Luís Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz 
Fux. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 
10.4.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Luís 
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Luiz 
Fux.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Alberto Carvalho 
de Vilhena Coelho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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