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Tocando uma flauta no vale selvagem 

Tocando canções doces e alegres 

Vi uma criança surgir nas nuvens, 

E ela me disse a sorrir:  

 

“Toca aquela do cordeiro”; 

Então toquei com alegria. 

“Toca, por favor, a canção de novo” – 

Então eu toquei, e ela chorou ao ouvir. 

 

“Larga a flauta, tua flauta feliz 

E canta canções que tragam alegria”.  

Então cantei a mesma canção 

Enquanto ela chorou deliciada ao ouvir. 

 

“Flautista, senta e escreva 

Num livro para que leiam” – 

Então ela desapareceu. 

E eu apanhei um junco oco 

 

Fiz uma caneta rústica, 

E mergulhei-a nas águas claras 

Para escrever minhas felizes canções 

Que toda criança adora ouvir. 

 

 

William Blake, Songs of innocence, Introduction, 1789. 

  



  



RESUMO 

 

CAMARGO, Solano de. Jurisdições anômalas: ordem pública processual e a homologação 

de sentenças estrangeiras. 263 p. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O propósito do presente trabalho é analisar a homologação de sentenças estrangeiras 

proferidas em jurisdições tidas como “anômalas”, quer pelos chamados critérios 

exorbitantes de fixação da competência internacional do Estado de que são originárias, 

quer pela violação da ordem pública internacional processual durante a tramitação do feito 

no estrangeiro. Ordinariamente, pelas regras clássicas do juízo de delibação, o juiz do foro 

deve aceitar a decisão do juiz de origem como a solução material definitiva do litígio, 

verificando apenas requisitos formais ou tangentes, haja vista os dogmas da igualdade dos 

Estados e da equivalência entre as jurisdições. Apesar do enorme leque de mudanças 

sociais, tecnológicas, econômicas e geopolíticas decorrentes da globalização, poucos têm 

sido os estudos sobre os efeitos no direito internacional privado relacionados ao declínio 

do território, a “financeirização” da economia, a privatização das jurisdições, a nova 

cultura dos direitos humanos ou o novo constitucionalismo do direito internacional, assim 

como não são comuns os estudos sobre os efeitos, no direito internacional privado, das 

sentenças proferidas em Estados falidos, ou naqueles incapazes de garantir o due process 

of law. De outro lado, grande parte dos ordenamentos exige, como requisito para a 

homologação de sentenças estrangeiras, que se observem os preceitos de ordem pública, 

incluída a processual. Ao final, objetiva-se analisar se a qualidade das jurisdições 

estrangeiras pode influenciar a homologação da sentença no foro, sugerindo-se uma 

sistematização para o tema. 

 

Palavras-chave: Conflitos de jurisdição. Direito internacional privado. Jurisdições 

anômalas. Ordem pública. 



ABSTRACT 

 

CAMARGO, Solano de. Anomalous jurisdictions: procedural public order and the 

recognition and enforcement of foreign Judgements. 263 p. Thesis (Law Doctorate) – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Ordinarily, by the classic rules of recognition, the court of enforcement must accept the 

decision of the court that judged the case as the definitive solution of the litigation, 

checking only formal or tangent requirements, given the dogmas of equality of States and 

the equivalence between jurisdictions. Despite the wide range of social, technological, 

economic and geopolitical changes resulting from globalization, few studies have been 

done on the effects on private international law of the decline of the territory, the 

"financialization" of the economy, the privatization of jurisdictions, the new culture of 

human rights, or the new constitutionalism of international law, as well as studies on the 

effects on private international law of Judgements held in failed States, or on those 

incapable of guaranteeing the due process of law, are not common. On the other hand, 

most jurisdictions demand, as a requirement for the recognition of foreign Judgements, that 

the precepts of public order, including procedural law, be observed. In the end, it aims to 

analyze if the quality of foreign jurisdictions can influence the recognition of the judgment, 

suggesting a systematization for the theme. 

 

Keywords: Conflicts of jurisdiction. Private international law. Anomalous jurisdictions. 

Public policy. 

  



RESUMÉ 

 

CAMARGO, Solano de. Juridictions anormales : ordre public procédural et reconnaissance 

des jugements étrangers. 263 p. Thèse (Doctorat) – Faculté de Droit, Université de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Normalement, selon les règles classiques de reconnaissance, le tribunal de l’exécution doit 

accepter la décision du tribunal qui a jugé l’affaire comme la solution définitive du litige, 

ne vérifiant que les conditions de forme ou de tangence, compte tenu des dogmes de 

l’égalité des États et de l’équivalence entre juridictions. Malgré le large éventail de 

changements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques résultant de la 

mondialisation, peu d’études ont été consacrées aux effets sur le droit international privé 

du déclin du territoire, de la “financiarisation” de l’économie, de la privatisation des 

juridictions, la nouvelle culture des droits de l’homme ou le nouveau constitutionnalisme 

du droit international, ainsi que des études sur les effets en droit international privé des 

jugements rendus dans des États déchus ou incapables de garantir le respect du due process 

of law (droit à un procès équitable), ne sont pas chose courante. En revanche, la plupart des 

juridictions exigent, pour la reconnaissance des jugements étrangers, le respect des 

préceptes de l’ordre public, y compris du droit procédural. En fin de compte, il s’agit 

d’analyser si la qualité des juridictions étrangères peut influer sur la reconnaissance du 

jugement, en suggérant une systématisation du thème. 

 

Mots-clés: Conflits de compétences. Droit international privé. Juridictions anormales. 

Ordre public. 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito do presente trabalho é analisar a homologação de sentenças 

estrangeiras1 proferidas em jurisdições tidas como “anômalas”2, quer pelos critérios de 

fixação da competência internacional do Estado de que são originárias (tidas como 

exorbitantes), quer pela violação da ordem pública internacional processual durante a 

tramitação do feito no foro originário. 

 

Dessa forma, o trabalho está delimitado ao campo do direito internacional privado, 

objetivando analisar os paradigmas da neutralidade dos Estados e da igualdade de suas 

jurisdições, à vista de uma ordem pública internacional processual mais apropriada aos 

tempos de hoje. 

 

A partir de elementos externos ao conteúdo material da sentença estrangeira (seja 

ela judicial, administrativa, arbitral ou religiosa), este trabalho pretende analisar o impacto 

das diferentes anomalias da jurisdição estrangeira, contrariando os pressupostos 

dogmáticos até então adotados pelo direito internacional privado, que são o da igualdade e 

equivalência entre as diversas jurisdições3 no contexto internacional. 

                                                           
1 A expressão sentença estrangeira será utilizada neste trabalho em sentido lato, incluindo-se nesse conceito 

todas as decisões estrangeiras postas a reconhecimento no foro, sejam elas originárias de quaisquer 

autoridades civis, judiciárias, administrativas, legislativas ou religiosas (das mais diversas igrejas ou 

credos), e até de tribunais indígenas ou tribais, “desde que sejam julgamentos no sentido material, 

contenciosos ou consensuais” (VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1978. v. 3, p. 197). 
2 Epistemologicamente, Thomas Kuhn conceitua “anomalia” como uma afronta ao pensamento dogmático: 

“[...] a percepção da anomalia — isto é, de um fenômeno para o qual o paradigma não preparara o 

investigador — desempenhou um papel essencial na preparação do caminho que permitiu a percepção da 

novidade” (KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 80-86). Em breve síntese, uma vez verificada que 

uma certa anomalia está a contrariar um pensamento paradigmático, Kuhn entende que o paradigma pode 

ser superado por uma nova proposição que, caso confirmada, ajudará a “trincar” as colunas do pensamento 

estabelecido. Interesse anotar que Athos Gusmão Carneiro emprega a expressão “jurisdições anômalas” 

para aquelas que, embora oriundas do poder estatal, não decorram de atividades do Judiciário, tais como os 

tribunais de contas e os tribunais marítimos (CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência: 

exposição didática, área do direito processual civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 40-44). 
3 “Originally, both American conflict of laws and European private international law aimed to achieve 

international or interstate uniformity of choice of law decisions, regardless of where litigation occurred. In 

this context, there was no room for interest analysis, forum-law favoritism, or protectionism of forum 

litigants. Until the middle of the twentieth century, most countries’ conflict of laws rules had to be neutral 

in the sense that foreign and forum laws had to be applied equally.” (GROSSI, Simona. Rethinking the 

harmonization of jurisdictional rules. Tulane Law Review, v. 86, No. 3, p. 634, 2012). A neutralidade entre 

os Estados, pressuposto savigniano da Comunidade de Nações, é um conceito que parece não se sustentar, 

inclusive pela possibilidade de oposição da ordem pública material como forma de evitar a homologação de 

sentenças estrangeiras (GANNAGÉ, Pierre. La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit 

international privé de la famille. Revue Critique de Droit International Privé, Paris, v. 81, n. 3, p. 427, 

1992). 
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Nas últimas décadas, tanto a falta de consenso sobre o conceito e a extensão das 

chamadas jurisdições exorbitantes (no âmbito da Conferência da Haia), assim como a 

centralização do filtro de ordem pública processual quase que exclusivamente nas 

hipóteses de revelia, têm dificultado uma atualização dos requisitos centenários do juízo de 

delibação.4 

 

Com o aumento do tráfego internacional de decisões judiciais decorrente da 

globalização, parece mais do que oportuno avançar para uma análise mais abrangente da 

ordem pública internacional processual incidente sobre a qualidade das jurisdições de 

origem.5 

 

A internacionalização das relações jurídicas e o acesso à informação catapultaram a 

circulação de sentenças estrangeiras nas últimas décadas. No dizer de Allard e Garapon, “o 

direito tornou-se um bem intercambiável”, transpondo as fronteiras como se fosse “um 

produto de exportação”.6 

 

Com isso, o direito internacional privado ganhou em importância, pois as sentenças 

estrangeiras muitas vezes carregam o novo, o desconhecido ou o diferente7, quase sempre 

analisados pelo ângulo do direito material. 

 

                                                           
4 No Brasil, excetuando alguns detalhes de ordem terminológica e a migração da competência do STF para o 

STJ a partir da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, o procedimento de homologação de sentenças 

estrangeiras segue os mesmos parâmetros estabelecidos no artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei n. 2.615, de 4 de 

agosto de 1875. Essa lei autorizou que se regulamentasse a execução das sentenças estrangeiras no Brasil 

Império, tarefa concluída pelo conselheiro Lafayette, por meio do Decreto n. 6.982, de 27 de julho de 1878. 
5 Evidentemente, a análise qualitativa que se mencionou refere-se à avaliação jurídica do sistema delibatório, 

e não política, sistema esse centrado na análise formal de seus requisitos. Na definição de Machado Villela: 

“O único sistema lógico [de reconhecimento de sentenças estrangeiras] é o sistema da delibação, enquanto 

reconhece a decisão do tribunal estrangeiro e limita os poderes do tribunal do exequatur a um exame 

formal, para verificar se trata-se de uma sentença regular e definitiva, revestida de autenticidade, proferida 

por tribunal competente não contrária às leis locais de interesse e ordem pública. Com efeito, em face do 

respeito devido às jurisdições internacionalmente competentes para decidir as questões entre particulares, o 

tribunal do exequatur não deve apreciar o mérito da decisão.” (VILLELA, Álvaro da Costa Machado. O 

direito internacional privado do Código Civil brasileiro. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1921. p. 

505). 
6 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito. Tradução 

de Rogério Alves. Lisboa: Instituto Piaget, 2006. p. 7. De fato, o direito atualmente cruza fronteiras como 

uma mercadoria, infiltrando-se na cultura local. Regulamentos, jurisprudência comparada e doutrina 

internacional são assimilados como elementos de comparação, evolução e crítica do direito local. 
7 RAYNAUD, Philippe. Le juge, la politique et la philosophie : situation de la démocratie. In: GAUCHET, 

Marcel; MANENT, Pierre; ROSANVALLON, Pierre (Eds.). Situations de la démocratie. Paris: 

Gallimard/Le Seuil, 1993. p. 110; VRELLIS, Spyridon. Conflit ou coordination de valeurs en droit 

international privé à la recherche de la justice. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de 

La Haye, v. 328, p. 226, 2007; MERCIER, Pierre. Conflits de civilisation et droit international privé: 

polygamie et répudiation. Genève: Droz, 1972. 
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Porém, a partir de um enfoque que envolve o direito internacional público e o 

direito processual internacional, pareceu necessário medir e confrontar os patamares dos 

direitos e garantias das partes no cenário internacional, à vista das sentenças exportadas por 

jurisdições anômalas.8 

 

Em 1576, Jean Bodin demonstrou que os limites físicos do Estado concentram e 

delimitam sua soberania9, porém o estágio atual do direito internacional privado reflete a 

fluidez da circulação do direito10, independentemente da jurisdição estatal. As diversas e 

difusas manifestações da circulação global de sentenças estrangeiras, tendo como função 

(1) a homologação do julgado no estrangeiro, (2) a exceção de coisa julgada internacional, 

(3) a litispendência e (4) a conexão, são impostas ao juiz do foro sem que se verifique, o 

mais das vezes, se houve no estrangeiro alguma infração à ordem pública internacional 

processual que não se resuma à análise da revelia. 

 

Ordinariamente, pelas regras clássicas do juízo de delibação, o juiz do foro deve 

aceitar a decisão do juiz de origem como a solução material definitiva do litígio, 

verificando apenas requisitos formais ou tangentes11, haja vista os dogmas da igualdade12 e 

da neutralidade13 entre os Estados. 

 

Afastando-se do territorialismo e da comitas gentium do período estatutário, ou 

seja, do direito que privilegiava a soberania, a aplicação exclusiva do direito nacional e o 

princípio da lex fori, Savigny conclamou que o aumento das relações entre os diversos 

povos impunha a renúncia ao princípio da exclusividade e a adoção do princípio da 
                                                           
8 Ver nota n. 2. 
9 BODIN, Jean. Os seis livros da república: livro primeiro. Tradução, introdução e notas de José Carlos Orsi 

Morel. São Paulo: Ícone, 2011. p. 11. 
10 GLENN, Hugh Patrick. La conciliation des lois. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International 

de La Haye, v. 364, p. 324, 2014. 
11 De fato, os requisitos do juízo de delibação apenas tangenciam a moldura formal da sentença estrangeira. 

MIELE, Alberto. La cosa giudicata straniera: esecuzione e riconoscimento della sentenza nel diritto 

comune europeo. Padova: Cedam, 1989. p. 108. 
12 O conceito de igualdade frequentemente é acompanhado pelo da liberdade e da justiça. Embora tais 

conceitos sejam muitas vezes confundidos, a igualdade é o de mais tormentosa definição, pela necessidade 

de se compararem duas ou mais situações fáticas ou jurídicas. Segundo Bobbio, a expressão nada significa 

de per si, devendo ser questionado: “igualdade entre quem?” e “igualdade em quê?”. Logo, a determinação 

pragmática do conceito de igualdade depende de uma pluralidade de entes, critérios ou de normas, sendo o 

ponto de referência fundamental o equilíbrio e harmonia das partes de um certo todo (BOBBIO, Norberto. 

Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p. 7). 
13 No início do século XX, a neutralidade referia-se a conflitos bélicos entre Estados. Na atualidade, os 

conflitos migraram para os palcos econômicos e políticos. Disso decorre uma nova visão de neutralidade, 

segundo a qual ser neutro é se omitir (RUSSEL, Roberto; TOKATLIAN, Juan Gabriel. Autonomía y 

neutralidad en la globalización: una readaptación contemporánea. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2010). 
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reciprocidade entre os estrangeiros e os nacionais, estabelecendo a igualdade no melhor 

interesse dos povos.14 

 

A questão posta neste trabalho decorre da constatação de que os Estados não são 

sempre neutros ou isonômicos quando da exportação de suas sentenças, justamente pelos 

vícios infra ou extraprocessuais que macularam o exercício de sua jurisdição. 

 

A importância do tema se refere ao pouco trato com que a doutrina brasileira se 

ocupou dos conflitos de jurisdição15, especialmente da problemática trazida pelas aqui 

chamadas “jurisdições anômalas”. 

 

A nosso ver, as diversas hipóteses aqui tratadas – e que compõem o ramo mais 

amplo do conflito de jurisdições – têm sido ignoradas pela doutrina do direito internacional 

privado. 

 

Em primeiro lugar, há que se segregar claramente o filtro da ordem pública material 

do processual. E dessas, há que se separar a nacional da internacional. 

 

Em segundo lugar, há que se verificar se o problema das jurisdições anômalas 

compõe uma hipótese de violação da ordem pública internacional processual e, caso 

afirmativa se mostre a resposta, qual seria a extensão e a profundidade dessa violação. 

 

Por fim, pretende esta pesquisa verificar – e isso nos parece concentrar a 

importância do tema escolhido – se o fato de uma sentença estrangeira ter sido proferida 

                                                           
14 VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980. v. 1, p. 115. 
15 Ao menos dois fenômenos marcaram o desenvolvimento do direito em geral e do direito constitucional em 

particular, segundo a doutrina. O primeiro, consagrado como “pós-positivismo”, aponta para a 

reaproximação entre o direito e a ética, o resgate dos valores e a superação do conceito de legalidade estrita 

e positivada, bem como a normatização dos princípios e o dos direitos fundamentais. O segundo fenômeno 

parte da ascensão do direito constitucional como o epicentro do sistema jurídico, passando a Constituição a 

ser a pedra angular de interpretação de todos os ramos do direito. Com isso, a Constituição deve estar atenta 

à realidade, para obter sua plena efetividade, em busca do ideal de justiça. Finalmente, com a normatização 

de regras e princípios, e na solução de choque de princípios de mesma hierarquia, tem-se um instrumental 

denominado teoria da argumentação jurídica (ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria 

do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schikd Silva. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 284). Ver também: HESSE, Konrad. Elementos de direito 

constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução da 20. ed. alemã de Luís Afonso Heck. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 48; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 110-115. 
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numa jurisdição tida como anômala pode, por essa razão de per si, impedir o 

reconhecimento de seus efeitos no foro. 

 

Em síntese, aqui se busca analisar o instituto da homologação da sentença 

estrangeira no contexto atual da globalização econômica e mundialização do direito16, 

frente aos objetos de análise a seguir estabelecidos, verificando a possível necessidade de 

se atualizarem os paradigmas da homologação.17 

 

O presente trabalho é dividido em três partes. A parte inaugural conterá os dois 

primeiros capítulos, e tratará das considerações preliminares, necessárias à edificação das 

premissas e do marco teórico sob o qual se fundamenta esta tese. A segunda parte, 

contendo os capítulos três e quatro, cuidará das hipóteses que definem as chamadas 

anomalias jurisdicionais. Por fim, a terceira e última parte conterá os dois capítulos 

derradeiros, onde se analisará as formas de enfrentamento das ditas anomalias. 

 

Assim, mais especificamente, no primeiro capítulo serão analisados os conflitos de 

jurisdição na atualidade, a circulação de decisões estrangeiras e os problemas de 

competência internacional e da cooperação entre Estados.18 

 

                                                           
16 “O comércio entre juízes vai-se intensificando, como demonstram os exemplos apresentados. Impelidos 

pelo sentimento ou a consciência crescente de um patrimônio democrático ou civilizacional comum, por 

determinados silêncios do direito positivo, pelas necessidades dos tribunais internacionais, pela construção 

europeia ou ainda pela procura de garantias e de segurança para o comercio internacional, os juízes 

afirmam-se como agentes de primeiro plano na mundialização do direito. Porém, descrever um fenômeno é 

uma coisa e interpretá-lo é outra. Aqui, surge uma nova dificuldade. Será que é possível ver neste comércio 

judicial, que se enriquece e se intensifica, as premissas de uma nova ordem mundial?” (ALLARD, Julie; 

GARAPON, Antoine, Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, cit., p. 30). Segundo nos 

parece, ao menos no momento em que esta tese é escrita, a resposta deve ser afirmativa: há uma nova 

ordem mundial decorrente da mundialização do direito, e essa é uma importante premissa desta 

investigação. 
17 “As gerações anteriores ocuparam-se com seus próprios problemas, com seus próprios instrumentos e 

cânones de resolução. E não foram apenas os problemas que mudaram, mas toda a rede de fatos e teorias 

que o paradigma dos manuais adapta à natureza.” (KUHN, Thomas S., A estrutura das revoluções 

científicas, cit., p. 175-180). 
18 Segundo Audit: “La situation a changé du tout au tout avec le développement véritable des relations 

privées internationales au cours du XXe siècle, jusqu’à mettre aujourd’hui au premier plan les questions 

liées à l’administration par les juridictions des Etats de la justice internationale de droit privé.” (AUDIT, 

Bernard. Le droit international privé en quête d’universalité: cours général de droit international privé. 

Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 305, p. 478, 2003). Se até há pouco 

tempo o estudo das competências internacionais era relegado à categoria de parente pauvre do direito 

internacional privado, ou ainda como secondaire às questões dos conflitos das leis, o conflito de jurisdição 

conheceu recentemente certa désaffection por parte dos internacionalistas. Ver, por todos: NIBOYET, Jean-

Paulin. Traité de droit international privé français. Paris: Sirey, 1938. v. 6, p. 27. 
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No segundo capítulo, será explorada a classificação dos diversos modelos de 

homologação de sentenças estrangeiras, a partir da clássica sistematização de Serpa 

Lopes19 e Machado Villela20, onde se analisará a evolução doutrinária do tema, inclusive 

frente à Convenção de Nova York de 1958 sobre Arbitragem Internacional21, ao 

Regulamento (UE) 1.215/201222 (também chamado de Regulamento Bruxelas I - 

Reformulado) e ao Protocolo de Las Leñas.23 

 

O terceiro capítulo discorrerá sobre as hipóteses que definem as jurisdições como 

anômalas, e suas respectivas consequências. 

 

O quarto capítulo se propõe a sistematizar as diferentes distorções causadas pelos 

foros “anormales” (na expressão de Diego Arroyo)24 ou anômalas (expressão utilizada 

neste trabalho). O estudo analisará as anomalias endógenas, envolvendo as jurisdições 

exorbitantes, amplamente discutidas na doutrina internacional25, e as anomalias exógenas, 

                                                           
19 Apoiado na doutrina de Cock, Serpa Lopes classificou os diferentes sistemas em quatro modalidades: a) o 

sistema da recusa à execução dos julgados estrangeiros, onde não se conhece o processo de homologação; 

b) o sistema de revisão absoluta, segundo o qual o juiz do foro revê o próprio mérito da sentença 

estrangeira, cassando e substituindo-a por uma sentença local; c) o sistema de controle ilimitado, em que é 

possível, em algumas situações, o exame do mérito da sentença estrangeira, apenas com a finalidade de 

admiti-la ou rejeitá-la; d) o sistema de controle limitado, segundo o qual o julgado estrangeiro é submetido 

a um controle restrito − delibatório (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Comentários à Lei de Introdução ao 

Código Civil. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. v. 3, p. 196). 
20 Machado Villela distinguiu cinco sistemas: a) o do completo desconhecimento das sentenças estrangeiras 

no foro; b) o da sentença estrangeira recebida como mera prova do direito invocado no foro; c) o da 

reciprocidade; d) o da (possível) revisão do mérito e, e) o da delibação ou homologação (VILLELA, Álvaro 

da Costa Machado, O direito internacional privado do Código Civil brasileiro, cit., p. 497). 
21 Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958, em vigor 

em Portugal pelo Decreto n. 52, de 8 de julho de 1994, e no Brasil pelo Decreto n. 4.311, de 23 de julho de 

2002. 
22 Regulamento (UE) 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo 

à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. 
23 Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 

Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, em 

vigor no Brasil por conta do Decreto n. 6.891, de 2 de julho de 2009. 
24 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Propuestas para una evolución deseable del problema de la 

competencia judicial internacional. In: OYARZÁBAL, Mario J. A. (Coord.). Derecho procesal 

transnacional: homenaje al Profesor Doctor Gualberto Lucas Sosa. Buenos Aires: Editorial Ábaco de 

Rodolfo Depalma, 2012. p. 139-174. 
25 RADICATI DI BROZOLO, Luca G. Arbitrage commercial international et lois de police : considérations 

sur les conflits de juridictions dans le commerce international. Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International de La Haye, v. 315, p. 265-501, 2005; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Arbitraje 

comercial internacional. In: CALVO CARAVACA, Alfonso Luis; CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier 

(Dirs.). Curso de contratación internacional. 2. ed. Madrid: Editorial Colex, 2006. p. 43-45. A Conferência 

da Haia tem trabalhado, desde o início da década de 70 do século passado, no tema da competência e o 

reconhecimento de sentenças estrangeiras. Embora a doutrina seja uníssona sobre os benefícios que tal 

acordo traria, concluir a convenção tem se mostrado uma tarefa deveras complicada. A complicação resulta 

principalmente da diferença entre os sistemas jurídicos, quanto à maior ou menor liberdade de as cortes 

nacionais declinarem de sua jurisdição, à vista de critérios subjetivos (forum non conveniens), bem como da 

divergência quanto à definição das chamadas “jurisdições exorbitantes”, tema que será tratado 

oportunamente. 
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baseadas na interferência determinante de sujeitos estranhos ao litígio no resultado do 

processo, ou na omissão das autoridades que não garantiram o desenvolvimento do devido 

processo legal. Para essas hipóteses, planeja-se uma incursão aos postulados do direito 

penal internacional26 e da área de relações internacionais.27 

 

O objetivo do quinto capítulo será o de analisar as hipóteses empíricas que 

desafiam o paradigma da equivalência das jurisdições, a partir de estudo de casos dos 

Estados Unidos da América e da União Europeia. 

 

No sexto capítulo, o estudo da exceção de ordem pública será aprofundado, 

principalmente quanto à segregação da ordem pública material da ordem pública 

processual28. Os corolários da ampla defesa, igualdade de armas, juízo natural, tribunal 

                                                           
26 No direito penal internacional, há uma profunda tradição de estudos sobre o princípio da subsidiariedade, 

que fundamenta a competência supletiva das cortes internacionais, com o manifesto propósito de apreciar 

casos que não foram satisfatoriamente conduzidos pelos Estados de origem. Considerando que tanto o 

direito penal internacional quanto o direito internacional privado são ramos de um mesmo sistema de 

direito internacional, há que se considerar – como fez Erik Jayme – uma necessária coerência, sem 

contradições epistemológicas. Reconstruir a coerência do sistema do direito ou de uma ordem jurídica, em 

tempos pós-modernos, demanda a busca coordenada de fontes, no que foi denominado pelo autor como a 

teoria do diálogo das fontes (JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé 

post moderne. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 251, p. 215, 1995). 
27 Estados falidos (failure states) que não garantam a cláusula do devido processo legal ou Estados 

autoritários que manipulem seus órgãos decisórios maculam as sentenças ali proferidas, desde a formação 

do processo. Muito embora já existam estudos vários sobre a aplicação subsidiária do forum necessitatis 

como princípio definidor da competência internacional subsidiária do foro, quase não há estudos sobre a 

ocorrência inversa: sentenças maculadas por vícios in procedendo, embora do ponto de vista do direito 

material, a sentença estrangeira pareça legítima. A revisão de sentenças estrangeiras, de um modo geral, 

parece violar o juízo de delibação que, por si próprio, tem sido considerado uma evolução ao modelo do 

não reconhecimento ou do reconhecimento absoluto dos efeitos da decisão estrangeira. Além do mais, a 

revisão mais aprofundada da sentença estrangeira causa um conflito positivo de competência, o que pode 

aumentar a instabilidade social. No campo do direito penal internacional, como já mencionado 

anteriormente, essa discussão encontra-se em estágio mais avançado, havendo vários Estados que possuem 

legislação interna prevendo sua competência universal para apreciar a violação dos direitos de seus 

nacionais, mesmo que cometidos no exterior (POCAR, Fausto; MAYSTRE, Magali. The principle of 

complementarity: a means towards a more pragmatic enforcement of goal pursued by universal 

jurisdiction? In: MORTEN, Bergsmo (Ed.). Complementary and the exercise of universal jurisdiction for 

core crimes. Oslo: Torkel Opsahl Academic Publisher, 2010. p. 247-292. (FICHL Publication Series, No. 

7); LONSETH, Pal. Between territoriality and universality: reflections by a core international crimes 

prosecutor. In: MORTEN, Bergsmo (Ed.). Complementary and the exercise of universal jurisdiction for 

core crimes. Oslo: Torkel Opsahl Academic Publisher, 2010. p. 161-163. (FICHL Publication Series, n. 7); 

UNITED NATIONS. General Assembly. The scope and application of the principle of universal 

jurisdiction. UN Document A/65/181, 29 July 2010, p. 12. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/467/52/PDF/N1046752.pdf?OpenElement>. Acesso em: 30 out. 2018; 

KALECK, Wolfgang. From Pinochet to Rumsfeld: universal jurisdiction in Europe 1998-2008. Michigan 

Journal of International Law, Ann Arbor, MI, v. 30, No. 3, p. 927-959, 2009. 
28 Interessante notar que o artigo 1.096º, alínea “e”, do Código de Processo Civil de Portugal exige como 

condição processual de reconhecimento de sentença estrangeira, de modo expresso, que o réu tenha sido 

regularmente citado para a ação e que no processo hajam sido observados os princípios do contraditório e 

da igualdade das partes. Essa previsão tem sido interpretada pela doutrina portuguesa como uma 

manifestação da ordem pública processual, na medida que faz apelo aos princípios fundamentais que não 
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imparcial e ampla dilação probatória, hoje reconhecidos como parte dos direitos humanos 

universais, parecem trincar o princípio da plenitudo jurisdictionis, forçando (ao menos em 

teoria) o juiz do foro a analisar as eventuais violações ao devido processo legal no 

estrangeiro. Em linhas gerais, a categoria denominada ordem pública internacional 

processual pode acrescentar ao juízo delibatório um controle mais aprofundado da 

jurisdição estrangeira que gerou a sentença que se pretende homologar29. A autonomia da 

ordem pública processual parece provocar o juízo de delibação a ampliar suas hipóteses de 

incidência, de acordo com as exigências atuais do direito internacional privado. 

 

Ao término, serão apresentadas as considerações finais do trabalho, em que se 

buscará confirmar a autonomia da ordem pública internacional processual como um filtro 

aplicável ao juízo de delibação, inclusive visando a analisar o desenvolvimento válido do 

processo estrangeiro, as normas definidoras da competência internacional do Estado de 

origem e, finalmente, a constatação de anomalias na jurisdição a quo.30 

 

Em síntese, a pesquisa verificará a amplitude dos poderes do juiz do foro na análise 

do procedimento estrangeiro como um todo, indo além da regularidade formal clássica do 

juízo delibatório. Para tanto, será analisada a evolução do instituto da homologação de 

sentenças estrangeiras no âmbito do direito internacional privado (conflito de jurisdições), 

em suas diversas modalidades, bem como o tema da ordem pública internacional 

processual e seus efeitos, sistematizando os diferentes vícios extrínsecos que podem 

macular os efeitos da sentença estrangeira, quando interligados ao conceito de jurisdição 

                                                                                                                                                                                

podem deixar de presidir toda e qualquer lide pela qual se vise à solução de controvérsias jurídicas. 

Segundo Moura Ramos, essa disposição sublinhou a importância do respeito da ordem pública processual 

em sede de reconhecimento de sentenças estrangeiras e permitiu libertar de referências desse tipo a cláusula 

de ordem pública internacional prevista na alínea “f” do artigo 1.096º do Código de Processo Civil 

português, que pode assim ficar destinada a compreender princípios de ordem material e substantiva, e não 

processual (RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. O direito processual civil internacional no novo Código 

de Processo Civil. Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ), Coimbra, v. 143, n. 3.983, p. 86, nov./dez. 

2013. No mesmo sentido: CORREIA, António de Arruda Ferrer; PINTO, Fernando A. Ferreira. Breve 

apreciação das disposições do anteprojecto de Código de Processo Civil que regulam a competência 

internacional dos tribunais portugueses e o reconhecimento das sentenças estrangeiras. Revista de Direito e 

Economia, Coimbra, v. 13, p. 53, 1987 (posição doutrinária citada no Acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa, Processo 999/09.1YRLSB8, proferido em 13.07.2010, relatado pelo Des. Rui da Ponte Gomes). 
29 MARESCA, Maurizio. Il controllo della sentenza straniera: lo spazio giudiziario europeo fra esigenze di 

collaborazione internazionale e tutela dei valori fondamentali del foro. Torino: Giappichelli, 2004. p. 108; 

KNIJNIK, Danilo. Reconhecimento da sentença estrangeira e tutela da ordem pública processual pelo juiz 

do foro; ou a verificação, pelo STJ, do “modo de ser” do processo estrangeiro. Revista de Processo, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, v. 33, n. 156, p. 64-75, fev. 2008. 
30 CLERMONT, Kevin M. Jurisdiction salvation and The Hague Treaty. Cornell Law Review, v. 85, n. 1, p. 

89-99, Nov. 1999; JUENGER, Friedrich K. Traveling to The Hague in a worn-out shoe. Pepperdine Law 

Review, International Law Weekend – West symposium issue, v. 29, No. 1, p. 13, 2002. 
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do Estado de origem, sejam eles infra (critérios internos de fixação da competência 

internacional) ou extraprocessuais (“falta de capacidade” ou “omissão” do Estado de 

origem31). 

  

                                                           
31 Essas expressões advêm do direito penal internacional, após profundas discussões que levaram à assinatura 

do Estatuto de Roma, cujo propósito hermenêutico fora o de determinar as situações em que a jurisdição de 

um Estado não se demonstrava capaz de julgar satisfatoriamente os atos criminosos que lhe foram 

submetidos (HOLMES, John T. The principle of complementarity. In: LEE, Roy S. (Ed.). The International 

Criminal Court: the making of the Rome Statute: issues, negotiations, results. The Hague; London; Boston: 

Kluwer Law International, 1999. p. 41-78). 
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CAPÍTULO 1 – CIRCULAÇÃO DE SENTENÇAS NO MUNDO 

GLOBALIZADO 

 

A concretização da justiça no plano internacional depende, o mais das vezes, da 

proximidade da relação jurídica com o direito material aplicado e o foro competente32. 

Como corolário, a sociedade internacional é vista como uma comunidade sem fronteiras, 

de forma que as jurisdições ao redor do globo são consideradas fungíveis entre si, todas 

aptas a realizar a justiça, com níveis similares de qualidade.33 

 

No direito internacional privado, a disciplina do conflito de jurisdições parte da 

presunção de que há um universalismo judicial34. Porém, isso não significa que as 

sociedades internacionais tenham alcançado o mesmo nível de proteção aos direitos e 

garantias individuais. 

 

Esse problema decorre do próprio objeto da disciplina do direito internacional 

privado, ao considerar que as soberanias dos Estados são niveladas, autônomas e, em 

regra, legítimas.35 

                                                           
32 MUIR WATT, Horatia. La fonction de la règle de conflit des lois. 1985. 696 p. (Thèse de Doctorat d’État : 

Droit Privé) – Paris, Université Paris II, 1985. p. 124; LAGARDE, Paul. Le principe de proximité dans le 

droit international privé contemporain: cours général de droit international privé. Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de la Haye, v. 196, p. 128, 1986; VON MEHREN, Arthur Taylor. 

Jurisdiction to adjudicate: reflections on the role and scope of specific jurisdiction. In: DOMINICÉ, 

Christian; PATRY, Robert; REYMOND, Claude (Eds). Études de droit international en l’honneur de 

Pierre Lalive. Bäle/Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichtenhahn, 1993. p. 561. Ao longo deste trabalho, 

utilizar-se-á a expressão imprópria “competência de jurisdição”, não obstante a advertência de Liebman de 

que a competência é a “medida da jurisdição” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual 

civil. Palmas, Tocantins: Intelectus, 2003. v. 1, p. 61). A expressão, ao menos nos manuais de direito 

processual, parece ser a mais utilizada, “à falta de outra melhor”, significando “o conjunto de atividades 

jurisdicionais cujo exercício é atribuído a cada organismo judiciário, ou sistema integrado e autônomo de 

órgãos (Justiças)”. Ver, por todos: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 43. Ver 

também: CARNEIRO, Athos Gusmão, Jurisdição e competência: exposição didática, área do direito 

processual civil, cit. 
33 CORBION, Lycette. Le déni de justice en droit international privé. Aix-en-Provence: Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, 2004. p. 124. 
34 NIBOYET, Jean-Paulin. Traité de droit international privé français. Paris: Sirey, 1938. v. 1, p. 624; 

WOLFF, Martin. Private international law. 2nd. ed. Oxford: Clarendon Press, 1950. p. 245; ARAUJO, 

Nadia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 6. ed. Editora Simplíssimo, 2016 (e-

book); DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro interpretada: de acordo 

com a Lei 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013; DOLINGER, 

Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado. 13. ed. rev. atual. e ampl. com a colaboração de 

Felipe Albuquerque. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
35 A Carta das Nações Unidas, e seu caráter geral, universal e de prevalência sobre as ordens estatais, acaba 

por disseminar a noção de que seus membros são equiparados como sujeitos de direito público externo 

(SUR, Serge. La créativité du droit international : cours général de droit international public. Recueil des 

Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, v. 363, p. 248, 2014). 
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No mundo de hoje, os diversos sistemas jurídicos não mais guardam entre si as 

bases originais de criação do direito internacional privado, de forma que as relações 

estabelecidas têm sido cada vez mais extensas, progressivas e, muitas vezes, turbulentas36. 

Nesse caso, o que deve prevalecer como base da teoria geral do direito internacional 

privado: a essência do pensamento original de Savigny37 ou a perda de sua vocação 

universalista, ante a variedade de culturas hoje interligadas?38 

 

Tal questão, como bem notado por Pierre Gannagé, não é frequentemente tratada 

pela doutrina, mesmo nos diversos estudos que cuidam dos conflitos de civilização. E, 

quando são tratadas, há enorme divergência sobre o tema.39 

 

Savigny tinha por limite, nas questões de direito internacional privado, as 

legislações de origem romana. Dessa forma, o autor não previu um conflito de leis no 

espaço envolvendo, como apontou Bartin, as leis nacionais suecas, russas ou orientais.40 

 

Por outro lado, se Savigny destacou a influência do cristianismo e os laços do 

direito romano como “liens juridiques et spirituels rapprochant” do direito internacional 

privado, não obstante as diferenças entre as nações, tal fato não excluiu de seu pensamento 

os povos não cristãos; ele teria concebido suas ideias levando em conta a comunidade de 

direito entre todos os povos, sejam eles europeus ocidentais de religião cristã, ou não.41 

 

Além desses conflitos de ordem antropológica, o objeto principal da disciplina do 

direito internacional privado indubitavelmente está se alterando, migrando do direito dos 

                                                           
36 O sistema jurídico realiza a sociedade quando se diferencia dela. Dito de outra maneira, com suas 

operações sociais, o direito introduz um corte na sociedade e com ele configura um entorno específico, 

dentro da sociedade. Como resultado deste corte, pode-se perguntar como se exercem as influências desse 

entorno social sobre o direito, sem que isso conduza à conclusão de que direito e sociedade já não se 

diferenciam (LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrete. 

México: Herder, 2007. p. 97). 
37 BATIFFOL, Henri. Traité élémentaire de droit international privé. 3e. éd. Paris : Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1959. p. 405. 
38 SALAMÉ, Georgette. Le devenir de la famille en droit international privé: une perspective postmoderne. 

Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006. p. 176. 
39 GANNAGÉ, Pierre. La coexistence des droits confessionnels et des droits laïcisés dans les relations 

privées internationaux. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 164, p. 339, 

1979. 
40 BARTIN, Étienne. Principes de droit international privé. Paris : Domat-Montchrestien, 1930. v. 1, p. 158. 
41 MAYER, Pierre. Le phénomène de la coordination des ordres juridiques en droit privé. Recueil des Cours 

de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 327, p. 62, 2007. 
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conflitos a problemas como a competência internacional42, os efeitos das sentenças 

estrangeiras e a cooperação jurídica internacional43. Como notado por Erik Jayme, a 

jurisdição internacional é um dos temas mais relevantes do direito internacional privado de 

hoje.44 

 

As regras internas de determinação da competência internacional de um Estado 

(instituto clássico de direito internacional privado) e o forum necessitatis (instituto 

contemporâneo) visam justamente a remediar as possíveis injustiças materiais do foro45. 

Porém, tais regras não resolvem o problema das jurisdições exorbitantes e dos Estados que 

se mostrem incapazes de garantir o devido processo legal, fazendo com que haja situações 

de denegação de justiça quando da circulação das sentenças estrangeiras. 

 

Em síntese, o problema central deste trabalho é o estudo da circulação internacional 

de sentenças estrangeiras advindas de jurisdições que extrapolaram sua competência 

internacional ou que não salvaguardaram os direitos e garantias individuais dos litigantes. 

 

1.1 Governança global 

 

Não obstante o progressivo avanço do direito internacional privado, segundo Muir-

Watt e Diego Arroyo, a disciplina não tem contribuído para o debate contemporâneo sobre 

a governança global.46 

                                                           
42 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., Propuestas para una evolución deseable del problema de la 

competencia judicial internacional, in Derecho procesal transnacional: homenaje al Profesor Doctor 

Gualberto Lucas Sosa, cit., p. 140. 
43 CASELLA, Paulo Borba; SANCHEZ, Rodrigo Elian. Cooperação judiciária internacional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002; ABADE, Denise Neves. Direitos fundamentais na cooperação jurídica 

internacional: extradição, assistência jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 
44 JAYME, Erik, Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne, cit., p. 47-48. 
45 No direito internacional penal, o princípio da complementariedade determina a competência do Tribunal 

Penal Internacional, nas hipóteses em que o Estado em que ocorreram crimes de guerra, de lesa 

humanidade ou genocídio, não foi capaz de garantir justiça às partes lesadas, quer seja por incapacidade ou 

omissão. Esse princípio está contido no artigo 17 do Estatuto de Roma, e criou os parâmetros para a fixação 

da competência complementar desse Tribunal Internacional, quando constatado que o Estado falhou na 

prestação jurisdicional das partes lesadas, seja por incapacidade ou omissão (FUENTES TORRIJO, 

Ximena. El principio de complementariedad en la práctica de la Corte Penal Internacional. Estudios 

Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, año 44, n. 169, p. 119-

140, 2011). 
46 MUIR WATT, Horatia; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Introduction: the relevance of private 

international law to the global governance debate. In: MUIR WATT, Horatia; FERNÁNDEZ ARROYO, 

Diego P. (Eds.). Private international law and global governance. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

p. 2. Segundo a Commission on Global Governance: “Governance is the sum of many ways individuals and 
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Apesar do enorme leque de mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e 

geopolíticas decorrentes da globalização, poucos têm sido os estudos sobre os efeitos no 

direito internacional privado relacionados ao declínio do território47, a financeirização48 da 

economia, a privatização das jurisdições49, a nova cultura dos direitos humanos50, ou o 

novo constitucionalismo do direito internacional51. Tais ocorrências põem em xeque a 

utilidade do direito internacional privado e de seu método, para o direito além do Estado. 

 

Parece haver, de fato, uma lacuna de governança quanto se estuda o direito 

internacional privado exclusivamente pelo ângulo técnico, orientado para o mercado ou 

exclusivamente pela dogmática. 

 

Segundo parte da doutrina, se as deficiências do direito internacional privado 

contemporâneo decorrem do fato de a disciplina ter sido segregada da política ou ter sido 

subordinada ao direito internacional público (desde o início do século XX), deixando de 

resolver questões que lhe seriam típicas, mas que agora estão articuladas em campos 

                                                                                                                                                                                

institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through which 

conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action taken. It includes formal 

institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people 

and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest.” (COMMISSION ON GLOBAL 

GOVERNANCE. Our global neighborhood: the report of the Commission on Global Governance. Oxford; 

New York: Oxford University Press, 1995. p. 2). 
47 CRAWFORD, James R. Brownlie´s principles of public international law. 8th ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2012. p. 201. 
48 A partir da década de 80 do século passado, uma parcela cada mais crescente dos setores produtivos da 

sociedade tem sido deslocada para o setor financeiro, fenômeno esse denominado financeirização. Em 

outras palavras, tem havido uma mudança do centro de gravidade da economia do setor produtivo para o 

financeiro (PALLEY, Thomas I. Financialization: what is and why it matters. Annandale-on-Hudson, NY: 

The Levy Economics Institute, 2007. (Working Paper, No. 525). 
49 CAPLAN, Bryan; STRINGHAM, Edward P. Privatizing the adjudication of disputes. Theoretical Inquiries 

in Law, v. 9, No. 2, p. 506, 2008. 
50 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015; LAFER, 

Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Direitos da criança e adoção 

internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 

Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed., 2. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2012; BOBBIO, Norberto. 

A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus 2004. 
51 DUPUY, Pierre-Marie. The constitutional dimension of the Charter of the United Nations revisited. Max 

Planck Yearbook of United Nations Law, v. 1, p. 1-33, 1997. Disponível em: 

<http://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_dupuy_12.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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novos, tais como os direitos humanos, o direito econômico ou o direito dos 

investimentos.52 

 

O modelo inicial − estatocêntrico − do direito internacional privado cedeu, no final 

do século XX, a um paradigma competitivo impulsionado pela economia globalizada, que 

introduziu o policentrismo (ou seja, pelo estabelecimento de normas além do Estado), 

enaltecendo a autonomia conflitual. Atualmente, as novas doutrinas reconhecem a 

importância do pluralismo no direito internacional53, como forma inclusive de se evitar ou 

minimizar os conflitos de cultura.54 

 

Porém, por exemplo, a força expansiva dos direitos humanos pode colidir 

frontalmente, em termos de resultados estruturais e de função, com um tratado de proteção 

a investimentos estrangeiros, como ocorreu no caso Pueblos mayas y miembros de las 

comunidades de Cristo Rey, Belluet Tree, San Ignacio, Santa Elena y Santa Familia contra 

Belize, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.55 

 

O direito dos conflitos implica a aceitação de que o direito estrangeiro pode 

resolver uma disputa, muitas vezes, de maneira mais justa do que as regras do foro. Por 

essa razão é que o direito internacional privado está no epicentro do pluralismo jurídico, 

em prol da tolerância e do reconhecimento recíproco56. As diferenças entre ordens jurídicas 

                                                           
52 MUIR WATT, Horatia; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., Introduction: the relevance of private 

international law to the global governance debate, in Private international law and global governance, cit., 

p. 2. 
53 SANTOS, António Marques dos. Defesa e ilustração do direito internacional privado. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1998. p. 169. 
54 MILLS, Alex. The confluence of public and private international law: justice, pluralism and subsidiarity in 

the international constitutional ordering of private law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 

78; RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Public policy in the framework of the Brussels Convention: 

remarks on two recent decisions of the European Court of Justice. Yearbook of Private International Law, 

v. 2, p. 29, 2000. 
55 As comunidades indígenas denunciaram Belize perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

pela ocorrência de danos ambientais decorrentes da construção de uma usina hidrelétrica em suas reservas, 

por parte de uma sociedade local controlada por investidores canadenses (Informe n. 64/15, Pet. P-633-04. 

Disponível em <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/bead633-04es.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). 
56 Griffiths introduz a distinção entre o pluralismo jurídico de sentido fraco e o pluralismo jurídico de 

sentido forte. O último reconhece a multiplicidade de ordens normativas que coexistem na sociedade, 

independentemente de serem (ou não) reconhecidas pelo Estado (GRIFFITHS, John. What is legal 

pluralism? Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, v. 18, No. 24, 1986. [online p. 1-55]. Disponível 

em: <http://commission-on-legal-pluralism.com/volumes/24/griffiths-art.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). 
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são aceitas como variações da cultura nacional, em que a diversidade é valorada e 

acomodada por uma arquitetura sistêmica definida pelo direito internacional privado.57 

 

O direito internacional privado foi primeiro concebido como parte de um sistema 

universal (espontâneo), coordenando a aplicação das regras privadas originadas na 

diversidade do comércio medieval. Desde o início do período estatutário, o conflito 

potencial entre ordens jurídicas foi resolvido por meio de princípios que determinavam o 

escopo das regras, utilizando a aplicação de estatutos naturalmente categorizados de acordo 

com o caráter pessoal ou territorial dos interessados. Essa distinção refletiu a segregação 

natural entre as diversas ordens jurídicas, fazendo com que o direito internacional privado 

se integrasse a um sistema jurídico universal.58 

 

Atualmente, parece inegável que o direito internacional privado possui uma 

importância vital na arquitetura da governança global. A funcionalidade do direito dos 

conflitos é melhor compreendida a partir de uma perspectiva internacional, ou seja, ao 

invés de se compreender a disciplina como a determinação de regras nacionais autônomas, 

deve-se inseri-la como uma importante ferramenta de regulação de um sistema de 

governança global. Mesmo que não haja um conceito universal sobre suas regras, o direito 

internacional privado hodiernamente é uma importante interface para a acomodação dos 

conflitos transnacionais, a aceitação e a tolerância de normas59 que nascem também das 

relações internacionais e do direito internacional público.60 

 

1.2 Soberania e direito internacional privado 

 

Paradoxalmente, a maior parte da doutrina do direito internacional privado trata do 

reconhecimento de sentenças estrangeiras a partir do procedimento de homologação 

                                                           
57 MILLS, Alex. Variable geometry, peer governance, and the public international perspective on private 

international law. In: MUIR WATT, Horatia; FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (Eds.). Private 

international law and global governance. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 245. 
58 DE NOVA, Rodolfo. Historical and comparative introduction to conflict of laws. Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye, v. 118, p. 442, 1966. 
59 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Le principe de la tolérance comme contour de l’ordre public : la 

circulation des modèles familiaux au Brésil. Panorama of Brazilian Law, v. 4, n. 5-6, 2016 [online p. 36-

55]. Disponível em: <http://panoramaofbrazilianlaw.com.br/index.php/BrLaw/article/view/123>. Acesso 

em: 30 out. 2018. 
60 “As a technique for accommodating and supporting tolerance, and the acceptance and ordering of 

difference, private international law has the potential to play an extremely important role in the 

international law and global governance of the twenty-first century.” (MILLS, Alex, Variable geometry, 

peer governance, and the public international perspective on private international law, in Private 

international law and global governance, cit., p. 261). 
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(instituto de direito processual interno), vale dizer, do interesse de partes envolvidas no 

processo, e não sob a ótica do conflito de jurisdições. 

 

Por conta disso, os pressupostos de homologação são formais e intrínsecos, não se 

dando importância à qualidade da jurisdição a quo no tempo e no espaço.61 

 

Evidentemente, não podem nem devem ser os interesses privados das partes o 

fundamento para a cooperação jurídica internacional entre os Estados. Por isso que os 

estudos relativos ao tema, quanto concentrados exclusivamente no âmbito do processo civil 

do foro, deixam de analisar esse importante aspecto.62 

 

Sem que isso seja invocado pela doutrina, o tratamento dado à circulação de 

sentenças estrangeiras utiliza até hoje os velhos parâmetros westfalianos de soberania.63-64 

                                                           
61 GRECO FILHO, Vicente. Homologação de sentença estrangeira. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 62. 
62 Sem razão, portanto, Vicente Greco Filho, ao pretender delimitar o tema exclusivamente no ramo do 

direito processual (GRECO FILHO, Vicente, Homologação de sentença estrangeira, cit., p. 12). Machado 

Villela, Amílcar de Castro e Marcelo Huck, por outro lado, incluem o reconhecimento das sentenças 

estrangeiras no direito internacional privado (VILLELA, Álvaro da Costa Machado, O direito internacional 

privado do Código Civil brasileiro, cit., p. 493; CASTRO, Amílcar de. Direito internacional privado. 5. 

ed., atual. por Osiris Rocha. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 289; HUCK, Hermes Marcelo. Sentença 

estrangeira e lex mercatoria: horizontes e fronteiras do comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994. 

p. 4). Oscar da Cunha considera o instituto, por outro lado, integrante do direito internacional público, visto 

que o reconhecimento da sentença estrangeira “afeta ao Direito internacional Judiciário” (CUNHA, Oscar. 

A homologação da sentença estrangeira e o direito judiciário civil brasileiro. Rio de Janeiro: Typ. do 

Jornal do Commercio, 1933. p. 12). Lima Pinheiro assume uma posição intermediária: “As normas sobre 

reconhecimento de decisões externas, à semelhança das outras normas de Direito internacional privado, são 

essencialmente substantivas. Isto é particularmente evidente no que toca às normas que estabelecem o 

reconhecimento automático de certos efeitos de atos públicos estrangeiros, visto que nesse caso a atribuição 

de efeitos na ordem jurídica do foro não depende de qualquer processo prévio. Mas mesmo quando se 

subordine todos os efeitos da sentença, enquanto ato jurisdicional, a um processo de revisão e confirmação, 

como é o caso do regime interno de reconhecimento de sentenças estrangeiras, as normas que determinam a 

produção na ordem jurídica do foro dos efeitos que a sentença desencadeia segundo o Direito do Estado de 

origem e fixam as respectivas condições substantivas têm autonomia relativamente às normas processuais.” 

(PINHEIRO, Luís de Lima. Direito internacional privado: competência internacional e reconhecimento de 

decisões estrangeiras. 2. ed. refundida. Coimbra: Almedina, 2012. v. 3, p. 334). 
63 A realidade histórica da paz de Westphalia (1648) – conjunto de tratados que puseram fim à Guerra dos 

Trinta Anos, baseados na tolerância religiosa mútua – está longe do mítico modelo de soberania liberal-

positivista que passou a representar doutrina jurídica internacional. Enquanto a Paz de Westphalia anunciou 

a articulação do poder dos novos Estados como separado do status privado, ela também reconheceu a 

exclusividade da soberania do príncipe sobre seu território, embora outras formas de autoridade 

remanescessem até o final do século XVIII. Criou-se uma mitologia de que a nova ordem advinda da Paz 

de Westphalia foi resultado de uma progressão histórica em direção à soberania territorial. Na verdade, a 

emergência gradual do conceito de Estado como uma agregação de instituições que assumiram densidade 

política em uma região específica não adveio da necessidade de se proteger o território de invasões 

inimigas, mas sim para articular o poder de forma segregada ao status privado (MUIR WATT, Horatia. 

Private international law beyond the schism. Transnational Legal Theory Quarterly Journal, v. 2, n. 3, p. 

351, 2011; OSIANDER, Andreas. Sovereignty, international relations, and the westphalian myth. 

International Organization, Cambridge, MA, Cambridge University Press, v. 55, No. 2, p. 251-287, Apr. 

2001). 
64 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A globalização entre o passado e o futuro da soberania. Revista da 

Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição especial, p. 49, 2008; BRIERLY, James Leslie. Direito 
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Assume-se a soberania como algo descritivo, meramente sujeito aos atores que 

exercitam o poder no Estado. 

 

Ocorre que a globalização, ao permitir a frenética comparação e intercâmbio entre 

direitos, parece também permitir que se questione a soberania absoluta dos Estados de ditar 

os efeitos das sentenças internacionais que emitem, sem que haja um crivo extrínseco de 

análise.65 

 

Os efeitos extraterritoriais das leis e das decisões tidas como abusivas no campo 

privado têm sido bastante estudados no direito internacional econômico, principalmente 

nas expropriações de investimentos estrangeiros66. Originalmente, o termo investimento se 

resumia aos recursos estrangeiros aplicados numa empresa que havia sido constituída em 

certo Estado67. Ao longo do tempo, o conceito de investimento estrangeiro se expandiu, 

tornando-se mais inclusivo.68 

 

E a proteção oferecida aos investidores estrangeiros se ampliou em 1938, quando o 

México nacionalizou empresas petrolíferas estadunidenses, fazendo com que os Estados 

exportadores de capital procurassem salvaguardar os interesses de seus nacionais. No caso 

mexicano, os Estados Unidos exigiram que as normas locais aplicáveis às expropriações 

garantissem uma compensação imediata, adequada e efetiva, em favor da empresa 

estadunidense prejudicada69, qualificativos esses que passaram a constar dos novos acordos 

de investimento. 

                                                                                                                                                                                

internacional. Tradução de M. R. Crucho de Almeida. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. 

p. 127. 
65 PINHEIRO, Luís de Lima, Direito internacional privado: competência internacional e reconhecimento de 

decisões estrangeiras, cit., v. 3, p. 336. 
66 ASCENSIO, Hervé. Abuse of process in international investment arbitration. Chinese Journal of 

International Law, v. 13, No. 4, p. 763, Dec. 2014. 
67 O manual de balanço de pagamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI) define o investimento direto 

como “uma categoria de investimento internacional associado a um residente em uma economia tendo 

controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão de uma empresa que é residente em outra 

economia” (INTERNATIONAL MONETARY FUND. Balance of payments and international investment 

position manual. 6th ed. Washington, D.C.: 2009. 6th ed. Disponível em: 

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). 
68 DARDENNE, Matthew R. Testing the jurisdictional limits of the international investment regime: the 

blocking of social media and internet censorship. Denver Journal of International Law & Policy, v. 40, No. 

1-3, p. 410, 2011-2012. 
69 Segundo o governo mexicano, os investidores estrangeiros deveriam receber as compensações pela 

estatização nas mesmas bases que fossem definidas aos investidores locais (the Calvo doctrine), o que 

levou o Secretário de Estado dos EUA a exigir que as compensações se dessem de forma “imediata, 

adequada e efetiva” (prompt, adequate and effective). Assim, desde os anos 30 do século passado, os EUA 

e outros Estados exportadores de capitais passaram a utilizar a expressão fundada por Hull em centenas de 
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Mais tarde, como reação ao julgamento do caso Barcelona Traction pela Corte 

Internacional de Justiça, em 1970, os modernos acordos de investimento passaram a incluir 

novas modalidades de propriedades intangíveis, incluindo créditos, hipotecas, penhores e 

títulos mobiliários, como forma de o Estado exportador de capital estender a proteção 

prevista no tratado também a terceiros, ou seja, aos investidores estrangeiros.70 

 

Porém, nos casos em que não houve a celebração de um acordo internacional de 

proteção recíproca de investimentos, a questão tem que ser analisada pelo âmbito das 

normas materiais do foro e suas cortes. 

 

Jan Paulsson, em 2009, sugeriu um caso hipotético em que um ditador (“Rex”), 

recém-instalado no trono de um Estado rico em recursos naturais, acusou seu antecessor de 

ter dilapidado as riquezas nacionais em detrimento de seu povo. Acusando também as 

empresas internacionais ali instaladas de agir em conluio com a antiga elite política, Rex 

declarou nulos os contratos de concessão (inclusive aqueles que se submeteriam à 

arbitragem internacional71) e nacionalizou os ativos locais das empresas concessionárias, 

denunciando tratados e estabelecendo uma nova legislação local. Rex é apoiado 

entusiasticamente pela população, substituindo também os antigos legisladores e juízes por 

uma nova elite dirigente, escolhida cuidadosamente pelo ditador. Quaisquer ações judiciais 

que as empresas estrangeiras propusessem no estrangeiro para a defesa de patrimônio não 

teriam sucesso, posto que quaisquer cortes estrangeiras que aplicassem as “Rex’s laws”, 

pelo método clássico das regras de conflito (local de celebração ou de execução do 

contrato), remeteriam a solução do litígio às normas criadas por Rex.72 

 

                                                                                                                                                                                

tratados econômicos, até os modernos BITs (bilateral investments treaties) e IIAs (international investment 

agreements) (LOWENFELD, Andreas F. International economic law. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2008. p. 307). 
70 DARDENNE, Matthew R., Testing the jurisdictional limits of the international investment regime: the 

blocking of social media and internet censorship, cit., p. 418. 
71 Vide o caso do Lago Agrio. Esse caso foi tratado por nós com mais profundidade em: CAMARGO, Solano 

de. Conflito de jurisdições em escala global: o caso do Lago Agrio. In: PEREIRA, Ana Cristina; 

MENEZES, Wagner (Orgs.). Direito e relações internacionais na América Latina. Belo Horizonte: Arraes, 

2015. p. 645-655. 
72 Embora o exemplo seja ilustrativo, Paulsson cometeu um equívoco ao não considerar que seriam aplicáveis 

as leis da época da celebração do contrato, e não as da época da rescisão, pelo princípio do tempus regit 

actum. PAULSSON, Jan. Unlawful laws and the authority of international tribunals. ICSID Review − 

Foreign Investment Law Journal, v. 23, No. 2, p. 221, Fall 2008. O autor afirma que a Somália e a Bolívia 

emitiram “documentos” chamados de Constituições, mas que, na prática, não o seriam. 



40 

Embora o propósito deste trabalho não tenha relação direta com a aplicação das leis 

materiais no espaço, a análise da jurisdição, para efeitos do direito internacional privado, 

também não pode se submeter à presunção de que os Estados sejam iguais, em respeito à 

sua soberania73. Não o são, havendo variados exemplos de “Rex’s jurisdictions” ao longo 

da história. 

 

Na homologação de uma sentença estrangeira não está em causa a soberania do 

Estado que a proferiu, visto que se trata apenas da relevância que lhe foi concedida no 

âmago da ordem interna do Estado de reconhecimento. Por isso que, modernamente, as 

sentenças estrangeiras judiciais encontram-se, para efeitos de homologação, 

indubitavelmente no mesmo patamar que as sentenças arbitrais, religiosas ou 

administrativas.74 

 

Assim é que a soberania passa a ser um dos princípios mais importantes e, ao 

mesmo tempo, dos mais controvertidos do direito internacional. Estado e soberania são 

conceitos normalmente indissociáveis, na medida que a soberania identifica o Estado, e 

somente os Estados, no direito internacional público, são igualmente soberanos entre si 

(art. 2º, 1, da Carta da ONU: “A Organização é baseada no princípio da igualdade de 

todos os seus Membros”). 

 

A Corte Permanente de Arbitragem, em 1957, no caso do Lago Lanoux75, 

confirmou o entendimento anterior da Corte Permanente de Justiça Internacional, no caso 

Lotus (1927), em que a soberania dos Estados foi reconhecida como uma presunção 

submetida ao direito internacional.76 

 

                                                           
73 Em sentido contrário, Vicente Greco Filho entende que o juízo do foro não pode analisar a jurisdição 

alheia, haja vista decorrer da soberania do Estado estrangeiro. Segundo o autor, “o ato da homologação, 

pode-se dizer, é vinculado, no sentido de que fica sujeito às condições preestabelecidas na lei, como, aliás, 

toda a atividade jurisdicional” (GRECO FILHO, Vicente, Homologação de sentença estrangeira, cit., p. 

90). 
74 VALLADÃO, Haroldo, Direito internacional privado, cit., v. 3, p. 197. 
75 Arbitragem sobre a possibilidade de a França utilizar a água do Lago Lanoux nas obras instaladas em seu 

território. A Corte Permanente de Arbitragem (CPA) decidiu que os trabalhos poderiam provocar uma 

poluição definitiva nas águas do Rio Carol, na Espanha (Affaire du lac Lanoux (Espagne, France). Recueil 

des Sentences Arbitral, 16/11/1957, v. XII, p. 281-317). 
76 Acordão da Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI), sobre a possibilidade de a Turquia definir 

sua jurisdição internacional para julgamento de um crime praticado em alto mar, entendeu que a Turquia 

não estava proibida de julgar o caso, por não haver disposição internacional em sentido contrário 

(autorização internacional implícita) (Affaire du “Lotus”. Recueil des Arrêts, 07/09/1927, série A, n. 10, p. 

1-33). 
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A igualdade formal entre os Estados guarda uma ilusão, posto haver uma profunda 

diferença entre eles, em seus mais variados níveis. Há desigualdades, fraquezas, 

dependências externas e conflitos de cultura. 

 

Na relação entre a soberania e o direito internacional, o Estado proclama 

unilateralmente sua jurisdição internacional. Mas essa proclamação não é indiscutível; ela 

goza de uma presunção de legitimidade, que é posta em xeque ao desrespeitar os direitos 

dos outros atores e sujeitos do direito internacional. 

 

Ao longo do tempo, as regras internacionais de direito público foram normalmente 

proibitivas e não atributivas, de forma que inexistindo obrigação em sentido contrário, o 

Estado dispõe livremente do exercício de sua soberania. Porém, essa dogmática é 

atualmente contestada, à vista da realidade atual do direito internacional.77 

 

1.3 Fundamentos para homologação da sentença estrangeira 

 

A sentença estrangeira sempre foi avaliada como um exercício de jurisdição do 

Estado estrangeiro. E essa atividade jurisdicional, por seu turno, adviria da soberania que é, 

segundo Bonavides, “una, indivisível, indelegável e irrevogável, como o próprio poder 

estatal”78. Miguel Reale define a soberania como o poder de a nação organizar-se 

juridicamente, fazendo valer a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos 

de convivência dentro de seu território.79 

 

A soberania, nascida do exercício político – e da força – evoluiu80, portanto, para 

um conceito jurídico, fazendo com que o Estado tivesse a última palavra sobre a regra 

jurídica aplicável ao caso concreto. Daí, segundo Dallari, não haveria “Estados mais fortes 

                                                           
77 SUR, Serge, La créativité du droit international: cours général de droit international public, cit., p. 88. 
78 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 136. Una e indivisível por 

ser integral manifestação do poder originário; indelegável, por sua própria natureza, a vontade é 

personalíssima, não podendo ser transferida; irrevogável, pois está ligada à própria manifestação do poder, 

não sofrendo quaisquer limitações no tempo. 
79 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Martins, 1960. p. 127. 
80 Como poder político, a soberania se funda no primado da independência fundamental do poder do Estado 

(RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do estado: do estado de direito ao estado democrático de direito. 

Barueri, SP: Manole, 2013. p. 18). 
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ou mais fracos, uma vez que para todos a noção de direito é a mesma”81. Mas será que tal 

definição – a soberania – seria o fundamento para se reconhecer a sentença estrangeira? 

 

Dentro dessa visão estatocêntrica, Vicente Greco defende que o estudo da eficácia 

das decisões judiciais estrangeiras deveria ser isolado do conceito de soberania, tomando-o 

como dado, e não como conceito a ser construído. Assim, segundo Greco, “o raciocínio do 

jurista do processo” deveria se abster da reformulação crítica da soberania, cuidando para 

que a carga emotiva do conceito não interferisse na fixação dos contornos do instituto82. O 

problema é que o exercício da soberania não pode ser um mero dado, posto haver abusos 

ou distorções que impactam sua jurisdição. 

 

Essa é a principal dificuldade de se fundamentar a homologação como um mero 

exercício da soberania. 

 

Entendemos que o reconhecimento da sentença estrangeira não decorre do respeito 

à soberania do Estado estrangeiro, mas sim da relevância que seu sistema interno dá à 

sentença posta a homologação, dentro de pressupostos e condições previamente 

estabelecidos83. Em 1898, com razão, Marnoco e Sousa apontava que a eficácia 

extraterritorial de uma sentença estrangeira deriva de sua própria natureza, 

independentemente da soberania do país em que a questão fora decidida.84 

 

Também não decorre do princípio dos direitos adquiridos, conforme defendido por 

Machado Villela85, na medida que nem todas as sentenças estrangeiras declaram ou 

constituem direitos. Além disso, as normas de conflito do foro determinarão a lei aplicável 

que, se for o caso, reconhecerá a existência do direito. O fato de uma sentença estrangeira 

declarar ou constituir um direito, segundo as regras do direito de conflitos do Estado a quo, 

não justifica de per si o seu reconhecimento no Estado ad quem. Como mostra Baptista 

                                                           
81 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed., 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 68-71. 
82 GRECO FILHO, Vicente, Homologação de sentença estrangeira, cit., p. 62. 
83 BATIFFOL, Henri ; LAGARDE, Paul. Droit international privé. 7e éd. Paris: Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence (LGDJ), 1983. v. 2, p. 563. 
84 SOUSA, José Ferreira Marnoco e. Execução extraterritorial das sentenças civis e commerciaes. Coimbra: 

F. França Amado, 1898. p. 11. 
85 VILLELA, Álvaro da Costa Machado. Tratado elementar (teórico e prático) de direito internacional 

privado. Coimbra: Coimbra Editora, 1922. v. 2, p. 1.952. 
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Machado, é por isso que a maioria dos sistemas de direito internacional privado não 

reconhece o princípio dos direitos adquiridos.86 

 

A homologação de sentenças estrangeiras também não decorre de fundamentos 

finalísticos, segundo os quais haveria necessidade de estabilizar as situações jurídicas 

internacionais (como nos casos de estatuto pessoal) ou em prol das relações econômicas (a 

permitir a execução do julgado estrangeiro no local em que se localizam os bens do 

devedor, sem necessidade de repropositura do processo de conhecimento)87. Tais razões 

não impõem necessariamente a homologação, posto haver os filtros do direito internacional 

privado do foro que podem impedi-la. 

 

O fundamento para se reconhecerem sentenças estrangeiras são os valores e os 

princípios gerais do direito internacional privado do foro. O direito dos conflitos e o direito 

de reconhecimento são espécies do gênero direito internacional privado, que por essa razão 

devem ser articulados, complementares e coerentes entre si88, ainda mais na hipótese em 

que o direito dos conflitos do foro indicar um ordenamento diferente daquele aplicado pelo 

Estado em que se originou a sentença, ou ainda nos casos de competência internacional 

concorrente, em que a suscetibilidade de homologação reduz a certeza e a previsibilidade 

jurídica na ordem jurídica local.89 

 

Na homologação, o que está em jogo é a produção de efeitos da decisão estrangeira 

no foro e, portanto, esse fenômeno deve assegurar um padrão de justiça substantiva e 

                                                           
86 A concepção do direito internacional privado (e seus diferentes ramos, como o próprio reconhecimento de 

sentenças estrangeiras) como fundada no princípio dos direitos adquiridos advém da velha doutrina do 

século XVII, de Ulrich Huber. Segundo essa doutrina, o direito vigente, assim como não pode ignorar os 

direitos adquiridos com base em leis anteriores, também não poderia ignorá-los com base em leis 

localizadas em outros Estados. Ora, se as regras de conflito do foro é que determinam qual é o direito 

aplicável, não é possível se reconhecerem direitos adquiridos que confrontem tais regras (MACHADO, 

João Baptista. Âmbito de eficácia e âmbito de competência das leis: limites das leis e conflitos de leis. 

Coimbra: Almedina, 1998. p. 49-52). 
87 BRAND, Ronald. Recognition of foreign judgments as a trade law issue: the economics of private 

international law. In: BHANDARI, Jagdeep S.; SYKES, Alan O. (Eds.). Economic dimensions in 

international law: comparative and empirical perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

p. 613. 
88 MAYER, Pierre, Le phénomène de la coordination des ordres juridiques en droit privé, cit., p. 27-30. 
89 VON MEHREN, Arthur Taylor. Theory and practice of adjudicatory authority in private international law: 

a comparative study of the doctrine, policies and practices of common and civil law systems: general 

course on private international law. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, v. 

295, p. 306, 2002. 
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processual, por meio da ordem pública (material e processual, interna e internacional), 

afastando resultados intoleráveis.90 

 

Daí porque a conformidade com a ordem pública e o respeito a certos princípios 

fundamentais em matéria de processo internacional devam constituir hodiernamente as 

condições de homologação, sempre a partir do direito internacional privado do foro. 

 

Como já dito, entender o reconhecimento da sentença estrangeira pelo âmbito da 

igualdade entre os Estados, como exercício inexorável de suas soberanias ou, melhor 

dizendo, pelo respeito às jurisdições outras que se equiparam no espaço, parte da falsa 

premissa de que o exercício das jurisdições sempre se dá de forma protetiva aos postulados 

do devido processo legal internacional, ou seja, de que todas as jurisdições estatais são 

niveladas, neutras, legítimas e capazes.91 

 

Do mesmo modo, considerar o exercício da jurisdição como uma consequência 

lógica imperativa da soberania estatal também parte de outra premissa equivocada: a da 

ausência de jurisdição fora da soberania estatal.92 

 

1.4 Jurisdição: das raízes romanas à atualidade 

 

No direito romano, a partir da República (509 a.C.), a administração da justiça foi 

atribuída a diversos órgãos, cabendo ao magistrado (magistratus publici populi romani) 

                                                           
90 No que tange ao princípio da ordem pública, a precisão de seus limites é dificultada tanto pela 

dessemelhança enfrentada por seu conteúdo ao longo do tempo, como pela disparidade de valores que são 

postos em jogo. Por essa razão, a aplicação de um direito estrangeiro, seja de forma direta, seja pelo 

reconhecimento de uma sentença estrangeira, não pode chocar ou escandalizar (MONACO, Gustavo Ferraz 

de Campos. Controle de constitucionalidade da lei estrangeira. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 74-75). 
91 Sobre o princípio da igualdade no direito internacional público, vide: RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. 

Organizações internacionais e o princípio da igualdade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 93-121. 
92 O pressuposto de que a jurisdição é um atributo exclusivo do Estado é um conceito assente na disciplina do 

processo civil. Scarpinella entende a jurisdição como a função do Estado destinada à solução imperativa, 

substitutiva, com ânimo de definitividade de conflitos intersubjetivos e exercida mediante a atuação do 

direito em casos concretos (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual: teoria 

geral do direito processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1, p. 27). José Frederico 

Marques, citando Carnellutti, a define como a função estatal de aplicar as normas da ordem jurídica em 

relação a uma pretensão (MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a jurisdição voluntária. Ed. rev., atual. 

e compl. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. Campinas, SP: Millennium, 2000. p. 43). Galeno Lacerda 

também considera a jurisdição uma atividade pela qual o Estado, com eficácia vinculativa plena, 

eliminando a lide, declarando e/ou realizando o direito em concreto (notas de aula de Galeno Lacerda, 

citadas por: CARNEIRO, Athos Gusmão, Jurisdição e competência: exposição didática, área do direito 

processual civil, cit., p. 31). 
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exercer o imperium e a iurisdictio, porém de forma mais limitada do que exercia o rex no 

período da Monarquia (754 a 509 a.C.).93 

 

No procedimento da ordo iudiciorum privatorum, a declaração do direito aplicável 

era um ato de autoridade pública (praetor); porém, a resolução da causa, o conhecimento 

da lide e a aplicação da norma invocada pelo pretor ao caso concreto eram função do 

iudex. Esse, por sua vez, era um cidadão romano que não integrava a magistratura e, 

portanto, não estava vinculado à hierarquia funcional.94 

 

Em síntese, nos tempos da ordo iudiciorum privatorum, o poder de mando dos 

magistrados era extremamente moderado, como aponta Murga Gener. Tanto as atividades 

do pretor, na fase in iure, quanto a do iudex, na fase apud iudicem, eram de natureza 

jurisdicional (iurisdictio)95. Logo, a jurisdição, na época da República romana, fundava-se 

na vontade popular e não na autoridade do Estado. 

 

Em estreita ligação com a iurisdictio, manifesta-se o imperium, cujo fundamento, 

como dito, era a vontade popular. A atividade do magistrado romano, nessa tarefa 

jurisdicional, era resumida nos verbos latinos do, dico et addico, expressas também no 

infinitivo dare, dicere et addicere.96 

 

O magistrado gozava de grande prestígio e autoridade, sendo eleito diretamente 

pelo povo, e sua autoridade aumentava na proporção de seu prestígio, que por sua vez 

dependia do bom desempenho de suas funções. Segundo Giavoleno (citado por Saredo), 

essa autoridade era conferida por delegação popular, dela derivando duas funções: a 

                                                           
93 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 26. 
94 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, cit., p. 29. 
95 MURGA GENER, José Luis. Derecho romano clásico: el proceso. Zaragoza: Prensas Universitarias de la 

Universidad de Zaragoza, 1980. v. 2, p. 30; SURGIK, Aloísio. Do conceito romano de imperium e seus 

desvios jurídicos-políticos. Revista da Faculdade de Direito- UFPR, Curitiba, PR, v. 23, n. 0, 1986, p. 20-

24, 1986. 
96 Segundo Giuseppe Saredo, a iurisdictio, unida ao imperium, compreendia os três elementos constitutivos 

da administração da justiça romana: do, dico e addico, aos quais se referem os versos de Ovídio (“ille 

nefastus erit, per quem tria verba silentur”) e de Macrobio (“fasti sunt quibus licet fari praetori tria verba 

solemnia: do, dico, addico”). Para Saredo, dare refere-se ao “dar” no sentido de responder àquele que pede, 

atendendo ao pedido do interessado; dicere, a função mais importante da atividade jurisdicional, é a 

declaração do direito, ou seja, da viabilidade da aplicação da norma ao caso concreto; por fim, addicere 

estaria ligado aos primórdios, quando a concretização da justiça se dava na presença do magistrado.  

(SAREDO, Giuseppe. Istituzioni di procedura civile: procedute dall’esposizione dell’ordinamento 

giudiziario italiano. 3. ed. riveduta. Firenze: Giuseppe Pellas, 1887-1888. v. 2, p. 197). 
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potestas, caracterizada pela capacidade do magistrado de exprimir a vontade dos cidadãos 

na forma de prescrições, e o imperium, cujas atribuições eram amplas e bem definidas, tais 

como o poder de conhecer, ordenar, coagir, julgar, punir e submeter à execução: notio, 

vocatio, coercitivo, juidicium et executio.97 

 

Com as mudanças políticas que levaram ao término do regime republicano e o 

início do principado, no âmbito jurídico deu-se o desvio conceitual do poder de imperium, 

cujo caráter eminentemente popular subverteu-se, centralizando-se na pessoa do imperador 

e assumindo um sentido caracteristicamente militar.98 

 

A iurisdictio, antes dividida entre a atividade do praetor e a do iudex, transferiu-se 

para o Estado, que passou a ser o competente para a resolução dos litígios de natureza 

privada. 

 

Na Idade Média, após um período de retrocesso trazido pela queda do Império 

Romano e as invasões bárbaras, deu-se a emergência do processo civil como ferramenta 

para a resolução de conflitos. Especificamente no período dos glosadores e pós-glosadores, 

houve a restruturação de antigos postulados processuais. Com a gradativa formação dos 

Estados nacionais, a partir do século XVI e XVII, e os movimentos absolutistas, iniciou-se 

a concentração administrativa na estrutura estatal. Desde então, a figura do Estado-juiz 

surge como monopolizador do poder jurisdicional dentro de seu território, fazendo com 

que a jurisdição decorra como uma consequência da soberania, e não como um poder 

legitimador do próprio Estado. 

 

1.4.1 Terminologia 

 

A doutrina brasileira de direito internacional privado, o mais das vezes, adota as 

definições de jurisdição típicas do processo civil. 

 

Exemplificativamente, para Carmen Tiburcio, o conhecimento convencional 

moderno atribui ao Estado (“essencialmente ao Poder Judiciário”) o exercício da função 

                                                           
97 SAREDO, Giuseppe, Istituzioni di procedura civile: procedute dall’esposizione dell’ordinamento 

giudiziario italiano, cit., v. 2, p. 198. 
98 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 15. ed. rev., corrig. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

37. 
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jurisdicional, em decorrência da soberania estatal. Logo, a jurisdição constituiria um 

atributo de todo membro do Poder Judiciário, estabelecendo o poder/dever genérico de 

aplicar a lei ao caso concreto99. Vera Jatahy considera a jurisdição “uma das funções 

essenciais do Estado, encontrando-se intimamente vinculada à ideia de soberania, qualquer 

que seja sua organização política”.100 

 

Tal conceituação encontra-se sedimentada na processualística, sendo comum a 

definição de Chiovenda de que jurisdição é: 

 

[...] a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei 

por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de 

particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade 

da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva.101 

 

A partir da proclamação do princípio da divisão dos poderes (legislativo, 

administrativo e jurisdicional), não mais admitia Chiovenda − como ocorria em eras 

passadas − que instituições ou pessoas diversas do Estado constituíssem órgãos judicantes. 

 

Além disso, Chiovenda previu que a função judicante se resumiria a afirmar a 

vontade da lei, o que atualmente se mostrou insuficiente. A atividade jurisdicional não 

pode ser meramente hermenêutica, necessitando construir o direito.102 

 

Como será desenvolvido a seguir, a atividade jurisdicional rompeu os limites do 

monopólio do Estado, tanto na declaração do direito (potestas) como na imposição de 

consequências (imperium). 

 

Exclusivamente no que diz respeito à atividade estatal, jurisdição é o poder e a 

capacidade de o Estado impor suas decisões, sendo exercida em conformidade com os 

objetivos específicos que se pretenda alcançar. Destarte, a jurisdição, a administração e a 

legislação representam as diversas expressões desse mesmo poder, diferenciando-se, pois, 

                                                           
99 TIBURCIO, Carmem. Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade 

de jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 21. 
100 JATAHY, Vera Maria Barrera. Do conflito de jurisdições: a competência internacional da justiça 

brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 3. 
101 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de Paolo Capitanio; com 

anotações de Enrico Tullio Liebman. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000. v. 2, p. 3. 
102 GADAMER. Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Tradução de Flávio Paulo Meurer. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. v. 1, p. 72. 
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não ontologicamente, mas apenas em razão das funções exercidas pelo Estado. Em outras 

palavras, a diferença reside na variedade de funções “que o Estado tem por suas e que 

projetam reflexos de suas próprias peculiaridades na forma, características e disciplina 

positiva do exercício do poder enquanto voltado a cada uma delas”.103 

 

A competência delimita a jurisdição estatal. Ao Estado se reconhece um amplo 

poder de dizer o direito (iuris dictio) que, em princípio, é ilimitado: “[...] é concebível em 

abstrato que o Estado exerça ilimitadamente sua própria jurisdição; isto é, que oa exerça 

com relação à composição de todos os litígios possíveis, mesmo daqueles que não estão de 

forma alguma relacionados com ele”.104 

 

O conceito de jurisdição como sendo o escopo do órgão judicante, sendo ou não 

estatal, é encontrado em outros idiomas, tal como o italiano (giurisdizione) ou o francês 

(jurisdiction)105. Nos Estados de common law, o termo jurisdiction é utilizado para 

descrever a atribuição específica (administrativa) de poderes, tal como se conceitua na 

tradição de civil law a competência. 

 

1.4.2 Jurisdição internacional 

 

O Código de Processo Civil regula, nos artigos 21 a 25, a denominada jurisdição 

internacional. Arruda Alvim, ao tratar dos artigos 88 e 89 do Código de Processo Civil de 

1973 (em vigor até 16 de março de 2015), esclarece que o Estado busca “definir o poder, 

da jurisdição nacional, e congruentemente a dos estrangeiros, no sentido de saber se uma 

dada causa está ou não submetida à jurisdição nacional; e, em caso positivo, se há 

jurisdição concorrente das jurisdições estrangeiras, ou se é exclusiva a da jurisdição 

nacional”.106 

 

                                                           
103 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 160. 
104 No original: “[…] es concebible en abstracto que el Estado ejerza ilimitadamente su propia jurisdicción; 

es decir, que la ejerza respecto de la composición de todas las litis posibles, aun de las que no están en 

modo alguno vinculadas con él.” (MORELLI, Gaetano. Il diritto processuale civile internazionale. Padova: 

CEDAM, 1938. v. 7, p. 85 – nossa tradução). 
105 MICHAELS, Ralf. Jurisdiction. In: BASEDOW, Jürgen et al. (Eds.). Encyclopedia of private 

international law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, [2017]. v. 2, p. 1.042. 
106 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Competência internacional. Revista de Processo, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, v. 2, n. 7/8, p. 24, jul./dez. 1977. No mesmo sentido: ARMELIN, Donaldo. Competência 

internacional. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1, n. 2, p. 131-158, abr./jun. 1976. 
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As normas delimitadoras de jurisdição, tanto de direito internacional propriamente 

dito – derivada de princípios, costumes ou de tratados −, como de direito interno, 

formuladas pelas normas locais, desempenham a mesma função, ou seja, marcam os 

limites do exercício do poder jurisdicional, de modo a solucionar o conflito de 

jurisdições107. Em função desse controle, o exercício da autonomia da vontade fica 

condicionado à esfera de atuação que lhe é assegurada pelo próprio poder oriundo da 

regulação, quer seja o tratado, quer seja uma norma estatal. 

 

As fontes delimitadoras da jurisdição são a interna e a externa, esta derivada dos 

tratados. No primeiro caso, as normas processuais de cada sistema jurídico determinam as 

diretrizes, sejam elas implícitas, como no sistema de common law, sejam elas explícitas, 

como no caso do Brasil (arts. 21 a 25 do CPC). No segundo caso, firmados os acordos 

internacionais, que por sua vez podem ser bilaterais ou multilaterais, os Estados acordam 

em criar ou modificar o direito ao exercício da jurisdição, como é o caso do Regulamento 

(UE) 1.215/2012, vigente na União Europeia. 

  

                                                           
107 JATAHY, Vera Maria Barrera, Do conflito de jurisdições: a competência internacional da justiça 

brasileira, cit., p. 18. 
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DA HOMOLOGAÇÃO DE 

SENTENÇAS ESTRANGEIRAS 

 

2.1 Introdução 

 

Na doutrina brasileira, é mais comum o uso da expressão homologação de sentença 

estrangeira108 do que das congêneres, isto é, reconhecimento109 ou delibação110. Para 

efeitos deste trabalho, utilizaremos a primeira expressão, mais consagrada entre nós. 

 

Com a globalização, o direito tornou-se um bem intercambiável. Até muito 

recentemente confinadas em território nacional, as estruturas judiciárias passaram, desde 

há algum tempo, a manter relações recíprocas cada vez mais sólidas. No dizer de Allard e 

Garapon, essas relações têm tomado as formas mais diversas: referência a julgamentos 

estrangeiros em decisões de âmbito nacional; intercâmbio de argumentos; formações 

comuns; diálogos entre tribunais; criação de associações transnacionais, de clubes ou 

sindicatos de juízes; acervos de jurisprudência etc.111 

 

A circulação de sentenças judiciais, arbitrais ou assemelhadas é hoje uma realidade 

comum na maioria dos Estados que mantêm relações comercias ou diplomáticas com 

                                                           
108 TUCCI, Rogério Lauria. Homologação de sentença estrangeira (direito processual civil). In: FRANÇA, 

Rubens Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977-1982. v. 41. p. 438-

448; CASTRO, Amílcar de. Das execuções de sentenças estrangeiras no Brasil. Belo Horizonte: Imprensa 

Oficial de Minas Gerais, 1939; CASTRO, Amílcar de, Direito internacional privado, cit., p. 567-568; 

CUNHA, Oscar da, A homologação de sentença estrangeira e o direito judiciário civil brasileiro, cit.; 

GRECO FILHO, Vicente, Homologação de sentença estrangeira, cit.; MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 476 a 565: Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 17. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. 5; HUCK, Hermes Marcelo. Sentença estrangeira e lex 

mercatoria: horizontes e fronteiras do direito internacional, cit.; LAW, Thomas. O reconhecimento e a 

execução de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. São Paulo: Livrus, 2016; dentre muitos outros. 
109 O termo reconhecimento é mais empregado na tradição francesa (reconnaissance), anglo-americana 

(recognition) e hispano-americana (roconocimiento). Ver, por todos: na França: MAYER, Pierre. Les 

méthodes de la reconnaissance en droit international privé. In: JOBARD-BACHELLIER, Marie-Noëlle; 

MAYER, Pierre (Dirs.). Le droit international privé: esprit et méthodes, mélanges en l’honneur de Paul 

Lagarde. Paris: Dalloz, 2005. p. 547; nos Estados Unidos: VON MEHREN, Arthur Taylor. Enforcing 

judgments abroad: reflections on the design of recognition conventions. Brooklyn Journal of International 

Law, v. 24, p. 17-29, 1998; e no Mercosul: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego Pedro; VESCOVI, Eduardo. 

Aspectos generales del reconocimiento. In: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego Pedro (Dir.). Derecho 

internacional privado de los Estados del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Buenos Aires: 

Zavalia, 2003. p. 428. 
110 Já o termo delibação é adotado sobretudo na Itália. Ver, por todos: LIEBMAN, Enrico Tulio. L’azione per 

la delibazione delle sentenze straniere. In: ____. Problemi del processo civile. Napoli: Morano Editore, 

1962. p. 285-289. 
111 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine, Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, cit, p. 9. 
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outros entes. A comunidade internacional tem interesse na segurança jurídica 

transnacional, evitando-se litígios repetitivos, decisões conflitantes e gastos desnecessários, 

promovendo a harmonia internacional. 

 

Usualmente, os tribunais de um Estado não reconhecem a eficácia das decisões 

proferidas por outros Estados, sem antes promover um procedimento de homologação. 

 

Segundo Barbosa Moreira, homologar é tornar semelhante o ato que se examina, ou 

seja, torná-lo adequado112. O ato formal de reconhecimento (ou homologação, conforme 

denominação adotada no Brasil) é um acontecimento futuro e incerto a que a lei subordina 

a eficácia da sentença estrangeira no território nacional. 

 

O objeto da homologação, via de regra, é a sentença proferida pelo Poder Judiciário 

estrangeiro. Há homologação de decisões proferidas por órgãos estranhos ao Poder 

Judiciário, mas no exercício da função judicante. No passado, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) homologou decisão de órgão executivo, desde que dotada de eficácia sentencial. Era 

o caso de decisão de divórcio decretada pelo rei da Dinamarca113 e por autoridade 

administrativa norueguesa114, ou registrada perante prefeito, no Japão.115 

 

2.2 Breve histórico 

 

O instituto da homologação de sentenças estrangeiras, pela modernidade de sua 

temática, não encontra paralelos antes do surgimento dos Estados nacionais. Porém, 

segundo Gruenbaum, há um fragmento de Ulpiano, compilado no Digesto, que menciona 

um rescriptum do imperador Caracala e de seu pai, Septimius Severus, segundo o qual as 

sentenças proferidas em Roma poderiam ser executadas nas províncias do Império, se 

assim os governadores desejassem.116 

                                                           
112 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 476 a 565: Lei n. 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973, cit., v. 5, p. 66. Em igual sentido, MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. 

Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 476 a 495. Atualização legislativa de Sergio Bermudes. 3. 

ed. rev. aum., 5. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. 6. 
113 STF − SE n. 1.943, rel. Min. Adaucto Cardoso. 
114 STF − SE n. 1.282, Min. Mário Guimarães.  
115 STF − SE n. 1.312, rel. Min. Mário Guimarães. 
116 GRUENBAUM, Daniel Cabral. A construção histórica do reconhecimento de sentenças estrangeiras. In: 

TIBURCIO, Carmen; VASCONCELOS, Raphael; MENEZES, Wagner (Orgs.). Panorama do direito 

internacional privado atual e outros temas contemporâneos: Festschrift ao prof. Jacob Dolinger. Belo 

Horizonte, MG: Arraes Editores, 2015. p. 206-207. O autor reconhece não se tratar – nem de longe – de um 

“antepassado” do instituto, haja vista se tratar de uma mera questão de competência executiva, e não do 

reconhecimento de atos decisórios originários fora do Império Romano. 
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Anzilotti defende que na alta Idade Média as sentenças estrangeiras eram 

frequentemente reconhecidas na Europa continental, posto que os julgamentos eram 

proferidos, o mais das vezes, no substrato comum do cristianismo, sob a égide da Igreja 

Católica e do Sacro Império Romano-Germânico.117 

 

Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a concepção comum que 

interligava o ocidente cristão de deteriorou, ante a superioridade nas novas soberanias 

territoriais, inclusive das próprias leis. A escola estatutária holandesa empreendeu grandes 

esforços na criação de bases teóricas para a aplicação e o reconhecimento do direito 

estrangeiro, inclusive como forma de fomentar os negócios118. Huber defendeu que os 

soberanos deveriam agir id comiter (por cortesia), para que os direitos dos estrangeiros – 

exercidos em seu território – mantivessem sua força em todos os outros lugares, desde que 

não causassem prejuízo ao poder ou ao direito de outros povos, pois isso seria conveniente 

para o comércio.119 

 

Porém, em sentido contrário, foi promulgada na França a Ordonnance de 1629, 

também chamada de Code Michaud, cujo artigo 121 impedia a homologação de sentenças 

estrangeiras: “[...] nossos súditos contra quem elas [as sentenças estrangeiras] foram 

proferidas, poderão novamente debater seus direitos como um todo, perante nossos 

tribunais.”120. Segundo Francescakis, a aplicação desse dispositivo é controvertida e 

aparentemente desconhecida121, embora Phoelix tenha considerado que essa disposição, 

além de válida, protegia a soberania francesa.122 

 

                                                           
117 ANZILOTTI, Dionisio. Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione d’una sentenza straniera. In: 

____. Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto. Padova: CEDAM, 1963. v. 4, p. 

106-216. 
118 MAIER, Harold G. Extraterritorial jurisdiction at a crossroads: an intersection between public and private 

international law. American Journal of International Law, v. 76, No. 2, p. 280-320, Apr. 1982. 
119 PAUL, Joel R. Comity in international law. Harvard International Law Journal, v. 32, No. 1, p. 14, 

Winter 1991. 
120 No original: “[...] nos sujets contre lesquels ils [as sentenças estrangeiras] auront été rendus, pourront de 

nouveau débattre leurs droits comme entiers, par-devant nos officiers” (nossa tradução). 
121 FRANCESCAKIS, Phocion. Effets en France des jugements étrangers indépendamment de l’exequatur. 

In: Travaux du Comité Français de Droit International Privé, 8-9e année, 1946-1948. 1951. p. 131. 

Disponivel em: <https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1951_num_8_1946_1294>. Acesso em: 20 

nov. 2018. 
122 FOELIX, Jean Jacques Gaspard. Traité du droit international privé ou du conflit des lois de différents 

nations en matière de droit privé. 4. éd. rev. et augm. Paris: Marescq Ainé, 1866. p. 89. 
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Vattel propôs uma solução comum para a homologação de sentenças estrangeiras, 

baseada nos princípios de direito internacional público, em meados do século XVII123. 

Porém, as soluções acabaram se dando no âmbito fragmentado de cada Estado, inclusive 

no movimento de independência das novas nações americanas. 

 

Com efeito, no final do século XIX e princípio do século XX, por influência de 

Kahn (Alemanha), Bartin (França) e fundamentalmente Anzilotti (Itália), o direito 

internacional privado adquiriu um caráter afirmativo, passando de um regramento 

meramente interno para o reconhecimento da territorialidade da jurisdição, principalmente 

da sentença estrangeira, entendendo-se que nenhuma teoria verdadeiramente progressista 

poderia prescindir desses temas como base de todo o sistema científico acerca da execução 

de sentenças estrangeiras.124 

 

2.3 Evolução do tema no direito brasileiro 

 

Nos primórdios do direito brasileiro, estando as Ordenações do Reino em vigor no 

Brasil colônia até o fim do 1º Império (Lei de 20 de outubro de 1823), a homologação de 

atos jurisdicionais estrangeiros não foi tratada expressamente. 

 

Segundo Manorco e Souza (em doutrina produzida em meados do século XIX), os 

estudiosos portugueses do século XVIII excluíam o cumprimento de cartas de sentença 

originárias de outros reinos.125 

 

O Regulamento n. 737 – primeiro ato normativo brasileiro regulador de preceitos 

processuais – foi também omisso sobre o tema. 

 

                                                           
123 VATTEL, Emer de. O direito das gentes. Brasília: UnB, 2004. p. 318. 
124 GONZÁLEZ GRANDA, Piedad. La reforma del sistema interno de la extensión y límites de la 

jurisdicción y límites de la jurisdicción española en el orden civil. Madrid: Editorial Reus, 2017. p. 270; 

BARTIN, Étienne Adolphe. Études sur les effets internationaux des jugements. Paris: Libraire Générale de 

Droit et Jurisprudence(LGDJ), 1907. p. 11-13; ANZILOTTI, Dionisio. Il riconoscimento delle sentenze 

straniere di divorzio in ordine alla seconda convenzione dell’Aia, 12 giugno 1902; memoria del prof. 

Dionisio Anzilotti, letta il 30 maggio 1908 alla classe di scienze morali della R. Accademia delle Scienze 

dell’Istituto di Bologna. Bologna: Tipografia Gamberini e Parmeggiani, 1908. p. 11. 
125 SOUSA, José Ferreira Marnoco e, Execução extraterritorial das sentenças civis e commerciaes, cit., p. 

19-27. 
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Somente com o advento da Lei n. 2.615, de 4 de agosto de 1875, em seu artigo 6º, 

parágrafo 2º, foi dada autorização para o tratamento de sentenças estrangeiras, o que veio a 

ser realizado pelo Decreto n. 6.982, de 27 de julho de 1878, por obra do conselheiro 

Lafayette que, muito embora não tenha delineado propriamente o processo de 

homologação, estabeleceu os critérios para a execução de sentenças cíveis e comerciais 

oriundas do estrangeiro. O Decreto n. 6.982 não tratou diretamente do processo de 

homologação, porém regulou a execução no Brasil das sentenças cíveis e comerciais 

estrangeiras, estabelecendo requisitos que continuam em vigor até os dias de hoje, à 

exceção da reciprocidade.126 

 

O sistema adotado foi o da delibação, não se permitindo a revisão do mérito dentro 

de seus critérios de execução, porém ressalvando no artigo 2º eventual violação à soberania 

nacional ou à ordem pública.127 

 

O procedimento era conduzido pelo juiz de primeira instância responsável pela 

execução do julgado estrangeiro. 

 

Após a proclamação da República, o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890 – 

norma responsável por organizar a Justiça Federal – não tratou da execução de sentenças 

estrangeiras, de forma que os Decretos ns. 6.892 e 7.777 continuaram em vigor. Somente 

em 1894 a Lei n. 221 regulou parcialmente o assunto, instituindo expressamente o juízo 

formal de homologação de sentenças estrangeiras pelo STF, inspirado no sistema italiano. 

 

A Constituição de 1891, ao estabelecer a competência do STF no artigo 59, não fez 

referência à homologação de sentenças estrangeiras, seguindo a lógica do Decreto n. 6.892, 

                                                           
126 O artigo 1º definiu os seguintes requisitos: “§ 1º Que a nação, a que pertencem os Juízes ou Tribunaes, 

admita o princípio da reciprocidade; § 2º Que venham revestidas das formalidades externas necessarias 

para tornal-as executorias, segundo a legislação do respectivo Estado; § 3º Que tenham passado em 

julgado; §4º Que estejam devidamente authenticadas pelo Consul brasileiro; § 5º Que sejam acompanhadas 

da tradução em vulgar por interprete juramentado.” 
127 Pimenta Bueno, em 1863, demonstrou que o critério da reciprocidade se mostrava um atraso ao direito 

internacional, critério esse que veio a ser abrandado posteriormente pelo do Decreto n. 7.777, de 27 de 

julho de 1880. Por meio dessa norma, a ausência de reciprocidade poderia ser suprida por um exequatur do 

Governo, isto é, por uma decisão administrativa (SÃO VICENTE, José Antonio Pimenta Bueno, Marquês 

de. Direito internacional privado e applicação de seus principios com referencia às leis particulares do 

Brazil. Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve E.C., 1863. p. 143). 
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isto é, de que a homologação se operava pelo próprio juiz da execução. Ao STF foi 

atribuída essa competência pela Lei n. 221 de 1894.128 

 

O mecanismo de exequatur administrativo passou a ser utilizado para as cartas 

rogatórias de autoridades estrangeiras, enquanto as cartas de sentenças passaram a tramitar 

no STF, pelo citado procedimento de homologação.129 

 

Embora Lei n. 221 não tenha disposto sobre os requisitos para a homologação da 

sentença estrangeira, ao prever as possíveis razões de oposição, acabou disciplinando o 

instituto a contrario sensu, no artigo 12, parágrafo 4º, “b”.130 

 

Em 5 de novembro de 1898, deu-se a consolidação das leis referentes à Justiça 

Federal (Dec. n. 3.084), que incluiu na competência do STF as homologações de cartas de 

sentença de tribunais estrangeiros. A origem dessa previsão decorreu do artigo 59, inciso I, 

alínea “d”, da Constituição de 1891, que por sua vez determinou a competência daquele 

tribunal para o julgamento de “litígios e reclamações entre nações estrangeiras e a União 

ou os Estados”.131 

 

Não houve alteração na sistemática da homologação com a entrada em vigor do 

Código Civil de 1916, e de sua respectiva Introdução (Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 

1916), cujo artigo 16 previa: “As sentenças dos Tribunais estrangeiros serão exequíveis no 

Brasil, mediante as condições que a lei brasileira fixar”. Logo, mantiveram-se as 

disposições do Decreto n. 3.084 de 1898. 

                                                           
128 A Lei n. 221 instituiu o juízo formal de homologação de sentenças estrangeiras, seguindo a tendência 

criada pelo sistema italiano, reservando para tanto a competência do STF. Previu o parágrafo 4º do artigo 

12 da Lei n. 221: “§ 4º As rogatorias emanadas de autoridades extrangeiras serão cumpridas sómente 

depois que obtiverem o exequatur do Governo Federal, sendo exclusivamente competente o juiz seccional 

do Estado, onde tiverem de ser executadas as diligências deprecadas. As cartas de sentença, porém, de 

tribunaes extrangeiros, não serão exequiveis sem prévia homologação do Supremo Tribunal Federal com 

audiencia das partes e do procurador geral da Republica, salvo si outra cousa estiver estipulada em tratado”. 

Essa lei é considerada o marco inicial da jurisdição constitucional no Brasil (MENDES, Gilmar Ferreira. 

Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 169). 
129 As rogatórias oriundas de autoridades estrangeiras passaram a ser direcionadas para o exequatur 

administrativo, enquanto as cartas de sentença ficaram submetidas à homologação prévia do STF. 
130 “b) póde servir de fundamento para opposição: 1º, qualquer duvida sobre a authenticidade do documento 

ou sobre a intelligencia da sentença; 2º, não ter a sentença passado em julgado; 3º, ser a sentença proferida 

por juiz ou tribunal incompetente; 4º, não terem sido devidamente citadas as partes ou não se ter legalmente 

verificado a sua revelia, quando deixarem de comparecer; 5º, conter a sentença disposição contraria á 

ordem publica ou ao direito publico interno da União.” 
131 SILVA, Agustinho Fernandes Dias da. Direito processual internacional: efeitos internacionais da 

jurisdição brasileira e reconhecimento da jurisdição estrangeira no Brasil. Rio de Janeiro: Villani, 1971. p. 

26-27. 
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A partir da Constituição de 1934, a homologação de sentenças estrangeiras passou a 

ser regulada pelo artigo 76, 1, alínea “g”, que estabeleceu a competência da (então 

denominada) Suprema Corte para a “extradição de criminosos, requisitada por outras 

nações, e a homologação de sentenças estrangeiras”. Já o artigo 77 atribuiu ao presidente 

da corte a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

 

O Código de Processo Civil, de 18 de setembro de 1939 (Dec.-Lei n. 1.608), 

também dispôs sobre a homologação de sentença estrangeira, substituindo as normas 

processuais aplicáveis à antiga Justiça Federal. O instituto, previsto nos artigos 785 a 796, 

manteve o procedimento então vigente, inovando em temas relacionados à falência 

(estabelecendo a competência exclusiva da Justiça brasileira para apreciar processos 

falimentares de comerciantes domiciliados no Brasil, além de outros aspectos). 

 

A Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), de 4 de setembro de 1942 (Dec.-Lei 

n. 4.657), depois renomeada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), por força da Lei n. 12.379/2010, previu, nos artigos 15 e 17, os oito requisitos 

básicos para determinar a validade no Brasil de títulos judiciais estrangeiros: ter sido 

proferida por juiz competente; ter havido a devida citação ou revelia, juridicamente válida; 

haver transitado em julgado; possuir − na origem − possibilidade formal de execução; ter 

sido traduzida ao português por profissional juramentado; ter sido devidamente 

homologada pelo STF; e não ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons 

costumes. A Lei de Introdução inovou no parágrafo único do artigo 17, ao prever que não 

dependeriam de homologação “as sentenças meramente declaratórias do estado das 

pessoas”.132 

 

A competência do STF para homologação de sentenças estrangeiras foi mantida 

pelas Constituições Federais de 1937 (art. 101, I, “f”), de 1946 (art. 101, I, “g”) e de 1967 

(art. 114, I, “g”). 

 

                                                           
132 O parágrafo 6º do artigo 7º da Lei de Introdução de 1942 não reconhecia as sentenças estrangeiras 

oriundas de processos de divórcio: “Não será reconhecido no Brasil o divórcio, se os cônjuges forem 

brasileiros; se um deles o for, será reconhecido o divórcio quanto ao outro, que não poderá, entretanto, 

casar-se no Brasil”. Porém, com o advento da Lei do Divórcio, em 1977 (Lei n. 6.515), o parágrafo 6º do 

artigo 7º foi alterado para adequar os limites formais de homologação da sentença estrangeira de divórcio. 
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O Código de Processo Civil (CPC) de 11 de janeiro de 1973 (Lei n. 5.869) indicou 

como normativa regulamentadora do instituto o regimento interno do STF, resumindo o 

assunto apenas aos artigos 483 e 484, que tratavam da competência daquele tribunal e da 

remissão ao processo de execução de sentença, pós-homologação. 

 

Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), nos 

artigos 210 a 217, disciplinou os diversos aspectos do tema, anteriormente previstos na Lei 

de Introdução ao Código Civil (LICC) e no CPC de 1939. Em 13 de abril de 1977, por 

conta da Emenda Constitucional n. 7, de 13 de abril de 1977, foi atribuída ao presidente do 

STF a competência para a homologação, que antes era do tribunal pleno. 

 

A Emenda Constitucional n. 45/2004 transferiu a competência do STF para o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por sua vez, emitiu a Resolução n. 9, de 4 de maio 

de 2005, visando a disciplinar a matéria então regulada pelo RISTF. 

 

Com o advento do CPC de 2015 (Lei n. 13.105), o tema mereceu maior cuidado do 

legislador, sendo a homologação de sentença estrangeira disciplinada pelos artigos 960 a 

965 do novo estatuto. Foram previstas disposições específicas aplicáveis apenas às 

homologações de sentenças arbitrais.133 

 

2.4 Sistema atual de homologação de sentenças estrangeiras no Brasil 

 

A homologação de sentença estrangeira no Brasil é uma ação de competência 

originária do STJ, de acordo com o artigo 105, I, “i”, da Constituição Federal, sendo que o 

artigo 961 do CPC determina o reconhecimento dos efeitos da decisão estrangeira após a 

                                                           
133 Os incisos I e II do artigo 37 da Lei n. 9.307/96 exige a juntada dos originais ou cópias autenticadas do 

original da sentença arbitral e da convenção de arbitragem como requisito específico, prevendo ainda três 

hipóteses de negativa de homologação: incapacidade das partes signatárias da convenção de arbitragem 

(inc. I do art. 38 da Lei n. 9.307/96); transbordo dos limites da sentença arbitral em relação à convenção 

(inc. IV do art. 38 da Lei 9.307/96); e instalação da arbitragem em dissonância com o compromisso ou 

cláusula arbitral (inc. V do art. 38 da Lei n. 9.307/96). Ainda há uma quarta possibilidade de negativa de 

homologação, que se refere ao fato de que determinados temas não poderiam ser submetidos à arbitragem 

no Brasil. Logo, uma sentença arbitral estrangeira que trate tais temas não pode ser homologada, por força 

do inciso I do artigo 39 da Lei n. 9.307/96. Por fim, a Lei de Arbitragem frisa que a negativa de 

homologação, em razão de questões formais − ausência de tradução oficial de documentos, por exemplo, 

não impede a renovação do pedido (caput do art. 40 da Lei n. 9.307/96). 
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efetiva homologação134, cujos requisitos encontram-se no artigo 963 do CPC e nos artigos 

216-C e 216-D do RISTJ, introduzidos pela Emenda Regimental n. 18. O procedimento de 

homologação está disciplinado nos artigos 216-A a 216-X do RISTJ. 

 

Na atualidade, não há dúvidas de que se trata de uma ação de conhecimento, cujo 

escopo é a obtenção de sentença constitutiva135. A homologação da sentença estrangeira 

cria, modifica ou extingue relações jurídicas, de sorte que a questão não será reapreciada 

no Brasil após o trânsito em julgado. 

 

No Brasil, adota-se o chamado juízo de delibação, verificando o juiz nacional se a 

sentença se encontra regular quanto à forma, à autenticidade, à competência do órgão 

prolator estrangeiro, adentrando na substância da sentença para verificar se, face ao direito 

nacional, não houve ofensa à ordem pública e aos bons costumes.136 

 

Os requisitos para a homologação de sentença estrangeira no Brasil, como já visto 

anteriormente, estão enumerados no artigo 15 da LINDB e são os seguintes: a) haver sido a 

sentença estrangeira proferida por juiz (rectius, corte) competente; b) terem sido as partes 

citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia; c) ter a decisão estrangeira transitado 

em julgado e estar devidamente revestida das formalidades necessárias para que produza 

efeitos no país onde foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e) não 

ofender a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes. 

 

As normas de jurisdição internacional – primeiro requisito do artigo 15 da LINDB 

– têm sido utilizadas pelo STJ no sentido de verificar as hipóteses de competência 

internacional concorrente ou exclusiva do tribunal estrangeiro, aceitando-a ou afastando-a 

nos casos de competência exclusiva das cortes brasileiras (arts. 21 a 23 do CPC). 

 

                                                           
134 Com o CPC de 2015, foi eliminada a exigência de homologação para a sentença estrangeira de divórcio 

consensual simples ou puro, quando a decisão cuida apenas da dissolução do casamento. Havendo 

envolvimento de guarda de filhos, alimentos ou partilha de bens, a homologação do divórcio consensual 

continua necessária. 
135 Ver, por todos, fundamentando em Chiovenda, Morelli e Liebman: GRECO FILHO, Vicente, 

Homologação de sentença estrangeira, cit., p. 101-103. Interessante notar a posição de Lopes da Costa, que 

considerava esse tipo de sentença “constitutiva sui generis” (COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual 

elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 354). 
136 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed., rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. v. 3, p. 47; ARAUJO, Nadia de, Direito internacional privado: teoria e prática 

brasileira, cit., p. 265; DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 10. ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 283; VALLADÃO, Haroldo, Direito internacional privado, cit., v. 1, p. 

498-499. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/83924/Emr_18_2014_pre.pdf
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Quanto ao segundo requisito, trata-se de um princípio de ordem pública, inserida na 

cláusula geral do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da CF). 

 

O trânsito em julgado da sentença estrangeira é outro requisito fundamental. 

Embora alguns ordenamentos permitam a interposição de recursos incapazes de impedir a 

formação da coisa julgada (ao contrário do sistema brasileiro, no qual os recursos 

ordinariamente impedem o trânsito em julgado e, ipso facto, o surgimento da coisa 

julgada), a LINDB não exige que a sentença estrangeira seja irrecorrível, mas tão somente 

que ela tenha passado em julgado. Exige também que a sentença estrangeira se apresente 

revestida de todas as formalidades necessárias para que produza os efeitos em seu país de 

origem e, inclusive, que seja traduzida por intérprete juramentado. 

 

Após a homologação, a decisão estrangeira equipara-se, em toda extensão, aos 

julgados brasileiros, dando-se, em linguagem figurada, a nacionalização da sentença.  Sua 

execução, então, será possível segundo “as normas estabelecidas para o cumprimento de 

decisão nacional” (art. 965 do CPC). 

 

Embora o juízo de delibação seja a regra geral, o artigo 961, caput, prevê a 

possibilidade de sua dispensa, por disposição de lei ou tratado137. E o parágrafo 5º do 

mesmo artigo permite a execução da sentença estrangeira de divórcio consensual, 

independentemente de homologação pelo STJ, na medida em que os divórcios consensuais 

domésticos também independem de homologação judicial. 

 

Por decisão estrangeira executável no Brasil, o CPC considera não só a sentença 

propriamente dita, mas também as decisões interlocutórias “após a concessão do exequatur 

à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça” (art. 515, IX). Pode ser igualmente 

executada a sentença arbitral estrangeira, submetida a prévia homologação, nos termos dos 

artigos 34 a 40 da Lei n. 9.307/96 e do artigo 960, parágrafo 3º, do CPC. 

 

                                                           
137 No Mercosul, há o “Protocolo de Las Leñas”, de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 

Comercial, Trabalhista e Administrativa (promulgado no Brasil pelo Dec. n. 2.067, de 12 de novembro de 

1996), que prevê, no artigo 19, que o reconhecimento e a execução de sentenças e de laudos arbitrais se 

darão por meio de cartas rogatórias. 
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Por seu turno, o exequatur consiste, em um só tempo, numa autorização e numa 

ordem de cumprimento do postulado na carta rogatória. Concedido o exequatur, a carta 

rogatória é remetida ao Juízo Federal de primeiro grau competente para cumprimento, que 

seguirá o procedimento de execução dos títulos judiciais. 
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PARTE SEGUNDA – HIPÓTESES QUE DEFINEM O PROBLEMA 
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CAPÍTULO 3 – JURISDIÇÕES ANÔMALAS 

 

Como já dito anteriormente, o mecanismo da delibação é amplamente consagrado 

na comunidade internacional como meio de homologação de sentenças estrangeiras. 

 

Porém, tal mecanismo parte de duas premissas equivocadas que, em conjunto, 

parecem levar a situações concretas de injustiça material.138 

 

A primeira delas leva em conta a posição de que o Estado é o único ente capaz de 

gerar sentenças estrangeiras passíveis de homologação no foro, havendo hodiernamente 

uma gama de possibilidades de situações em que lides139 são decididas sem a necessidade 

de intervenção estatal, ao menos no que se refere à resolução do mérito. A esse grupo não 

exaustivo de mecanismos denominamos de ordens jurídicas não estatais. 

 

A segunda premissa equivocada baseia-se no fato de que as diversas jurisdições 

estatais seriam, para os efeitos do juízo de delibação, fungíveis. Tal presunção, nascida em 

época de forte inspiração nacionalista, que remonta à unificação da Itália e da Alemanha, 

                                                           
138 Do ponto de vista da filosofia do direito internacional privado, a consolidação do sistema delibatório na 

virada do século XX estava de acordo com as premissas nacionalistas e capitalistas que reafirmavam o fim 

da chamada “era dos impérios”, e a emersão dos novos Estados nacionais ávidos pelo comércio 

internacional: “Ademais, essa economia não reconhecia fronteiras, pois funcionava melhor quando nada 

interferia no livre movimento dos fatores de produção. Assim, o capitalismo, além de internacional na 

prática, era internacionalista na teoria. O ideal de seus teóricos era uma divisão internacional do trabalho 

que garantisse o crescimento máximo da economia. Seus critérios eram globais: não tinha sentido tentar 

produzir bananas na Noruega, pois elas podiam ser produzidas muito mais barato em Honduras. Eles 

desdenhavam os argumentos locais ou regionais em contrário. A teoria pura do liberalismo econômico era 

obrigada a aceitar as consequências mais extremas, ou mesmo absurdas, de seus pressupostos, desde que se 

pudesse demonstrar que destes decorria a otimização dos resultados globais. Se fosse possível demonstrar 

que toda a produção industrial do mundo devia ser concentrada em Madagascar (como 80% de sua 

produção de relógios estava concentrada numa pequena região da Suíça), ou que toda a população da 

França devia se mudar para a Sibéria (como uma grande proporção de noruegueses foi, de fato, trasladada 

pela migração para os EUA), não havia argumentos econômicos contra tais procedimentos.” 

(HOBSBAWM, Eric John. A era dos impérios: 1875-1914. Tradução de Siene Maria Campos e Yolanda 

Stidel de Toledo. 19. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015. p. 43). 
139 Adota-se o clássico conceito carnelluttiano de lide: “Quer dizer que o conflito atual supõe a prática de um 

ato por cada um dos sujeitos, os quais, ao praticá-lo, se tornam dois contendores: um deles pretende, e o 

outro resiste à pretensão. A ciência do direito processual submeteu este fenômeno a uma análise senão 

definitiva, pelo menos muito adiantada, e elaborou os conceitos da pretensão e da resistência, 

respectivamente como exigência da prevalência de um interesse próprio sobre um interesse alheio, e como 

oposição a tal exigência. Ao conflito de interesses, quando se efetiva com a pretensão ou com a resistência, 

poderia dar-se o nome de contenda, ou mesmo de controvérsia. Pareceu-me mais conveniente e adequado 

aos usos da linguagem o de lide.” (CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. São Paulo: Lejus, 

1999. p. 108); CAPPELLETTI, Mauro. Il valore della sentenza straniere in Italia. Rivista di Diritto 

Processuale, v. 20, n. 2, p. 11, 1965; LIEBMAN, Enrico Tulio, L’azione per la delibazione delle sentenze 

straniere, in Problemi del processo civile, cit., p. 289. 
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traz como fundamento da homologação da sentença estrangeira a própria lei nacional, que 

estabeleceria os critérios processuais e os filtros materiais de ordem pública como fatores 

limitantes da homologação140. Como se verá oportunamente, tais critérios nacionalistas 

foram superados pelas diversas ondas renovatórias dos direitos humanos, que permitiram 

avaliar com graus de profundidade cada vez maiores os eventuais vícios de formação das 

sentenças estrangeiras. 

 

3.1 As anomalias 

 

Segundo Thomas Kuhn, “cada revolução científica altera a perspectiva histórica da 

comunidade que a experimenta, então esta mudança de perspectiva deveria afetar a 

estrutura das publicações de pesquisa e dos manuais do período pós-revolucionário”.141 

 

Com efeito, o paradigma da igualdade dos Estados e da equivalência das jurisdições 

estatais, moldada em aço e concreto a partir das ponderações de Anzilotti e de toda a 

escola processual italiana, edificaram a expectativa – sintetizada por Vicente Greco, 

Sidney Beneti e outros processualistas brasileiros – de que o sistema delibatório e seus 

requisitos intrínsecos e formalistas, além dos três níveis da ordem pública material de que 

fala Dolinger, seriam suficientes para a coerência do sistema de homologação de sentenças 

estrangeiras. 

 

Porém, como será melhor delineado nos próximos itens, há hodiernamente 

violações de expectativa (ou anomalias, na definição de Kuhn) que desafiam esse 

paradigma. 

 

Kuhn defende que novas descobertas, mudanças ou novidades relativas a fatos 

podem levar a invenções (ou novidades concernentes à teoria). A descoberta começa com a 

consciência da anomalia, isto é, com o reconhecimento de que, de alguma maneira, a 

natureza violou as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal. Segue-se 

daí uma exploração mais ampla, de tal forma que o anômalo se tenha convertido no 

                                                           
140 ANZILOTTI, Dionisio, Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda 

convenzione dell’Aia, 12 giugno 1902; memoria del prof. Dionisio Anzilotti, letta il 30 maggio 1908 alla 

classe di Scienze morali della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, cit., n. 4, p. 42. 
141 KUHN, Thomas S., A estrutura das revoluções científicas, cit., p. 13-18. 
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esperado. A assimilação de um novo tipo de fato exige mais que um ajustamento da teoria, 

de forma que tal ajuste tenha sido completado.142 

 

Especificamente no que diz respeito ao presente trabalho, os pilares estruturantes da 

homologação de sentença estrangeira na virada do século XX, como já dito no Capítulo 1, 

de per si, não mais encontram o mesmo solo nacionalista e estatocêntrico na atualidade. 

 

3.2 O paradigma da igualdade dos Estados 

 

No âmbito do direito internacional público moderno, famosas foram as defesas de 

Ruy Barbosa na Segunda Conferência de Paz da Haia, de 1907, a respeito da igualdade 

entre os Estados.143 

 

A Convenção Panamericana sobre Direitos e Deveres dos Estados, concluída em 

Montevidéu em 1933, dispôs no artigo 4º que “os Estados são juridicamente iguais, gozam 

dos mesmos direitos e têm a mesma capacidade no seu exercício. Os direitos de cada um 

não dependem do poder que tenha para assegurar o seu exercício, mas do simples fato de 

sua existência como pessoa do Direito Internacional”. 

 

O preâmbulo da Carta das Nações Unidas proclamou, em 1945, que a organização 

“é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros”. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4º, inciso V, também proclama que 

um dos princípios das relações internacionais do Brasil é a “igualdade entre os Estados”. 

 

Como já visto anteriormente, o paradigma da igualdade dos Estados, no campo do 

direito internacional privado, suplantou o ideal cosmopolita savigniano edificando-se o 

tema da homologação de sentenças estrangeiras sob a égide do nacionalismo da segunda 

                                                           
142 KUHN, Thomas S., A estrutura das revoluções científicas, cit., p. 91. O autor acrescenta: “Essas 

características, incluem: a consciência prévia da anomalia, a emergência gradual e simultânea de um 

reconhecimento tanto no plano conceitual como no plano da observação e a consequente mudança das 

categorias e procedimentos paradigmáticos − mudança muitas vezes acompanhada por resistência. Existem 

inclusive provas de que essas mesmas características fazem parte da natureza do próprio processo 

perceptivo.” (Ibidem, p. 89). 
143 ACCIOLY, Hildebrando. Rui Barbosa na Segunda Conferência de Haia. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 237, p. 164-176, out./dez. 1957. 
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metade do século XIX, cuja consequência jurídica mais nítida levou à presunção de 

equivalência ou fungibilidade das diversas jurisdições estatais. 

 

Especificamente em meio aos esforços políticos para a unificação alemã, Savigny 

propôs seu consagrado método de direito privado no âmbito internacional, buscando um 

conjunto de normas de validade universal, passíveis de serem aplicadas pelos mais 

diferentes ordenamentos jurídicos144, rompendo com as tradições contratualistas e 

iluministas145 e voltando-se ao historicismo. Justamente por utilizar um flexível conceito 

de “nação” − e não de “Estado” −, a proposta de Savigny construiu um ambiente propício 

às ideias de cooperação internacional em matéria de relações privadas.146 

 

Tais novas relações exigiram, como corolário, que as decisões dos tribunais de 

diferentes Estados viessem a avaliar a relação jurídica sempre da mesma forma, 

independentemente do local em que se dessem as relações fáticas que originaram os 

litígios147. Com isso, nasceu o ideal paradigmático de equivalência dos ordenamentos 

jurídicos e de igualdade entre as pessoas nacionais e estrangeiras, como bem notado por 

Guszwiller148. Por essa razão é que Savigny admite a autoridade da sentença estrangeira, 

com os efeitos do lugar em que foi ela proferida, sem necessidade de revisão de fundo.149 

 

Partindo-se da igualdade de tratamento para um mesmo fato jurídico, Mancini 

elabora o princípio da nacionalidade, contrariando Savigny, que privilegiava a base da 

relação jurídica150. Segundo Mancini, advindo o Estado – ente artificial – como uma 

                                                           
144 “[...] quanto mais as relações entre os diferentes povos forem numerosas e ativas, tanto mais se deve estar 

convencido de que é necessário renunciar ao princípio da exclusão para adotar a ideia da comunidade de 

povos.” (SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema do direito romano atual. Tradução de Ciro Mioranza. 

Ijuí: Editora Unijuí, 2004. v. 8, p. 49). 
145 Para uma aplicação do cosmopolitismo de matriz kantiana no âmbito do direito internacional privado, 

vide: REIS, Gabriel Mattos Tavares Valente dos. Por uma análise cosmopolita da determinação da lei 

aplicável. 2012. 128 p. Dissertação (Mestrado) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. p. 18-20. 
146 COSTA, Pietro. Civitas, respublica, corpus. Immagini dell’ordine e dell’appartenenza fra ‘antico’ e 

‘moderno’. In: CARILLO, Gennaro (a cura di). Unità e disunione della polis. Napoli: Sellino, 2007. p. 622. 
147 DAL RI JUNIOR, Arno; POZZATTI JUNIOR, Ademar. A construção da cooperação jurisdicional nos 

pressupostos teóricos da obra de Pasquale Stanislao Mancini (1851-1872). UFSC, v. 33, n. 65, p. 301, dez. 

2012. 
148 GUTZWILLER, Max. Le développement historique du droit international privé. Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye, v. 29, p. 252-255, 1929. 
149 SAVIGNY, Friedrich Carl von, Sistema do direito romano atual, cit., p. 277. 
150 MANCINI, Pasquale Stanislao. Direito internacional. Tradução de Ciro Mioranza. Ijuí: Unijuí, 2003. 

Sobre a análise da linha ideológica de Mancini, Erik Jayme entende que o direito natural foi a base em que 

esse autor erigiu a nova ideia da nação que, por sua vez, se realizaria como pessoa natural, evidenciando a 
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consequência da identidade nacional, os direitos subjetivos do indivíduo em matéria de 

direito privado estariam em primeiro plano, o que justificaria a cooperação internacional 

entre as nações, organizadas política e juridicamente pelos Estados. Com isso, fixa 

Mancini as bases doutrinárias e práticas para o reconhecimento dos efeitos da sentença 

estrangeira.151 

 

Trazendo o tema para o âmbito do direito processual civil, Anzilotti defende a 

necessidade de delibação da sentença estrangeira – mesmo aquelas meramente 

declaratórias –, fundamentando que sua eficácia no foro depende do ato do magistrado que, 

por sua vez, imprime o valor formal de ato da soberania italiana ao conteúdo do ato 

jurisdicional estrangeiro. Isso em função da “vontade” da lei, e não pelo respeito ao direito 

estrangeiro152. Tal pensamento soberanista influenciou a escola processual italiana, como 

se vê nas obras de Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti e Morelli, conforme anota Liebman 

que, aliás, seguiu tal preceito.153 

 

O próprio Tratado de Paz de Versailles, celebrado em 28 de julho de 1919, previu 

em seu artigo 302 que as sentenças proferidas pelos tribunais de qualquer dos Estados 

Aliados seriam consideradas exequíveis na Alemanha, sem necessidade de 

                                                                                                                                                                                

ideia da soberania das nações, e respeitando a tarefa de “despedaçar os grilhões da dominação estrangeira” 

(MANCINI, Pasquale Stanislao. Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. A cura di Erik 

Jayme. Torino: Giappicchelli, 1994. p. 84). 
151 MANCINI, Pasquale Stanislao et al. Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi. 

Milano: Amministrazione della Società Editrice, 1855. v. 1, p. 242. A respeito da posição de Mancini: 

JAYME, Erik. Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra risorgimento e attività 

forense. Traduzione di Antonio Ruini. Padova: CEDAM, 1988. p. 63. 
152 Textualmente: “La giurisdizione, come funzione di sovranità, tanto si estende quanto la sovranità 

medesima: l’efficacia della sentenza, come atto giurisdizionale, è dunque, per natura sua, circoscritta allo 

Stato che la pronunzia, non potendosi concepire che il comando di uno Stato, e tale è sempre l’atto 

giurisdizionale, abbia di per sé valore in un altro Stato. Efficacia della sentenza vuol dire infatti, in ogni 

caso, obbligo di accettare come diritto quello che in essa è dichiarato esser tale: ora, quest’obbligo non 

può sorgere per gli organi della sovranità italiana che in forza di un comando di questa sovranità; 

ammettere il contrario, sarebbe come ammettere che uno Stato possa esercitare una potestà d’impero sugli 

organi di un altro Stato, che è quanto dire sullo Stato medesimo. L’efficacia delle sentenze straniere, in 

ogni sua manifestazione — e quindi anche soltanto come divieto di rimettere in discussione il già deciso — 

riposa dunque esclusivamente sulla volontà dello Stato: se il giudice italiano accetta e rispetta una 

decisione straniera, non lo fa perché questa abbia per lui valore di sentenza, come starebbe ad indicare la 

frase estraterritorialità della giurisdizione ma perché la legge sua glie lo comanda.” (ANZILOTTI, 

Dionisio, Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda convenzione 

dell’Aia, 12 giugno 1902; memoria del prof. Dionisio Anzilotti, letta il 30 maggio 1908 alla classe di 

Scienze morali della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, cit., p. 354). 
153 LIEBMAN, Enrico Tulio, L’azione per la delibazione delle sentenze straniere, in Problemi del processo 

civile, cit., p. 289-291. O pensamento de Anzilotti amalgamava – contrariamente à concepção universalista 

de Savigny – o nacionalismo italiano e alemão. 
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homologação154. Tal previsão demonstra a importância política do tema e sua vinculação 

com os aspectos soberanísticos do Estado a quo, como decorrência do próprio exercício da 

jurisdição. Portanto, a partir do entre guerras (1918-1939), a homologação de sentença 

estrangeira passou a consolidar em definitivo o componente político na tramitação das 

decisões judiciais, em detrimento da natureza jurídica internacionalista. 

 

A teoria territorialista de Anzilotti, como visto, prevaleceu, tendo Cappelletti 

analisado profundamente os efeitos no direito internacional, com a emergência de um 

nacionalismo legislativo no território europeu durante todo o século XX.155 

 

Como visto anteriormente, o Brasil acabou por importar o modelo nacionalista de 

homologação de sentenças estrangeiras, o que se fez sentir, aliás, na controvérsia 

jurisprudencial quanto à necessidade de se homologar todas as sentenças (entre 1915 e 

1920) e na subsequente vitória daqueles que pugnavam pela tese afirmativa.156 

 

Como corolário lógico da análise da homologação da sentença estrangeira pelo viés 

puramente processual, chega-se nos dias atuais à conclusão de que o modelo delibatório, 

tanto no Brasil como no estrangeiro, é o que melhor serve ao modelo de justiça material, 

refutando-se a análise de fundo da sentença estrangeira, com base no princípio 

soberanístico da jurisdição estrangeira.157 

 

                                                           
154 Na íntegra : “Article 302. Les jugements rendus par les tribunaux d’une puissance alliée ou associée, dans 

le cas où ces tribunaux sont compétents d’après le présent traité, seront considérés en Allemagne comme 

ayant l’autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu’il soit besoin d’exequatur.” (BIANCO, 

Rogério Carmona. Sentença estrangeira: reflexões sobre o modelo brasileiro. Revista Dialética de Direito 

Processual, n. 56, p. 78, nov. 2007; BRAGA, Gustavo Augusto da Frota. Homologação de sentenças 

estrangeiras. Fortaleza: Typografia Commercial, 1922. p. 12; BENETTI, Sidnei Agostinho. Homologação 

de sentença estrangeira por delibação no processo civil brasileiro. 2017. 398 p. Tese (Livre Docência) − 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p. 89. 
155 CAPPELLETTI, Mauro. El valor de las sentencias y de las normas extranjeras en el proceso civil. 

Traducción de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Europa-América, 1968. p. 339. 
156 Ver, por todos: VALLADÃO, Haroldo, Direito internacional privado, cit., v. 3, p. 190. Sobre a evolução 

do direito internacional privado no Brasil: MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Direito internacional 

privado da família: influências da história e da geografia do Brasil. In: MONACO, Gustavo Ferraz de 

Campos; FULCHIRON, Hugues (Orgs.). Famílias internacionais: seus direitos e seus deveres. São Paulo: 

Intelecto, 2016. p. 3-28. 
157 MORELLI, Gaetano, Il diritto processuale civile internazionale, cit., v. 7, p. 83; CHIOVENDA, 

Giuseppe, Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, p. 48; LIEBMAN, Enrico Tulio, L’azione per la 

delibazione delle sentenze straniere, in Problemi del processo civile, cit., p. 301; CAPPELLETTI, Mauro, 

El valor de las sentencias de las normas extranjeras en el proceso civil, cit., p. 284. Entre nós: GRECO 

FILHO, Vicente, Homologação de sentença estrangeira, cit., p. 62; BENETTI, Sidnei Agostinho, 

Homologação de sentença estrangeira por delibação no processo civil brasileiro, cit., p. 143. 
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Esse senso comum, como aponta Paul Lagarde, entende que a boa administração da 

justiça nas relações privadas internacionais passa pela proximidade geográfica com o foro 

e a relação jurídica controvertida, pouco importando qual seja esse foro. Tal senso, como já 

mencionado, define a sociedade internacional como uma comunidade sem fronteiras, 

pressupondo a fungibilidade das jurisdições em todo o mundo e sua capacidade de realizar 

justiça com a mesma qualidade.158 

 

A essência do conflito de jurisdições é o universalismo judicial. Porém, sem 

abandonar tal presunção, é preciso evitar a visão “angélica da sociedade internacional”.159 

Nas palavras de Camille Bernard, “entre os Estados que compõem a ONU, há aqueles que 

atuam com serenidade, objetividade e a justiça de suas cortes, mas há outros Estados onde 

o réu estrangeiro está sempre errado”.160 

 

Nesse aspecto, no campo do direito internacional público, é crescente a 

multiplicação de tribunais internacionais, cujo fenômeno é marcantemente 

contemporâneo161. A própria Carta das Nações Unidas prevê, em seu artigo 95162, a criação 

de novos tribunais internacionais, o que efetivamente vem ocorrendo, tornando o direito 

internacional contemporâneo melhor equipado para a solução judicial de controvérsias em 

distintas áreas de regulamentação. 

 

                                                           
158 LAGARDE, Paul, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain: cours général 

de droit international privé, cit.; VON MEHREN, Arthur Taylor, Jurisdiction to adjudicate: reflections on 

the role and scope of specific jurisdiction, in Études de droit international en l’honneur de Pierre Lalive, 

cit., p. 557-558. 
159 CORBION, Lycette, Le déni de justice en droit international privé, cit., p. 291-292. 
160 No original: “Parmi les États qui composent l'O.N.U., il y a des États dans lesquels on peut compter sur la 

sérénité, l’objectivité, la justice de leurs juridictions, mais il y a d'autres Etats où le défendeur étranger a 

toujours tort.” (BERNARD, Camille. Débats. In: PONSARD, M. André. Le contrôle de la compétence des 

juridictions étrangères. In: DROIT international privé: travaux du Comité Français de Droit International 

Privé, 7e année, 1985-1986. Paris: CNRS, 1988.  p. 67). 
161 Ver, por todos: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os tribunais internacionais contemporâneos. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG,), 2013. p. 11. Entre 1933 e 2011, houve uma explosão 

vertiginosa de novos tribunais internacionais, principalmente na década de 1990, ocasião em que foram 

instituídos os tribunais penais internacionais ad hoc para a Ex-Iugoslávia e Ruanda, o Tribunal 

Internacional para Direito do Mar e o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (que, embora não seja 

formalmente um tribunal, possui inúmeras características de um órgão judiciário, especialmente seu órgão 

de apelação). Ainda nessa década, foram criados o Tribunal Penal Internacional e a Corte Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos, que entraram em funcionamento na década seguinte. Somando-se a essa 

gama de tribunais internacionais, as cortes de direitos humanos já existentes (o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criados e instituídos no período de 

Guerra Fria), tem-se um quadro bastante amplo. 
162 “Artigo 95. Nada na presente Carta impedirá os Membros das Nações Unidas de confiarem a solução de 

suas divergências a outros tribunais, em virtude de acordos já vigentes ou que possam ser concluídos no 

futuro.” 
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Com a crescente tendência de responsabilização dos Estados por tribunais de 

direitos humanos supranacionais, inclusive em demandas propostas por pessoas naturais, 

como é o caso do Corte Europeia de Direitos Humanos163, a visão processualista da 

equivalência das jurisdições estatais não guarda mais os mesmos fundamentos defendidos 

por Anzilotti. 

 

Em síntese, se a fungibilidade dos Estados e de suas respectivas jurisdições 

constitui uma presunção não absoluta, cabe questionar quais seriam os elementos que 

sistematicamente podem macular as respectivas sentenças estrangeiras que se pretende 

homologar no estrangeiro. 

 

3.3 O paradigma do monopólio jurisdicional 

 

Apesar de as regras de jurisdição na ordem internacional serem centradas na figura 

dos Estados, cujas regras delimitadoras estão contidas, desde o século XIX, basicamente na 

territorialidade e na nacionalidade, o direito internacional das últimas décadas 

inequivocamente tem se alterado profundamente, ao reconhecer os direitos humanos como 

um de seus objetos164. Contrastando com as regras de competência basicamente estáticas 

da jurisdição estatal, é inegável que os fundamentos do direito internacional passaram da 

soberania auto limitadora do Estado para um escopo preocupado com a humanidade165, ou 

ainda da compreensão da soberania como responsabilidade, ao invés de um direito 

absoluto166. Segundo a decisão do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia: 

                                                           
163 Os interessados podem peticionar diretamente ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos através de 

requerimentos que a própria corte disponibiliza em seu website ou por cartas. São partes legítimas ativas, 

pela Convenção Europeia, todos os residentes nos Estados-Membros, além de refugiados, como no Caso 

Hirsi Jamaa e Outros v. Itália, em que esta foi condenada pelo regresso forçado de somalis à Líbia, não 

obstante o risco à integridade física dos autores (COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. 

Guide sur l’article 4 du Protocole n° 4 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme: interdiction 

des expulsions collectives d’étrangers. 31.08.2018. Disponível em: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_4_FRA.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). 
164 SLAUGHTER, Anne-Marie. A new world order. Princeton: Princeton University Press, 2004. p. 215. 
165 TEITEL, Ruti. Humanity’s law. Oxford: Oxford University Press, 2011; TESÓN, Fernando R. The 

kantian theory of international law. Columbia Law Review, v. 92, No. 1, p. 53-102, Jan. 1992. p. 53; 

SOHN, Louis B. The new international law: protection of the rights of individuals rather than states. 

American University Law Review, v. 32, No. 1, p. 1-64, Fall 1982. 
166 INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY. The 

responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. 

Ottawa, ON, Canada: International Development Research Centre, 2001. Disponível em: 

<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. Segundo Kofi Annan: 

“States are now widely understood to be instruments at the service of their peoples, and not vice versa. [...] 

When we read the Charter today, we are more than ever conscious that its aim is to protect individual 
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[...] O amplo desenvolvimento e divulgação das doutrinas de direitos humanos 

na comunidade internacional, particularmente após a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 1948, trouxe mudanças significativas no direito 

internacional, principalmente na abordagem dos problemas que afetam a 

comunidade mundial. A abordagem tradicionalmente baseada na soberania do 

Estado foi gradualmente suplantada por uma visão fundada nos direitos 

humanos. Gradualmente, a máxima do direito romano hominum causa omne jus 

constitutum est (todo direito é criado em benefício do homem) passou a ter uma 

base sólida na comunidade internacional.167 

 

No caso Lotus, a Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI), em 1927, 

entendeu que “longe de estabelecer uma proibição geral de que os Estados não podem 

alargar a aplicação de sua legislação e da competência de seus tribunais a pessoas, bens ou 

atos fora de seu território”, há na verdade um amplo poder discricionário, “limitado em 

certos casos por regras proibitivas”. Ou seja, afora tais “certos casos”, o Estado 

permaneceria “livre para adotar os princípios que considera mais adequados”.168 

 

Essa afirmação parece sugerir que a jurisdição estatal seria plena, porém sujeita a 

certos limites. Alguns entendem que essa limitação se baseia em princípios geralmente 

aceitos de jurisdição internacional, em que a competência interna seria absoluta e a 

competência extraterritorial seria baseada em hipóteses pré-definidas.169 

 
                                                                                                                                                                                

human beings, not to protect those who abuse them.” (ANNAN, Kofi. Two concepts of sovereignty. The 

Economist, 16 Sep. 1999. Disponível em: <http://www.economist.com/node/324795>. Acesso em: 30 out. 

2018). 
167 No original: “[...] the impetuous development and propagation in the international community of human 

rights doctrines, particularly after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, has 

brought about significant changes in international law, notably in the approach to problems besetting the 

world community. A State-sovereignty-oriented approach has been gradually supplanted by a human-

being-oriented approach. Gradually the maxim of Roman law hominum causa omne jus constitutum est (all 

law is created for the benefit of human beings) has gained a firm foothold in the international community 

as well.” ((Prosecutor v Tadić (Jurisdictional Phase), Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia, decision of October 02, 1995, p. 97. Disponível em: 

<www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>. Acesso em: 30 out. 2018). 
168 No original: “C’est cette liberté́ que le droit international laisse aux États, qui explique la variété́ des 

règles qu’ils ont pu adopter sans opposition ou réclamations de la part des autres États; c’est en vue 

d’apporter un remède aux inconvénients qui dérivent de pareille variété́ qu’on s’efforce, depuis des années, 

en Europe aussi bien qu’en Amérique, d’élaborer des conventions, dont l’effet serait justement de 

restreindre la liberté que le droit international laisse actuellement aux États dans cette matière, en 

comblant ainsi des lacunes de compétences ou en faisant disparaître des concurrences de compétences 

résultant de la diversité des principes adoptés dans les différents États.” (SS ‘Lotus’ (France v. Turkey) 

(1927) PCIJ Ser A, p. 18-19). 
169 MANN, Frederick Alexander. The doctrine of jurisdiction in international law. Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye, v. 111, p. 27, 1964. Essa interpretação talvez se baseie na 

conclusão posterior do Tribunal, de que “tudo o que pode ser exigido de um Estado é que ele não deve 

ultrapassar os limites que o direito internacional impõe à sua jurisdição; dentro destes limites, o seu título 

de exercício da competência reside na sua soberania”. No original: “Dans ces conditions, tout ce qu’on peut 

demander à un État, c’est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence; 

en deçà de ces limites, le titre à la juridiction qu’il exerce se trouve dans sa souveraineté́.”  (SS ‘Lotus’ 

(France v. Turkey) (1927) PCIJ Ser A, n. 10, p. 19). 
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Porém, a leitura atenta do acórdão do caso Lotus mostra que as conclusões do 

Tribunal Permanente de Justiça Internacional (atual Tribunal de Justiça Internacional) não 

foram assim tão generosas. Como houve empate entre os juízes da corte (seis a seis), o 

presidente aplicou o voto de minerva em favor da solução dada ao litígio. Segundo Alex 

Mills, a decisão aplicou uma abordagem “brevemente dominante” à época (embora 

influente até os dias atuais), que é o positivismo internacional170, cuja origem remontaria a 

John Austin, discípulo de Jeremy Bentham. Segundo essa teoria, a soberania é uma questão 

de fato, posto que o poder do soberano está acima e além do direito.171 

 

Conceituar soberania sempre causou, e ainda hoje causa, inúmeras controvérsias. A 

definição de soberania como suprema potestas superiorem non recognoscens (poder 

supremo que não reconhece outro acima de si) remonta ao nascimento dos grandes Estados 

nacionais europeus, no limiar da Idade Moderna.172 

 

As definições elaboradas ao longo do século XIX trouxeram frequentemente o 

qualificativo ilimitada, como consequência da própria soberania. Blackstone descreveu 

soberania como “uma autoridade suprema, irresistível, absoluta, incontrolável, na qual 

reside a jura summi imperii, ou os direitos de soberania”173 e Burgess a definiu como “o 

poder original, absoluto, ilimitado e universal subjetivo e de todas as associações”.174 

 

Jean Bodin é tido como o primeiro a tratar a soberania de forma sistematizada, em 

sua obra Os seis livros da república, no século XVI. Segundo Bodin, a soberania seria um 

poder perpétuo, cujas únicas limitações seriam o direito divino e o direito natural, ou seja, 

dentro desses círculos metafísicos, encontrar-se-ia a soberania. Com isso, todo o poder 

seria concentrado no governante por concessão de Deus, fonte da sujeição do povo ao 

                                                           
170 MILLS, Alex. Rethinking jurisdiction in international law. British Yearbook of International Law, v. 84, 

p. 187-239, 2014. 
171 AUSTIN, John. The province of jurisprudence determined. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 

1995. p. 201. 
172 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. Tradução de 

Carlo Coccioli e Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 66. 
173 No original: “a supreme, irresistible, absolute, uncontrolled authority, in which the jura summi imperii, or 

the rights of sovereignty, reside” (BLACKSTONE, William. Commentaries on the laws of England: of the 

rights of persons. Oxford: Oxford University Press, 2016. v. 1, p. 47). 
174 No original: “original, absolute, unlimited, universal power of the individual subject and over all 

associations of subject” (MERRIAM, Charles Edward. History of the theory of sovereignty since Rousseau. 

New York: The Columbia University Press, 1900. p. 179). 
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príncipe. Além da obediência às leis naturais e divinas, o príncipe ainda se obrigaria nos 

contratos que tivesse celebrado, com seus súditos ou estrangeiros.175 

 

Hobbes, buscando combater a guerra civil em alguns Estados em formação, 

defendeu a necessidade de se criar um poder monolítico e indivisível, ao contrário da 

divisão típica medieval policentrista. Esse poder uno, centralizado e absoluto seria a gênese 

da própria soberania. Hobbes defendeu que todos os homens, necessitando conviver em 

paz e harmonia, submeter-se-iam ao império da lei e a um poder central, cuja 

desobediência lhes seria nefasta. Visando à proteção mútua, os homens renunciariam a seu 

poder individual ilimitado em favor do governante, jurando-lhe obediência, desde que 

todos o fizessem (“pacto de união”). Esse pacto seria firmado pelos súditos entre si, e não 

entre eles e o príncipe, o que impediria o soberano de violar um tratado de que não 

participou. Logo, a base da soberania de Hobbes parece mais ampla do que aquela 

formulada por Bodin, pois adviria da união de poderes antes fragmentados, e não da 

sujeição do povo. Em síntese, Hobbes defendeu que a soberania seria sempre absoluta, 

posto que decorre da transferência de poderes dos súditos em favor do soberano, de forma 

ilimitada e irrevogável.176 

 

Jellinek defendeu a soberania como um dos efeitos do poder do Estado, segundo o 

qual ele se autodetermina e se obriga (teoria da autolimitação, base do vínculo do Estado 

com o direito). Assim, embora o Estado seja a fonte do direito, a ele se vincula, impondo a 

si próprio a limitação do seu poder pelas normas constitucionais e legislativas. Logo, 

soberania seria a “vontade” que comporta em si o exclusivo caráter de autodeterminação, 

estabelecendo, ela própria, a amplitude de sua ação. A soberania não poderia ser limitada 

por outras “vontades” ou por outras “soberanias”.177 

 

Duguit negou existência à soberania, criticando as várias acepções em voga, 

arquitetando um dilema engenhoso: ou o Estado é soberano, limitando-se exclusivamente 

pela sua própria vontade contra seus súditos, ou ele está submetido a uma regra imperativa 

                                                           
175 BODIN, Jean, Os seis livros da república: livro primeiro, cit., p. 237. 
176 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil. Organizado 

por Richard Tuck. 3. ed. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: 

Martins Fontes, 2014. 
177 JELLINEK, Georg. Teoría general del estado. Traducción y prólogo de la segunda edición alemana por 

Fernando de los Ríos Urruti. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 
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que o limita, não sendo ele, portanto, soberano178. Segundo ainda Duguit, se a soberania é 

uma força suprema, incontestável, ela apenas poderia ter se originado de um poder 

metafísico, supraterrestre, ou seja, do próprio Criador. Logo, essa visão traz consigo a 

onipotência do Estado e lhe permitiria o abuso de poder, o que não seria aceitável. Por 

outro lado, se a origem da soberania é o seu povo, não há razão para que a vontade coletiva 

se sobreponha à vontade individual. Em síntese, o poder atribuído a um grupo majoritário 

poderia ser uma necessidade de fato, mas não um poder legítimo. Assim, a sua noção de 

soberania decorre da existência de um serviço público, ou seja, a força e a moral do Estado 

decorrem das atividades cuja manutenção é considerada obrigatória para os governantes. E 

já que o Estado pode criar e substituir o direito como bem entender, sua autolimitação seria 

um mero jogo de palavras.179 

 

Segundo Heller, soberania é o fenômeno jurídico que decorre do fato de o Estado 

deter a última palavra em seu território. Logo, ao estabelecer sua competência privativa e 

excluir tudo aquilo que não lhe cabe decidir, estaria o Estado manifestando sua soberania. 

Para Heller, jurisdição e soberania são fenômenos conexos, na medida que o monopólio do 

Estado para impor a coação física e o poder decisório em seu território determinam o 

fenômeno da soberania. Como consequência, em cada território apenas pode haver um 

centro decisório, sob pena de se destruir o próprio Estado. Porém, para Heller, a natureza 

absoluta da soberania não se abala pelo direito internacional e pela interdependência dos 

Estados soberanos: as obrigações decorrentes dos tratados internacionais, ao invés de 

descaracterizarem a soberania estatal, a reafirmam, pois permitem aos Estados o direito de 

atuar diretamente.180  

 

Na teoria kelseniana, uma norma é superior pelo fato de ela ser a fonte na qual as 

demais se fundariam. Logo, se o sistema jurídico é um conjunto de normas, uma norma 

será soberana quando for ela a fonte primordial de valor desse mesmo sistema. Mas 

havendo diversos Estados, em princípio iguais e soberanos, pode subsistir a ideia de 

                                                           
178 Duguit segue o chamado paradoxo da onipotência, criado na baixa Idade Média. Segundo esse raciocínio, 

Deus não seria onipotente, pelo fato de não conseguir criar uma pedra que nem Ele próprio pudesse 

carregar. São Tomás de Aquino demonstrou que o paradoxo advém de uma falsa compreensão do conceito 

de onipotência, pois o poder de Deus deriva do fato d’Ele poder criar ou fazer tudo que seja possível, e não 

o impossível (TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2001. v. 1, parte 1, questão 25, 

p. 335). 
179 DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionnel. 3. ed. Bordeaux: J. Bière, 1927. v. 1, p. 553. 
180 HELLER, Hermann. Teoria do estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 

1968. 
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soberania? Em outras palavras, pode a soberania pertencer a vários sujeitos? Como 

resposta, Kelsen buscou a identidade entre os diversos sistemas, utilizando-se dos 

conceitos de monismo e dualismo. O sistema jurídico kelseniano é uno: se com a primazia 

do direito internacional sobre o direito interno não existe soberania, por outro lado, ao se 

aceitar o contrário, ainda assim persistiria a soberania, mas cada Estado apenas seria 

soberano sob sua própria óptica. E havendo várias ordens igualmente soberanas, torna-se 

impossível solucionar os conflitos entre as normas de ordenamentos diferentes. Daí advém 

o monismo, no qual não há separação entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica 

internacional; em caso de conflito entre normas internas e internacionais, estas últimas 

devem sempre prevalecer. Nesse sentido, a igualdade entre os Estados se traduz pelo 

princípio da sua autonomia enquanto sujeitos das relações internacionais.181 

 

Embora a tradição da teoria do direito internacional positivista abranja uma 

variedade de crenças, algumas ideias são essenciais. Isto é, os Estados ainda são vistos 

como os principais atores do direito internacional, sendo eles formalmente independentes, 

livres, iguais e, não menos importante, soberanos. A soberania na teoria positivista, 

embora seja um conceito contestado, tem como um de seus efeitos o entendimento de que 

os Estados possuem ao menos algumas liberdades irrestritas como condição a priori. E tais 

liberdades, por existirem antes mesmo da norma, implicam que o direito internacional 

apenas existe onde há a expressão voluntária da vontade soberana. Via de consequência, o 

positivismo enfatiza a vontade individual do Estado como a única fonte de princípios 

jurídicos e de autoridade.182 

 

Essa concepção positivista de soberania como um valor a priori, situada acima do 

direito internacional, não por menos tem sido descrita como “a areia movediça sobre a qual 

se constroem os fundamentos do direito internacional tradicional”183. E posto que a 

                                                           
181 KELSEN, Hans. Princípios do direito internacional. Tradução de Gilmar Antonio Bedin e Ulrich Dressel. 

Ijuí: Unijuí, 2010. 
182 No dizer de Oppenheim, em 1905, o direito das nações é uma norma para o intercâmbio de Estados entre 

si. Como, no entanto, não pode haver uma autoridade soberana acima dos Estados soberanos, o direito das 

nações é uma lei entre Estados, e, não acima. Segundo Oppenheim, o termo “direito internacional” criado 

por Bentham era mais do que uma inovação semântica, na medida que se aplicava – corretamente, segundo 

o autor – somente entre Estados soberanos (OPPENHEIM, Lassa. International law: a treatise. 2. ed. 

London: Longmans Green, 1912. v. 1, p. 15). 
183 JESSUP, Philip Caryl. A modern law of nations: an introduction. New York: Macmillan, 1948. p. 2. 
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jurisdição é um aspecto dessa soberania a priori184, tal abordagem leva à sobreposição de 

poderes dos Estados em regular sua própria competência internacional, ilimitadamente 

fazendo com que o problema do conflito de jurisdições seja resolvido de forma política e 

não jurídica.185 

 

No final do século XX, três dos mais eminentes estudiosos de política da época se 

voltaram para o cenário internacional: Habermas, com sua obra Direito e democracia 

(1991)186, John Rawls, com O liberalismo político (1993)187, e Bobbio, com Direita e 

esquerda (1994)188. Como pano de fundo das preocupações desses autores, havia a nova 

realidade trazida pelo fim da Guerra Fria. Ao invés da pacificação das relações 

internacionais, advieram disputas militares de alta intensidade (Guerras do Golfo, conflitos 

nos Balcãs, insurreições na África etc.). Cada um desses filósofos procurou sistematizar 

proposições adequadas aos novos tempos.189 

 

Rawls, oferecendo um esboço mais sistemático de uma nova ordem internacional 

desejável, imagina “uma posição original” para os vários povos da Terra que, escolhendo 

suas condições ideais de justiça sob um véu da ignorância (que esconde sua própria 

dimensão, seus recursos e sua força na sociedade das nações), obteriam um “direito dos 

povos” que vai além das democracias liberais, atingindo também sociedades outras que 

sejam decentes e organizadas, ainda que mais hierarquizadas. Os princípios de justiça 

global que deveriam governar os Estados corresponderiam, em larga medida, às regras que 

já existem no direito internacional e na Carta das Nações Unidas, porém com seus 

corolários críticos. Em resumo, o direito dos povos, segundo Rawls, autoriza intervenções 

                                                           
184 Segundo Monaco, cada Estado avoca as competências que julga ser capaz de desempenhar. MONACO, 

Gustavo Ferraz de Campos. Le droit applicable par la Cour: une question de droit international public ou de 

droit international privé harmonisé? In: GHACHEM, Asma; PALLARD, Henri (Orgs.). Une Cour 

Constitutionnelle Internationale au service du droit démocratique et du droit constitutionnel. Beyrouth 

(Líbano): Konrad Adenauer Stiftung, 2017. p. 251. 
185 MARTIN, Christopher E., Major. Sovereignty meet globalization: using public-private partnership to 

promote the rule of law in a complex word. Military Law Review, v. 202, p. 93, Winter 2009. 
186 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. 1. 
187 RAWLS, John. O liberalismo político. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. 2. ed. São Paulo: Ática, 

2000. 
188 BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. Tradução de 

Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2001. 
189 ANDERSON, Perry. Espectro: da direita à esquerda no mundo das ideias. Tradução de Fabrizio Rigout e 

Paulo Cesar Castanheira. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012. p. 169-182. 
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militares para defender os direitos humanos em países que não são nem liberais nem 

decentes, e cuja conduta os coloca como marginais na sociedade das nações.190 

 

O ponto de partida de Bobbio é a obra de Hobbes, na qual a passagem de um estado 

de natureza para uma união civil requer um acordo entre indivíduos em guerra 

(estabelecendo uma associação) e, em segundo lugar, um acordo de submissão desses 

indivíduos a uma autoridade que arbitra os futuros conflitos. Trata-se, segundo Bobbio, de 

uma leitura correta do sistema clássico de relações internacionais até o século XX, de 

suspensão temporária da guerra.191 

 

Habermas, por sua vez, concentra-se em demonstrar o enfraquecimento político do 

Estado nacional, por conta da globalização dos mercados financeiros e do aumento da 

imigração, e a ascensão do multiculturalismo, que por sua vez dissolve a homogeneidade 

étnica da nação. Com o risco de desintegração dos mundos vitais tradicionais, seria 

necessário um “fechamento” paliativo da nova modernidade “generosamente expandida”, 

nos moldes da União Europeia.192 

 

Além do contraste óbvio em suas avaliações a respeito da nação, sendo para Rawls 

de forte presença, e em deterioração para Habermas, há ainda uma diferença mais ampla de 

perspectivas entre os autores: a visão habermasiana das necessidades da época é mais 

                                                           
190 Rawls pretende apresentar uma versão contemporânea de A paz perpétua de Kant (1795), obra em que 

este último autor defendeu a abolição de todas as guerras pelo surgimento gradual de uma federação de 

repúblicas na Europa, cujos povos não teriam os impulsos mortíferos que levaram os monarcas absolutos a 

guerrear continuamente entre si, às custas de seus súditos, visando à glória e ao poder. Para isso, estando os 

Estados interligados pelo comércio e pela razão, as atividades destrutivas seriam aniquiladas. Embora o 

diagnóstico de Kant tenha se mostrado verdadeiro, o modelo de vinculação entre os Estados se mostrou 

insuficiente, pois era baseado no simples consentimento diplomático. Segundo Rawls, a Carta das Nações 

Unidas – que proíbe as guerras repressivas e autoriza medidas de segurança coletiva para proteger a paz – 

forneceriam bases legais para o modelo de paz perpétua idealizado por Kant (RAWLS, John, O liberalismo 

político, cit., p. 14-37). 
191 Soluções morais para o problema da guerra, por mais nobres que sejam, não são para Bobbio mais 

satisfatórias do que as soluções jurídicas, já que requerem uma transformação improvável da humanidade. 

Portanto, para esse autor, a única perspectiva realista para uma paz global é a hobbesiana. A ameaça de 

uma conflagração nuclear somente poderia ser anulada por obra de um Estado universal: uma única 

soberania hobbesiana. Finda a Guerra Fria, Bobbio defendeu que essa liderança universal não fosse 

autoritária, mas, antes disso, democrática, encarnada no terceiro ausente (BOBBIO, Norberto, Direita e 

esquerda: razões e significados de uma distinção política, cit., p. 27). 
192 Segundo Habermas, o modelo jurídico da União Europeia é o ideal dessa constelação pós-nacional, na 

qual os poderes e as proteções de diferentes Estados nacionais seriam transferidos para uma soberania 

supranacional que não necessitaria mais de qualquer substrato comum étnico ou linguístico, mas derivaria 

sua legitimidade apenas de normas universalistas e da oferta de serviços sociais. Uma democracia 

cosmopolita, em que todo o arcabouço normativo deveria constituir simplesmente na proteção dos direitos 

humanos, ou seja, nas normas legais com conteúdo exclusivamente moral (HABERMAS, Jürgen, Direito e 

democracia: entre facticidade e validade, cit., v. 1, p. 48). 
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fundada na sociologia, oferecendo um relato geral das mudanças objetivas do mundo 

contemporâneo; Rawls, por sua vez, ignora as implicações do mercado globalizado no 

relato que faz das qualidades morais que diferenciam os povos no trato de seus bens 

naturais. Porém, em um ponto, ambos convergem: tudo o que a comunidade de risco 

compartilhado envolve é a aplicação internacional dos direitos humanos; para ambos, os 

direitos humanos são o trampolim global para saltar as barreiras da soberania nacional, em 

nome de um futuro melhor.193 

 

Bobbio, que começou muito antes a refletir sobre as relações internacionais, ao se 

preocupar com as novas técnicas de controle da sociedade, entende que todo instituto 

jurídico necessariamente deveria ter uma função social. Logo, a teoria positivista não 

deveria se resumir à preocupação com uma sistemática estrutural, devendo ter coerência 

lógica com sua teleologia. 

 

Quando acabou a Guerra Fria, Bobbio preocupou-se em dotar seu modelo de um 

fundamento não autoritário, mas necessariamente democrático, do terceiro ausente – algo 

que sempre fora preferível e cada vez mais possível após o colapso soviético. Porém, o 

governo mundial que ele defendia continuava a ser uma estrutura muito mais centralizada 

do que o direito dos povos de Rawls ou a consciência cosmopolita de Habermas. Os 

direitos humanos passaram a ser vistos por Bobbio de uma forma diferente, mais realista: 

não existiriam direitos naturais “fundamentais”, pois o que hoje parece básico é sempre 

determinado por uma certa época ou civilização. Logo, uma lista de direitos humanos 

estaria continuamente em conflito: propriedade privada contra igualdade cívica, liberdade 

de escolha contra educação universal etc., sendo necessário que a regulação desses 

conceitos se desse de forma jurídica, e não apriorística.194 

 

O ordenamento jurídico possui um escopo específico ligado à certeza, mobilidade e 

eficácia de seu sistema normativo. Enquanto o positivismo se preocupa exuberantemente 

com a estrutura do ordenamento, e não com sua função, “a análise estrutural permite 

desmascarar tomadas de posição política que se alojaram nos conceitos tradicionais 

aparentemente neutros da ciência do direito”.195 

 

                                                           
193 ANDERSON, Perry, Espectro: da direita à esquerda no mundo das ideias, cit., p. 180. 
194 ANDERSON, Perry, Espectro: da direita à esquerda no mundo das ideias, cit., p. 187. 
195 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. Barueri: Manole, 2007. p. 

56. 
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Essa noção positivista é fortemente adotada pela disciplina atual do processo civil, 

sendo a jurisdição normalmente definida como uma atribuição exclusiva do Estado. Para 

Moacyr Amaral, a jurisdição é uma atividade tipicamente estatal, na qual “se reconheceu 

que nenhum outro poder se encontra em melhores condições de dirimir os litígios do que o 

Estado, não só pela força que dispõe, como por nele presumir-se interesse em assegurar a 

ordem jurídica estabelecida”196. Na mesma linha, Dinamarco, ao afirmar que a jurisdição 

“é uma expressão do poder estatal, que por sua vez é uno e indivisível, definindo-se como 

capacidade de decidir imperativamente e impor decisões”197. Gusmão Carneiro considera 

a jurisdição “uma das expressões da soberania do Estado”, sendo exercida em nome do 

povo.198 

 

Nos dias de hoje, o conceito de soberania vem sofrendo desgastes, inclusive por 

manter as premissas estruturais westfalianas, ao invés de reconhecer as necessidades 

funcionais da sociedade pós-moderna. Segundo Ferrajoli, o Estado nacional unitário é 

desajeitado para o desempenho de suas tarefas atuais. A globalização econômica, a 

descentralização do poder pela emergência de novos atores no cenário internacional e o 

compartilhamento quase sem controle de informações pela internet sugere que o Estado é 

“grande demais para a maioria de suas atuais funções administrativas” e “demasiado 

pequeno para as grandes coisas”.199 

 

Os limites clássicos da jurisdição estatal circunscrevem-se ao seu território, de 

forma que o Estado detém competência legislativa para regular os eventos endógenos ou 

até mesmo os transfronteiriços que tenham ocorrido, ao menos parcialmente, em seu 

território.200 

 

                                                           
196 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 29. ed. atualizada por Maria 

Beatriz Amaral Santos Köhnen. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1, n. 44. 
197 DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 41. 

Para Dinamarco, a jurisdição é a função, a atividade e o poder do Estado de aplicar as normas do 

ordenamento jurídico em relação ao caso concreto (seja expressando autoritariamente o preceito, seja 

realizando efetivamente o que o preceito estabelece). 
198 CARNEIRO, Athos Gusmão, Jurisdição e competência: exposição didática, área do direito processual 

civil, cit., p. 26. 
199 FERRAJOLI, Luigi, A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional, cit., p. 39. 

Ferrajoli acredita na autonomia dos povos como o fundamento do direito internacional, ao invés da 

soberania dos Estados. 
200 “Além dos conflitos interespaciais, abrangendo os internacionais e os internos, existem outros conflitos, 

em que não figura qualquer aspecto espacial, mas em que entram em linha de conta mais de uma legislação, 

aplicáveis não por consideração de localização, mas por motivos de natureza subjetiva, decorrentes de 

determinadas qualificações pessoais.” (DOLINGER, Jacob, Direito internacional privado: parte geral, cit., 

p. 23). 
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Além da jurisdição territorial, o direito internacional privado tradicionalmente se 

vincula com a identidade pessoal dos sujeitos, pela conexão com a nacionalidade201. O 

aspecto mais simples desse vínculo permite que o Estado exerça sua jurisdição sobre a 

conduta de seus nacionais, independentemente de sua localização, como no caso do direito 

penal, ou mesmo contra estrangeiros, pela prática de crimes também cometidos fora do 

território.202 

 

Os diversos aspectos relacionados à jurisdição, no campo do direito internacional 

público, são transpostos para as relações jurídicas privadas por meio das regras de direito 

internacional privado, tais como a definição da competência internacional das cortes 

estatais e as normas que delimitam a autonomia conflitual.203 

 

A partir do início do século XX, o direito internacional público passou a eclipsar o 

direito internacional privado, na medida que o primeiro deixou de regular isoladamente as 

relações entre Estados, passando também a disciplinar as relações entre os Estados e 

indivíduos, havendo pontos claros de sobreposição.204 

 

                                                           
201 Na conferência denominada Del principio della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, 

proferida em 1851, Mancini sustenta a tese que “na gênese dos direitos internacionais, a Nação, e não o 

Estado, representa a unidade elementar, a mônade racional da ciência”, sendo a nação “uma sociedade 

natural de homens com unidade de território, de origem, de costumes e de língua com uma comunidade de 

vida e de consciência social”, enquanto o Estado nada mais seria do que ordenamento jurídico da nação 

(MANCINI, Pasquale Stanislao, Direito internacional, cit., p. 20). 
202 Levando-se em conta que a proteção aos direitos humanos consiste numa obrigação erga omnes, parece 

possível que os Estados detenham competência para julgar um indivíduo – independentemente de sua 

nacionalidade – que viole tais direitos. O exemplo mais marcante dessa hipótese é o caso do general chileno 

Augusto Pinochet, cujo pedido de prisão formulado pelo juiz espanhol Baltasar Garzón levou em conta os 

estatutos e a sentença do Tribunal de Nuremberg, a Convenção da ONU contra o Genocídio, de 1948, as 

Convenções de Genebra de 1949 (que estabelecem o princípio da jurisdição universal), os pactos das 

Nações Unidas de 1966, a Resolução da Assembleia Geral da ONU de 1973 e a Convenção da ONU contra 

a Tortura, de 1984 (MATIAS, Eduardo Pérez. A humanidade e suas fronteiras: do estado soberano à 

sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p. 218). 
203 PINHEIRO, Luís de Lima, Direito internacional privado: competência internacional e reconhecimento de 

decisões estrangeiras, cit., v. 3, p. 71. 
204 MILLS, Alex. The identities of private international law: lessons from the US and EU revolutions. Duke 

Journal of Comparative & International Law, v. 23, p. 445, 2013; REED, Lucy. Mixed private and public 

law solutions to international crises. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 

306, p. 177, 2003; VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal de. La compétence internationale de l’État en 

matière de droit privé: droit international public et droit international privé. Paris: L.G.D.J., 1997, p. 221; 

STRAUSS, Andrew L. Beyond national law: the neglected role of the international law of personal 

jurisdiction in domestic courts. Harvard International Law Journal, v. 36, No. 2, p. 373, Apr. 1995; 

MCLACHLAN, Campbell. The influence of international law on civil jurisdiction. Hague Yearbook of 

International Law, v. 6, p. 125, 1993; LOWENFELD, Andreas F. Public law in the international arena: 

conflict of laws, international law, and some suggestions for their interaction. Recueil des Cours de 

l'Académie de Droit International de la Haye, v. 163, p. 311, 1979. 
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Porém, a soberania estatal – enquanto conceito clássico fundamental para a 

compreensão do direito internacional público – não consegue explicar a multiplicidade de 

novas formas de jurisdição que surgiram ao longo das últimas décadas, a reboque dos 

novos fóruns internacionais, blocos econômicos e organização internacional da sociedade 

civil. 

 

A soberania, na atualidade, é um dentre vários atributos concedidos ao Estado pelo 

direito internacional, que por sua vez delimita sua liberdade; trata-se, evidentemente, de 

uma definição jurídica e não mais factual205. A soberania, nessa concepção, deixa de 

definir os poderes jurisdicionais de um Estado: ela passa a ser definida como um dos 

poderes do Estado dentro da sociedade internacional. Logo, a soberania não existe a priori 

do direito, mas como sua consequência (a posteriori).206 

 

Sob a concepção da soberania como resultado − e não pressuposto – do direito, a 

capacidade dos Estados de produção de normas sobre sua jurisdição está sujeita a limites 

definidos pelo direito internacional público e privado. As regras determinativas de 

jurisdição internacional autorizam o exercício da autoridade reguladora em circunstâncias 

limitadas e definidas − uma autorização que só pode ser necessária porque um ato 

regulamentar seria proibido em sua ausência. Não se nega haver regras limitadoras de 

jurisdição (“regras proibitivas”, na expressão do caso Lotus): o direito internacional 

reconhece uma série de imunidades e restrições que limitam o exercício de uma jurisdição 

que seria, em outras ocasiões, lícito207. Também não se nega existirem hipóteses em que o 

direito internacional tolerará jurisdições sobrepostas; a sobreposição será, contudo, 

                                                           
205 No dizer de Hart, apenas sabemos quais Estados são soberanos e qual é a extensão de suas soberanias, 

quando sabemos quais são as regras aplicáveis a eles (HART, Herbert Lionel Adolphus. The concept of 

law. With a postscript edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz. 3th ed. Oxford: Clarendon Press; 

New York: Oxford University Press, 2012. p. 220-226). Em outras palavras, por corolário, Hart demonstra 

que o poder soberano é sempre limitado pelo direito, citando um exemplo interessante: sempre que houver 

um soberano reinando, nenhuma lei por ele promulgada será válida (e aceita) se todos os habitantes forem 

expulsos daquele reino. Logo, a soberania só pode estar dissipada no povo, sendo a soberania fundada no 

conceito da regra jurídica, e não no conceito fundado em ameaças. 
206 As regras de direito internacional são a base sobre a qual os direitos dos Estados se fundam, e não mais 

meramente limitações aos direitos dos Estados que, na ausência de uma regra de direito em contrário, 

teriam poderes ilimitados. Embora existam áreas extensas nas quais o direito internacional concede aos 

estados um amplo gradiente de ação, é importante que essa liberdade derive das regras de direito e não de 

uma de uma suposta vontade ilimitada (JENNINGS, Robert; WATTS, Arthur. (Eds.). Oppenheim’s 

International law: peace. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 1992. v.1, p. 12). 
207 TIBURCIO, Carmen, Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade 

de jurisdição, cit., p. 21-22. 
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definida e limitada pelas normas domésticas de direito internacional privado ou pelos 

tratados internacionais.208 

 

A toda evidência, a posição processualista parece confundir o efeito estrutural da 

jurisdição exercida pelo Estado (por meio da declaração do direito, em substituição à 

vontade das partes) com a função coercitiva (ou seja, com os complexos de atos que 

atribuem o bem da vida ao litigante que se sagrou vitorioso). Cintra, Dinamarco e Grinover 

consideram a jurisdição estatal como poder, função e atividade209, assim como Galeno 

Lacerda conceitua jurisdição como “o poder de declarar o direito, e de o aplicar em caso 

concreto, resolvendo de uma forma definitiva a lide ou qualquer questão de direito. É 

também a finalidade de executar uma sentença, depois de transitada em julgado”210. Assim, 

embora os processualistas, o mais das vezes, segreguem a declaração do direito da 

execução do julgado, o monopólio estatal dessa última função parece levar à conclusão 

equivocada de que a declaração do direito não pode ser obtida por outras modalidades de 

jurisdição que não a estatal.211 

 

Em outras palavras, embora a execução forçada seja decorrência do monopólio 

estatal, a eliminação da lide (abrangendo conflitos de interesses tanto de ordem privada 

como de ordem pública, eliminação revestida de caráter definitivo por meio de um terceiro 

imparcial) não mais se resume à vontade do Estado, como afirma Araken de Assis.212 

 

                                                           
208 MILLS, Alex, Rethinking jurisdiction in international law, cit., p. 202. 
209 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, 

Teoria geral do processo, cit., p. 26. 
210 Notas de aula de Galeno Lacerda, citadas por: CARNEIRO, Athos Gusmão, Jurisdição e competência: 

exposição didática, área do direito processual civil, cit., p. 31. 
211 No Brasil, as discussões sobre a natureza jurisdicional da arbitragem, passados mais de 20 anos da 

promulgação da Lei n. 9.307/96, continuam vívidas. Segundo alguns, como Alexandre Câmara e Teori 

Zavascki, não haveria jurisdição fora do monopólio estatal (CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem: Lei 

nº 9.307/96. 5. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. p. 11; ZAVASCKI, Teori Albino. 

Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. v. 8, p. 165-170). Para outros, como Cândido Dinamarco, Eduardo Arruda Alvim e Joel 

Dias Figueira, a arbitragem constituiu uma forma autêntica e autônoma de jurisdição. Integrante deste 

segundo grupo, Carmona considera a ideia de que não possa existir jurisdição fora Estado como “tacanha”, 

afirmando que “o conceito de jurisdição, em crise já há muitos anos, deve receber novo enfoque, para 

adequar-se a técnica à realidade” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 

São Paulo: Malheiros, 2001. v. 3, n. 844; ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de direito processual civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 1, p. 56-57; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Manual da arbitragem. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 96; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 38). 
212 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 52-

53. No mesmo sentido: MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: princípios fundamentais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 262, n. 2.1. 
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Disso decorrem novas formas de jurisdição que, não oriundas da soberania estatal, 

geram sentenças teoricamente passíveis de ser reconhecidas e executadas no foro. Tais 

novas formas de jurisdição, muito embora ainda devam ser, na maioria dos casos, 

reconhecidas pela jurisdição estatal para fins de execução coercitiva, são tratadas como 

ordens jurídicas autônomas.213 

 

Trata-se, como definiu Rigaux, de formas diferentes de direito não estatal que, 

longe de serem a expressão de uma sociedade dependente, marginalizada e estritamente 

localizada, estende uma rede universal de instituições especializadas e experientes nas mais 

avançadas técnicas jurídicas.214 

 

Como exemplos dessas ordens jurídicas paraestatais, há a ordem jurídica 

confessional (ou religiosa), a desportiva, a arbitral e a resolução online de controvérsias 

(ODR). 

 

3.3.1 Ordem jurídica confessional 

 

Ao longo do tempo, ocorreu a sobrevivência ou mesmo o ressurgimento de 

sistemas jurídicos religiosos (ou confessionais), como se deu no Irã pós-revolucionário 

(1979), com a adoção do direito muçulmano como norma estatal.215 

 

Para o direito internacional privado, as regulações religiosas das relações familiares 

são comuns (casamento, divórcio, filiação, sucessão etc.). E, desses direitos confessionais, 

o mais notável é o direito canônico, oriundo do catolicismo romano. Historicamente, a 

                                                           
213 Como demonstra Sousa Santos, o cientificismo reduziu o direito ao direito estatal, ou seja, o Estado tomou 

– pela força – a legitimidade exclusiva de exercer e regular a sociedade. Assim, enquanto predominam no 

mundo de hoje as sociedades reguladas pelo monopólio estatocêntrico, o estudo de um caso concreto (a 

Somália) mostrou que é possível haver uma sociedade sem Estado que, contrário ao senso cientificista, 

organiza-se e garante direitos aos seus cidadãos. Apesar de há décadas inexistir um governo centralizado ou 

institucionalizado, constatam-se regras reconhecidas pelo povo, tribunais tribais ou religiosos que aplicam 

tais regras e garantem o funcionamento da economia local (SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da 

razão indolente: contra o desperdício da experiência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009). 
214 RIGAUX, François. A lei dos juízes. Tradução de Edmir Missio. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 19. 

O autor elenca como essas formas diferentes de direito o canônico, a justiça desportiva, a arbitragem 

comercial, a organização de um grupo transnacional de sociedades, as regras imanentes de operadores 

econômicos especializados, as seguradoras, os banqueiros, as transportadoras etc. 
215 O direito islâmico tem se alastrado nas últimas décadas, face aos fenômenos migratórios e ao rápido 

aumento da população muçulmana em Estados laicos (AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Islamic law, 

international relations, and human rights: challenge and response. Cornell International Law Journal, v. 20, 

No. 2, p. 317-336, 1987). 
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Igreja Católica adquiriu personalidade jurídica de direito internacional, celebrando tratados 

– rectius: concordatas – entre a Santa Sé e Estados com tradição católica.216 

 

A concordata celebrada entre a Santa Sé e o Reino da Itália (1929) inaugurou o 

reconhecimento dos casamentos religiosos católicos, desde que esses casamentos fossem 

realizados na Itália. Essa disposição permanece até os dias atuais, de modo que os 

casamentos religiosos celebrados entre italianos católicos na França ou na Holanda não são 

válidos na Itália, posto que tais Estados apenas reconhecem casamento religiosos desde 

que precedidos do registro civil. Nesses casos, paradoxalmente, o Estado italiano 

reconhecerá o casamento católico celebrado na França ou na Holanda como um ato civil, e 

não religioso, conforme atualmente é previsto no Protocollo addizionale di Villa Madama, 

de 25 de março de 1985.217 

 

Dessa forma, o direito confessional pode ser identificado como o próprio direito do 

Estado (como ocorre em países em que o Islã é a religião oficial) ou aplicado no âmbito de 

um pluralismo interno de várias religiões (como ocorre na Índia). A aplicação das normas 

confessionais em matéria de estatuto pessoal passa a ser feita de acordo com a religião do 

sujeito da relação jurídica. Nos Estados onde o estatuto pessoal não foi secularizado, 

surgem diversas dificuldades práticas, como a imposição de uma norma religiosa a um 

estrangeiro (cujo Estado natal adota a lei secular), e nos casos em que houve a conversão 

religiosa de uma das partes, mas ainda assim se pretende aplicar o estatuto de sua religião 

anterior. Também podem advir conflitos pela aplicação da ordem pública do foro sobre 

crenças que são caras às partes.218 

 

                                                           
216 Possivelmente, a mais importante das concordatas foi celebrada com o Reino da Itália, que restituiu à 

Santa Sé a personalidade jurídica internacional que os Estados Pontifícios haviam perdido em 1870 

(Acordos de Latrão, de 1929). Sobre a importância do direito canônico em Portugal, vide: RAMOS, Rui 

Manuel Gens de Moura. A concordata de 2004 e o direito internacional privado português. In: ____. 

Estudos de direito internacional privado e de direito processual civil internacional. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2007. v. 2, p. 335-388. 
217 SGROI, Marco. I rapporti personali tra coniugi: accordi e disaccordi. In: GIACOMO, Oberto (a cura di). 

Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia. Padova: CEDAM, 2012. p. 87. O autor lembra que a 

jurisprudência italiana tem flexibilizado essa previsão: “L’accettazione del canone fondamentale, insito in 

tale ordinamento, della ultraterritorialità del sacramento che può essere ricevuto in qualsiasi parte del 

mondo siano presenti i ministri del culto cattolico investiti del potere di impartirlo (Cass. Civ., 27.7.62, nº 

2168, in Foro it., 1963, I, 70).” 
218 RIGAUX, François. Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale: cour 

générale de droit international privé. Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye, v. 

213, p. 62, 1989. 
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Todas essas dificuldades podem ser materializadas na forma de sentenças 

estrangeiras. 

 

No campo do conflito de jurisdições, importam mais os efeitos da decisão 

estrangeira confessional do que a jurisdição estatal sob a qual a sentença tenha sido 

proferida, seja o Estado a quo laico ou não219. O Estado estrangeiro, sendo livre para adotar 

um direito religioso, é também livre para reconhecer a competência de suas igrejas para 

proferir decisões220, de acordo com suas normas de direito dos conflitos. 

 

A questão se torna tormentosa quando o Estado laico não reconhece a eficácia da 

sentença religiosa proferida em seu território. Embora Pierre Gannagé negue a 

homologação da sentença religiosa estrangeira nessa hipótese (entendendo haver uma 

ponte ou passarela entre o sistema confessional e o sistema laico221), é necessário avaliar a 

conveniência de se sobrepor a jurisdição estatal sobre as relações religiosas, 

satisfatoriamente reguladas entre as partes envolvidas. 

 

O caso Schwebel c. Ungar, julgado pelo tribunal canadense de Ontario é bastante 

ilustrativo222. O Sr. Waktor e a Sra. Ungar, nos anos 60 do século passado, formavam um 

casal de judeus domiciliados na Hungria, que vieram a se divorciar na Itália perante um 

tribunal rabínico, no trajeto de sua mudança para Israel. Tanto na Hungria quanto na Itália, 

o divórcio rabínico não era reconhecido pelas leis locais, exigindo-se o divórcio civil. 

Porém, Israel – Estado para onde ambos se mudaram – reconhecia os efeitos do divórcio 

rabínico realizado em qualquer outra localidade. Posteriormente, a Sra. Ungar se casou 

com o Sr. Schwebel, em Toronto, no Canadá, cidade que se tornaria o domicílio do novo 

casal. Logo em seguida, o Sr. Schwebel propôs uma ação declaratória em face da Sra. 

Ungar, requerendo a anulação do novo casamento, sob o argumento de que sua esposa era 

bígama. O tribunal canadense, aplicando a regra de conflitos local, entendeu que a 

capacidade da esposa em contrair o segundo matrimônio deveria ser verificada sob a égide 

da lei de seu domicílio à época desse novo enlace, isto é, a lei de Israel. E afastou a 

                                                           
219 GAUDEMET-TALLON, Hélène. Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses (le 

funambule et l’arc-en-ciel): cours général. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La 

Haye, v. 312, p. 195, 2005. 
220 BATIFFOL, Henri; LAGARDE, Paul, Droit international privé, cit., v. 2, p. 125. 
221 GANNAGÉ, Pierre. La coexistence des droits confessionnels et des droits laïcisés dans les relations 

privées internationaux, cit., p. 340. 
222 Caso citado por: EINHORN, Talia. Private international law in Israel. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2009. p. 30-31. 
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alegação do marido quanto à invalidade do divórcio no local em que fora proferido (Itália) 

ou no domicílio da esposa na época de seu primeiro casamento (Hungria). 

 

Esse caso é emblemático, pois tratou a sentença rabínica como autônoma ao direito 

estatal, aplicando o princípio da proximidade, caro ao direito internacional privado.223 

 

Caso se justifique a homologação da sentença confessional estrangeira em função 

dos efeitos que o Estado estrangeiro lhes atribui, isso significa dizer que o princípio da 

soberania continua sendo o único fundamento a justificar a homologação da sentença no 

foro, a partir de um sistema unilateralista e estatocêntrico. Esse fundamento parece 

sustentar tanto o Protocollo de Vila Madama quanto o caso Schwebel c. Ungar. 

 

Por outro lado, as sentenças religiosas podem não ser reconhecidas no Estado 

estrangeiro (como é o caso da França e da Holanda), e mesmo assim deterem uma força 

vinculante, independentemente da jurisdição estatal. Essas situações têm sido descritas 

como overlapping jurisdictions224. Exemplificativamente, os divórcios judaicos ortodoxos, 

os casamentos poligâmicos mórmons e os tribunais maritais muçulmanos continuam a 

disciplinar as relações familiares de seus respectivos fiéis, independentemente do 

reconhecimento do Estado em que estejam domiciliados.225 

 

                                                           
223 “O Princípio da Proximidade, resultado da modernização do Direito Internacional Privado suíço, é a 

‘cláusula de exceção’ que exclui o direito indicado pela regra de conexão, caso haja outro sistema jurídico 

que seja mais próximo à situação sob julgamento. Trata-se da ideia de encontrar um direito que seja mais 

ligado às partes ou à questão, mais íntimo, mais estreito, mais vinculado, resultando em maior 

proximidade.” (DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: do princípio da proximidade ao futuro 

da humanidade. In: ____. Direito e amor e outros temas. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 148-151). 

LAGARDE, Paul, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain : cours général 

de droit international privé, cit., p. 194. De fato, o fundamento das regras de conflito de leis e de jurisdições 

são incertas e variáveis, sendo necessária a reflexão de que o direito internacional passa da soberania para a 

proximidade, ou da better law à autonomia da vontade. Ver também: GRUENBAUM, Daniel Cabral. O 

reconhecimento e a extensão da autoridade da sentença estrangeira. 2009. 152 p. Tese (Doutorado em 

Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 51-52. 
224 WITTE, John; NICHOLS, Joel A. Who governs the family? Marriage as a new test case of overlapping 

jurisdictions. Faulkner Law Review, No. 4, p. 325, 2013. Os laços religiosos fazem com que, em muitos 

casos, os casamentos sejam experiências quase transcendentais, envolvendo toda a comunidade em torno 

do compromisso solenemente assumido pelos nubentes. O cerimonialista, normalmente na figura de um 

líder espiritual, consagra a união, na presença de testemunhas e membros da comunidade, que se 

comprometem a apoiar o novo casal nas dificuldades futuras. Por isso os autores consideram essa realidade 

uma nova forma de “cidadania”, em que os fiéis participam de “múltiplas comunidades” (estatal e 

religiosa), numa sobreposição de jurisdições. 
225 SHACAR, Ayelet. Multicultural jurisdictions: cultural differences and women’s rights. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. p. 45. 
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Ou ainda, não obstante a mencionada força vinculante dos preceitos e 

determinações jurídicas de autoridades religiosas sobre seus fiéis, existem ainda situações 

em que o próprio Estado onde se originou a sentença religiosa expressamente nega 

validade ao ato226. Nos Estados Unidos, Oklahoma foi o primeiro Estado a banir a 

aplicação da shari’a (lei islâmica) em seu território em 2010, por meio de uma emenda 

constitucional denominada Save our State (SOS Act), julgada posteriormente 

inconstitucional por uma corte federal. Kansas e Dakota do Sul, em 2011, promulgaram 

leis assemelhadas, havendo movimentos no mesmo sentido em outros Estados 

americanos.227 

 

Nesse aspecto, partindo do pressuposto de que as normas de conflito do foro 

determinam os requisitos pelos quais uma sentença estrangeira deva ser reconhecida, e 

levando em conta a sobreposição da jurisdição religiosa sobre a jurisdição estatal em um 

determinado caso concreto, parece factível que se reconheça a sentença religiosa 

estrangeira no foro, mesmo que o Estado de origem não a legitime.228 

 

3.3.2 Lex sportiva 

 

No cenário atual, os esportes são organizados em comunidades que se situam além 

das fronteiras estatais, criando suas próprias normas e instituições que se autorregulam, 

naquilo que vem sendo chamado de lex sportiva.229 

 

                                                           
226 WITTE, John; NICHOLS, Joel A., Who governs the family? Marriage as a new test case of overlapping 

jurisdictions, cit., p. 330. 
227 Awad v. Ziriax, 670 F.3d 1111, 1119 (10th Cir. 2012). Ver: SYMEONIDES, Symeon. C. Choice of law in 

the American Courts in 2010: twenty-fourth annual survey. American Journal of Comparative Law, v. 59, 

No. 2, p. 320, Spring 2011. 
228 Interessante notar que em diversos Estados de maioria católica vigorava anteriormente um sistema 

concordatário em que as sentenças eclesiásticas proferidas pela Santa Sé eram reconhecidas de forma 

automática, notadamente as sentenças anulatórias de matrimônio. Esse regime vigorou em Portugal, 

durante a vigência da Concordata de 1940 (revogada em 2004), na Espanha pela Concordata de 1953 

(revogada em 1979), e pela Concordata italiana de 1929 (revogada parcialmente em 1984). Atualmente, o 

modelo adotado permite a revisão das sentenças eclesiásticas, da mesma forma que se faz com outras 

sentenças estrangeiras, inclusive, pelo teste da ordem pública (SILVA, Paula Costa e. A jurisdição nas 

relações entre Portugal e a Santa Sé: os regulamentos (CE) 1347-2000 e 2201-2003 e a concordata. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 46). 
229 PANAGIOTOPOULOS, Dimitrios P. International sporting and Olympic institutions. International 

Sports Law, v. 153, p. 131, 2007; PINNA, Andrea. The trials and tribulations of the Court of Arbitration for 

Sport: contribution to the study of the arbitration of disputes concerning disciplinary sanctions. 

International Sports Law Journal, v. 8, No. 1-2, p. 10, 2005. 
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A criação de regras que normatizam disputas esportivas é uma atividade recente, 

nascida a partir da profissionalização dos jogos e do crescimento progressivo da 

importância econômica dos grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos. 

 

As relações jurídicas internacionais e domésticas estabelecidas entre as instituições 

esportivas transnacionais, afiliados, empresas e Estados nacionais têm sido quase que 

exclusivamente contratuais, envolvendo enorme massa de torcedores que acompanham as 

diversas competições como algo inerente às suas próprias relações sociais.230 

 

Karaquillo antevê o pluralismo jurídico em que ordens jurídicas estatais e ordens 

jurídicas privadas esportivas se sobrepõem. Assim como as federações esportivas não 

conseguem se sobrepor aos Estados, estes não são capazes de impor suas determinações às 

ordens internacionais esportivas.231 

 

Ao longo do tempo, as federações esportivas desenvolveram órgãos internos com 

função judicante. Loquin afirma que tais mecanismos originais de solução dos litígios 

esportivos − cuja competência concorre com as jurisdições estatais – contribuem para a 

implementação de uma ordem jurídica esportiva internacional.232 

 

O direito desportivo internacional, como novo ramo do direito internacional233, 

decorreu, portanto, do fato de que os esportes, hodiernamente, são transnacionais, 

obedecendo a uma lógica própria, material e jurisdicional, de forma independente das 

fronteiras estatais. 

 

                                                           
230 A importância da lex sportiva faz com que ela seja considerada por muitos autores uma nova ordem 

jurídica. Vide: SILANCE, Luc. Formation de la règle de droit dans le domaine sportif. In: PERELMAN, 

Chaïm. La règle de droit. Bruxelles, Bruylant, 1971. p. 296; KARAQUILLO, Jean-Pierre. Les normes des 

communautés sportives et le droit étatique. In: ACTES DU DIX-HUITIEME COLLOQUE DE DROIT 

EUROPEEN, Maastricht, Oct. 12-14, 1988. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1989. p. 51-52; LEROY, 

Anne. Le droit pénal et le sport. Revue Olympique, Lausanne (Suisse), Comité International Olympique, 

Parte II, n. 164, p. 377-378, juin 1981. 
231 KARAQUILLO, Jean-Pierre. Droit international du sport. Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International, v. 309, p. 120, 2004. 
232 LOQUIN, Éric. Sport et droit international privé. Lamy Droit Sportif Économique, n. 186, p. 15, 2003. 
233 NICOLAU, Jean Eduardo Baptista. Direito internacional privado do esporte: estudos sobre uma 

disciplina em construção. 2017. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 2017. p. 26-29. 
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Nesse contexto, os tribunais arbitrais das diversas modalidades esportivas 

transnacionais, como os da FIFA, têm se fortalecido ao longo das décadas, resolvendo 

litígios de forma independente aos tribunais estatais.234 

 

As organizações transnacionais de resolução de conflitos têm sido chamadas na 

doutrina de tribunais desportivos, que exercem, por seu turno, uma jurisdição desportiva. 

Tais órgãos se estabelecem no contexto das regras da lex sportiva internacional ou 

doméstica, sendo que, nesse último caso, com a função de aplicar as regras universalmente 

estabelecidas em nível local. Essas regras são criadas pelos próprios membros dirigentes 

do esporte, que concentram a criação e observância de suas próprias regras. No caso 

particular da FIFA, o artigo 26, parágrafo 1º, de seus estatutos prevê que “o Congresso é 

competente para modificar os Estatutos, o regulamento de aplicação dos Estatutos e o 

regulamento do Congresso”. Porém, o Congresso é privado de um poder legislativo 

deveras importante, relacionado às próprias regras esportivas de per si. Por razões que 

remontam à origem do futebol, as lois du jeu são de competência de outro órgão, o 

International Football Association Board, formado por oito membros, composto 

paritariamente por representantes das associações do Reino Unido e de personalidades 

indicadas pela FIFA.235 

 

Os juízes desportivos e os respectivos órgãos jurisdicionais exercem sua função 

fora dos limites das cortes estatais, o mais das vezes, por expressa previsão 

constitucional.236 

 

                                                           
234 MBAYE, Kéba. Le sport et les droits de l’homme. Revue Olympique, v. 26, n. 24, p. 8-14, déc. 1998/jan. 

1999. A FIFA veda que determinados litígios sejam submetidos às respectivas jurisdições nacionais. 

Segundo o artigo 61.3 do Estatuto da FIFA, vigente desde 1º de janeiro de 2004: “En aplicación de lo que 

precede, las asociaciones deberán incluir en sus estatutos una disposición según la cual sus clubes y 

miembros no podrán presentar una disputa ante los tribunales ordinarios, y deberán someter cualquier 

diferencia a los órganos jurisdiccionales de la asociación o confederación o de la FIFA”. Evidentemente, 

não se incluem nessa proibição litígios que competem à justiça comum, citadas no referido artigo. Para 

todas as demais, previu-se a obrigatoriedade de submissão a um tribunal arbitral (TAS).  
235 Artigo 6º dos Estatutos da FIFA. Vide: SAUNIER, Philippe. La formation des règles sportives 

internationales. In: COLLOMB, Pierre (Dir.). Sport, droit et relations internationales. Paris : Economica, 

1989. p. 133. 
236 Constituição Federal: “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 

como direito de cada um, observados: I. a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações; 

quanto à sua organização e funcionamento; II. a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária 

do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III. o tratamento 

diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; Iv. a proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional. § 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º. A 

justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir 

decisão final. § 3º. O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.” 
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A natureza jurídica das ordens desportivas é a autonomia da vontade, a adesão 

voluntária de atletas às regras estabelecidas. O esquema tradicional do direito estatal (e de 

certos sistemas religiosos) vincula o sujeito pelo nascimento ou domicílio, não havendo 

como afastar as regras aplicáveis pela mera autonomia da vontade. Quanto à força 

sancionatória (coerção) das ordens jurídicas desportivas, via de regra se baseiam na 

expulsão do membro penalizado (à moda da excomunhão do direito canônico).237 

 

A Justiça desportiva brasileira advém de previsão constitucional (art. 217), sendo 

originariamente competente para conhecer as questões disciplinares e que tocam às 

competições. No dizer de Amílcar de Castro, foi atribuída à Justiça desportiva uma 

competência especial no âmbito da jurisdição brasileira.238 

 

Pelo princípio do esgotamento das instâncias esportivas, o Judiciário brasileiro 

poderá ser provocado após a chamada coisa julgada esportiva, ou seja, após o 

pronunciamento definitivo das instâncias esportivas. Diversos julgados nacionais239 

reconhecem que, no direito brasileiro, o princípio decorre diretamente do artigo 217 da 

Constituição Federal. 

 

O mesmo princípio de esgotamento das instâncias foi adotado por outros 

ordenamentos, como o francês. Nas ligas profissionais da França, os litígios esportivos são 

apreciados, num primeiro momento, por comissões disciplinares das próprias ligas. 

Posteriormente, se necessário, são submetidos à conciliação obrigatória perante o Comitê 

Nacional Olímpico e Esportivo Francês (CNOSF)240. Esse procedimento de conciliação 

condiciona o eventual acesso à jurisdição administrativa francesa, como um requisito 

específico.241 

                                                           
237 RIGAUX, François, Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale: cour 

générale de droit international privé, cit., p. 66. Segundo o autor, essa forma de coerção é muito mais eficaz 

que as sanções físicas aplicadas pelo Estado no campo do direito penal, até porque as penalidades 

esportivas ultrapassam as fronteiras nacionais. 
238 CASTRO, Amílcar de, Direito internacional privado, cit., p. 242. 
239 QUADROS, Alexandre Hellender; SCHMITT, Paulo Marcos. Justiça Desportiva vs. Poder Judiciário: 

um conflito constitucional aparente. p. 1-23. Disponível em: 

<http://www.esporte.pr.gov.br/arquivos/File/justica_desportiva.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
240 FOUCARD, Jean-Yves. Procédures et juridictions en droit du sport. La Revue de l’Avocat Conseil 

d’Entreprises, n. 113, p. 28-30, oct. 2010. 
241 “L’article L.141-4 du code du sport confie à la conférence des conciliateurs une mission générale de 

conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés 

sportives aux fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. 

En application de l’article R.141-5 du code du sport, la saisine du CNOSF afin de conciliation constitue 
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No âmbito da ordem desportiva internacional, emerge também uma noção de 

exaurimento das vias internas de recursos perante a respectiva federação esportiva242. 

Especificamente no que toca ao procedimento de apelação perante o Tribunal Arbitral do 

Esporte, um recurso somente será cabível se a parte interessada tiver antes provocado todas 

as demais autoridades judicantes. 

 

Em síntese, a lex sportiva, assim como o direito confessional, desenvolve-se à 

margem do direito estatal, nos domínios jurídicos em que o Estado permite (ou não 

consegue impedir) o desenvolvimento da sociedade civil organizada, transparece uma 

ordem jurídica própria, institucionalizada, com hierarquias e sanções. 

 

Conforme nota Rigaux, as penalidades próprias dessas ordens não estatais (religiosa 

e desportiva), justamente por serem proporcionalmente mais efetivas que as sanções 

estatais, lhes confere uma autonomia e uma eficácia que devem ser reconhecidas pelo 

direito internacional.243 

 

3.3.3 Lex mercatoria e arbitragem internacional 

 

Como já referido anteriormente, o eclipse da soberania estatocêntrica é ainda mais 

notado pela explosão das atividades econômicas derivadas da globalização. Com a crise do 

Estado moderno, incapaz de se manter como o único foco de poder central e fonte primária 

do poder político, criaram-se protagonistas do palco internacional.244 

 

A multiplicação de mercados e a expansão desenfreada de empresas transnacionais 

tornou o mundo um espaço menor. E a constituição dos grandes blocos econômicos, entre 

idas e vindas, exigiu lenta reformulação da soberania estatal. As novas autoridades 

                                                                                                                                                                                

d’ailleurs un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, 

susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de 

puissance publique ou en application de ses statuts.” (BÔNE, Nicolas. Le préalable obligatoire de 

conciliation devant le CNOSF. L’Officiel Juridique du Sport, n. 90, p. 1, déc. 2014). 
242 “S’agissant plus précisément de la procédure d’appel, une partie ne peut interjeter appel que si elle a 

épuisé toutes les voies de recours internes de la fédération sportive concernée.” (Comment mettre en œuvre 

un arbitrage? Disponível em: <http://www.tas-cas.org/informations-generales/foire-aux-questions.html>. 

Acesso em: 30 out. 2018). 
243 Porém, tal autonomia não impede o Estado de regular, dentro de seus domínios territoriais, a 

conformidade da prática desportiva ou religiosa de acordo com os demais ramos do direito estatal, tais 

como as normas de segurança interna, fiscais, sanitárias etc. (RIGAUX, François, Les situations juridiques 

individuelles dans un système de relativité générale: cours générales de droit international privé, cit., p. 68). 
244 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 17. 
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supranacionais têm criado tribunais, que por sua vez definem e confirmam esse novo 

direito econômico transnacional, que é imposto aos velhos Estados concretamente.245 

 

As ordens jurídicas religiosas e esportivas, quando comparadas com a nova 

realidade da economia mundial e suas decorrências jurídicas, são muito menos 

significativas. As relações econômicas são, nos dias de hoje, quase que inteiramente 

transnacionais. 

 

A chamada nova lex mercatoria é tida como um conjunto de normas não estatais 

contemporâneas246, cujo conceito atual é bastante diverso da chamada velha lex 

mercatoria247. Embora ambas decorram de normas não estatais, a antiga versão foi criada 

por práticas comerciais internacionais, vindo a ser reconhecida por diversos tratados248 e 

aplicada por tribunais estatais249. Como exemplo, em 1765, no caso Pillans, Lord Mansfield, 

da House of Lords (Reino Unido), declarou que “a lei dos mercadores e a lei da terra são as 

mesmas: o testemunho não pode ser admitido como prova da lei dos mercadores. Devemos 

considerá-la uma questão de direito”250. Essa afirmação foi citada pelo Justice Joseph Story 

no caso Swift v. Tyson, em 1842251. Justice Aston, discordando, afirmou: “se se tratar de um 

costume de mercadores, tal como alegado, ele pode ser reconhecido pelo júri: porém, é o 

tribunal, e não o júri, que irá aplicar o direito”. 252 Em síntese, entendeu a Suprema Corte no 

caso Swift v. Tyson que que as cortes federais dos Estados Unidos deveriam aplicar os 

                                                           
245 MATTEUCCI, Nicola. Soberania. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UnB, 2004. p. 1.187. De fato, as novas empresas 

multinacionais passaram a contar com um enorme poder de decisão, cujo controle é muitas vezes diluído no 

espaço, não mais sujeitas a um único soberano estatal. 
246 Incluindo-se nesse conjunto de normas, aquelas derivadas do comércio eletrônico (HARDY, Trotter. The 

proper legal regime for ‘cyberspace’. University of Pittsburgh Law Review, v. 55, p. 1.019-1.021, 1994; 

BHALA, Raj. Self-regulation in global electronic markets through reinvigorated trade usages. Idaho Law 

Review, v. 31, p. 902-905, 1995; TRAKMAN, Leon E. From the medieval law merchant to e-merchant law. 

University of Toronto Law Journal, v. 53, No. 3, p. 265, Summer 2003). 
247 Ver, por todos: FOSTER, Nicholas H. D. Foundation myth as legal formant: the medieval law merchant 

and the new lex mercatoria. Forum Historiae Juris (Online journal), 2005. Disponível em: 

<http://www.forhistiur.de/legacy/zitat/0503foster.htm>. Acesso em: 30 out. 2018. 
248 BASILE, Mary Elizabeth et al. (Eds.). Lex mercatoria and legal pluralism: a late thirteenth-century 

treatise and its afterlife. Cambridge, MA: Ames Foundation, 1998. p. 118. 
249 MICHAELS, Ralf. The re-state-ment of non-state law: the state, choice of law, and the challenge from 

global legal pluralism. The Wayne Law Review, v. 51, p. 1.218, 2005. 
250 No original: “the law of merchants, and the law of the land, is the same: a witness cannot be admitted, to 

prove the law of merchants. We must consider it as a point of law”. 
251 41 US 1, 20 (1842). 
252 No original: “If there be such a custom of merchants as has been alleged, it may be found by a jury: but it 

is the Court, not the jury, who are to determine the law.” (MICHAELS, Ralf, The re-state-ment of non-

State law: The State, choice of law, and the challenge from global legal pluralism, cit., p. 1.219). 
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princípios gerais de direito comercial internacional incorporados na lex mercatoria, da 

mesma maneira que os tribunais ingleses. 

 

Na França, Goldman desenvolveu o conceito de lex mercatoria como uma ordem 

jurídica baseada na autonomia da vontade de mercadores, numa criação espontânea e 

privada253. Na Alemanha, Klaus Peter Berger aplicou um sistema de “creeping codification 

of the lex mercatoria”254. No Brasil, o tema foi estudado amplamente por Marcelo Huck, 

cuja conclusão (pessimista) foi que a lex mercatoria seria um enigma criado por um 

paradoxo; e o paradoxo, por seu turno, teria criado um dilema, do qual a única saída – no 

dizer do autor – seria chegar ao enigma, por meio de falácias.255 

 

A autonomia do direito de internet é tão contestada quanto a lex mercatoria, tanto 

conceitualmente quanto em sentido normativo. Mesmo diante do fato de que a nova lex 

mercatoria não tenha relação jurídica evolutiva com o conjunto de regras de sua antiga 

versão, atualmente os críticos da nova lex mercatoria consideram não ser ela uma ordem 

jurídica, mas, na melhor das hipóteses, um conjunto normativo em desenvolvimento.256 

 

A lex mercatoria é comumente descrita como um produto do darwinismo jurídico, 

pelo qual a sociedade dos comerciantes (rectius: empresários), insatisfeita com a 

inadequação das normas estatais, gera regras transnacionais autônomas que respondem às 

necessidades do comércio internacional257. A teoria da lex mercatoria está enraizada na 

                                                           
253 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et “lex mercatoria”. Archives de Philosophie du Droit, v. 9, p. 

177-192, 1964. 
254 BERGER, Klaus Peter. The creeping codification of the lex mercatoria. The Hague: Kluwer Law 

International, 1999. Disponível em: <https://www.trans-lex.org/100600/_/berger-klaus-peter-the-creeping-

codification-of-the-lex-mercatoria-the-hague-london-boston-1999/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
255 HUCK, Hermes Marcelo. Lex mercatoria: horizonte e fronteira do comércio internacional. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 87, p. 235, jan./dez. 1992. Em linhas 

gerais, Huck considera indesejável que as forças econômicas internacionais se autorregulem sem a 

interferência dos Estados, sob o risco de uma especulação desenfreada. 
256 VOLCKART, Oliver; MANGELS, Antje. Are the roots of the modern lex mercatoria really medieval? 

Southern Economic Journal, v. 65, No. 3, p. 427-450, Jan. 1999; CORDES, Albrecht. The search for a 

medieval lex mercatoria. Oxford University Comparative Law Forum, v. 5, 2003. Disponível em: 

<https://ouclf.iuscomp.org/articles/cordes.shtml>. Acesso em: 30 out. 2018; DONAHUE JR., Charles. 

Medieval and early modern lex mercatoria: an attempt at the probatio diabolica. Chicago Journal of 

International Law, v. 5, No. 1, p. 21-37, Summer 2004; SACHS, Stephen E. From St. Ives to cyberspace: 

the modern distortion of the medieval “law merchant”. American University International Law Review, v. 

21, No. 5, p. 685-812, 2006. 
257 LOQUIN, Éric. Où en est la lex mercatoria? In: LEBEN, Charles; LOQUIN, Éric; SALEM, Mahmoud. 

Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle: à propos de 30 ans de recherches 

du CREDIMI: mélanges en l’honneur de Philippe Kahn. Paris: Litec, 2000. p. 23-26; TRAKMAN, Leon E. 

The law merchant: the evolution of commercial law. Littleton, CO: Rothmans, 1983. p. 23; TRAKMAN, 

Leon E. The evolution of the law merchant: our forgotten heritage. Journal of Maritime Law and 
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ideia de que os sistemas jurídicos nacionais não podem efetivamente satisfazer as 

necessidades dos empresários: portanto, a criação de regras não estatais resulta 

espontaneamente de a incapacidade das leis do Estado evoluírem de acordo com o 

ambiente econômico. A teoria transnacional da arbitragem, ao contrário, não tem qualquer 

elemento de antagonismo: ao invés de se basear na inadequação percebida nos sistemas 

legais estaduais, sublinha como a ordem jurídica arbitral recebeu o reconhecimento 

unânime em todo o mundo, embora tenha se desenvolvido autonomamente.258 

 

A difusão das feiras de comerciantes na Europa medieval é comumente referida 

como um dos fatores que encorajaram o uso da arbitragem comercial259. Ao contrário dos 

mercados locais, essas feiras atraíam comerciantes estrangeiros de todos os cantos da 

Europa. A realidade das feiras medievais pode, em certa medida, ser comparada com o 

sistema atual da bitcoin, que será tratado a seguir: um fórum internacional de relações 

mercantis, onde comerciantes de diferentes origens jurídicas e culturais celebram contratos 

sem conhecerem (ou confiar) uns nos outros. Na Europa medieval, a permissão para sediar 

a feira foi completada ao longo do tempo com o poder de administrar a justiça: considerada 

a grande diversidade de culturas e de tradições jurídicas dos mercadores, uma forma 

especial de jurisdição se estabeleceu, assegurando que os litígios fossem resolvidos sem se 

recorrer ao sistema local de justiça, mais moroso, custoso e sem o conhecimento das novas 

práticas comerciais.260 

 

Por outro lado, a atual multiplicação das arbitragens transnacionais é vista como 

uma forma de resolução de controvérsias conectada com o direito estatal em pelo menos 

duas situações. Em primeiro lugar, a nova lex mercatoria apenas será aplicada pelos 

árbitros na medida que a lei que regulou o contrato internacional (e permitiu a escolha das 

normas aplicáveis) decorre do direito estatal. Em segundo lugar, a execução do laudo 

                                                                                                                                                                                

Commercial, Part II, v. 12, p. 153, 1981. Comparando a lex mercatoria com as arbitragens internacionais: 

CARBONNEAU, Thomas E. (Ed.). Lex mercatoria and arbitration: a discussion of the new law merchant. 

Yonkers, NY: Juris Publishing, 1998. 
258 GAILLARD, Emmanuel. Transcending national legal orders for international arbitration. In: VAN DEN 

BERG, Albert Jan (Ed.). International arbitration: the coming of a new age? New York: Wolters Kluwer 

Law & Business, 2013. p. 371. (ICCA Congress Series, n. 17). 
259 MARRELLA, Fabrizio; MOZZATO, Andrea. Alle origini dell’arbitrato commerciale internazionale: 

l’arbitrato a Venezia tra medioevo ed età moderna. Padova: CEDAM, 2001. p. 13-14; POUDRET, Jean-

François. Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands au moyen âge: l’arbitrabilité et le juge arbitre. 

Revue de l’Arbitrage: bulletin du Comité Français de l’Arbitrage, n. 1, p. 3-20, 1999; JEANCLOS, Yves. 

La pratique de l’arbitrage du XIIe au XVe siècle: éléments d’analyse. Revue de l’Arbitrage: bulletin du 

Comité Français de l’Arbitrage, n. 3, p. 417, 1999. 
260 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Économica, 1982. p. 80. 
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arbitral apenas se dará por meio dos instrumentos estatais coercitivos. Logo, a lex 

mercatoria apenas será aplicada desde que as cortes estatais assim o permitam.261 

 

Tanto o direito da internet como a nova lex mercatoria trazem consigo a mesma 

inquietação: podem elas ser consideradas ordens jurídicas paralelas ao direito estatal? Essa 

questão é normalmente respondida pela teoria do pluralismo jurídico262, que defende não 

ser o Estado o único produtor de normas jurídicas, o que, atualmente, parece 

incontestável263. O antigo conceito de pluralismo jurídico levava em conta a autoridade 

central do Estado, posto que as ordens jurídicas não estatais derivavam de fontes estatais, 

como no caso do direito criado nas antigas colônias264. Os novos habitantes da América, 

oriundos de todos os cantos da Europa, acabaram por criar suas próprias ordens jurídicas 

coloniais, com ou sem o conhecimento das metrópoles, que por sua vez elaboravam um 

sistema de direito dos conflitos para mediar as diferentes ordens jurídicas.265 

 

O fenômeno do pluralismo jurídico estatal, naqueles tempos, foi criticado por ter 

sido um direito metropolitano e etnocêntrico.266 

 

                                                           
261 GAUDEMET-TALLON, Hélène, Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses (le 

funambule et l’arc-en-ciel): cours général, cit., p. 140; ZUMBANSEN, Peer. Piercing the legal veil: 

commercial arbitration and transnational law. European Law Journal, v. 8, No. 3, p. 400, 2002. 
262 TWINING, William. A post-westphalian conception of law. Law & Society Review, v. 37, No. 1, p. 248-

251, Mar. 2003. 
263 BATIFFOL, Henri. Le pluralisme des méthodes en droit international privé. Recueil des Cours de 

l'Académie de Droit International de la Haye, v. 139, p. 75-148, 1973. E, mais recentemente: MAYER, 

Pierre, Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé, in Le droit international privé: esprit 

et méthodes, mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, cit., p. 547-573. 
264 Para o estudo do pluralismo jurídico como um fenômeno do colonialismo e do pós-colonialismo, ver: 

BENTON, Lauren. Law and colonial cultures: legal regimes in world history, 1400-1900. Cambridge, MA: 

Cambridge University Press, 2002. p. 2-3 e 9-10. 
265 No Brasil colônia, com a expansão do Reino pela reconquista do território da Península Ibérica dos 

mouros e a uniformização das normas legais, consolidadas nas Ordenações do Reino (Afonsinas de 1480, 

Manuelinas de 1520 e Filipinas de 1603), aplicavam-se também a Lex Romana Visigothorum, os Privilégios 

Reais e as Forais. Porém, dada a dificuldade de se imporem tais regras ao conjunto de índios, escravos e 

colonos em adaptação, muitas delas foram se adaptando à realidade local das diversas capitanias 

(CARRILLO, Carlos Alberto. Memória da Justiça brasileira. Salvador: Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia, 2003; WOLKMER, Antônio Carlos (Org.). Fundamentos da história do direito. 8. ed. rev. e ampl. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2014). 
266 EBERHARD, Christoph. Towards an intercultural legal theory: the dialogical challenge. Social & Legal 

Studies, v. 10, n. 2, p. 171 e 176-181, 2001. O autor descreve, de forma interessante, o trabalho do 

antropólogo do direito Michel Alliot, fundador do Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris e criador 

da teoria dos arquétipos jurídicos. Segundo essa teoria, a sociedade é dividida em grandes grupos 

religiosos, o que permite sistematizar grandes modelos, pelos quais seus respectivos membros entendem o 

papel das regras em seu grupo (“thinking God is thinking law”). 
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Mais recentemente, o conceito de pluralismo jurídico se expandiu, rejeitando-se a 

ideia de que o Estado ocupa um poder central, ainda mais ante o fenômeno da 

globalização, tal qual demonstrado por Gaudemet-Tallon267 e Mayer.268 

 

Oren Perez apresentou o chamado pluralismo jurídico global, cujo conceito deriva 

da autoridade legítima dos atores não estatais na produção de normas.269 

 

Boaventura de Sousa Santos propôs uma terceira onda de pluralismo jurídico 

colonial e pós-colonial, chamada de pluralismo jurídico pós-moderno, originário do Estado 

capitalista.270 

 

A teoria do pluralismo jurídico e principalmente a força criadora na nova lex 

mercatoria são especialmente importantes na arbitragem internacional. 

 

Quando foi concluída a Convenção de Genebra para a Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras em 1927, não obstante o espírito dos delegados em superar os 

traumas da 1ª Guerra Mundial, a partir de um novo sistema de confiança recíproca e 

interdependente, ficou estabelecido que a sentença arbitral apenas teria validade no 

estrangeiro após ser reconhecida (rectius: homologada) no Estado em que se pretendesse 

executá-la, embora com amplo leque de possibilidades de se recusar a homologação271, não 

havendo dúvidas de que as arbitragens internacionais se submetiam às jurisdições estatais. 

 

Porém, em meados do século XX, as relações internacionais alteraram-se 

profundamente, por conta das consequências da 2ª Guerra Mundial. Numa velocidade 

vertiginosa, a maioria das pessoas que não eram nacionais em seus próprios Estados (mas 

de colônias) passou a viver em territórios livres do jugo metropolitano, de forma que a 

maior parte dos Estados existentes em 1970 sequer existia em 1965. Em particular, o ano 

                                                           
267 GAUDEMET-TALLON, Hélène, Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses (le 

funambule et l’arc-en-ciel): cours général, cit., p. 142. 
268 MAYER, Pierre, Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé, in Le droit international 

privé: esprit et méthodes, mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, cit., p. 554. 
269 PEREZ, Oren. Normative creativity and global legal pluralism: reflections on the democratic critique of 

transnational law. Indiana Journal of Global Legal Studies, v. 10, No. 2, p. 25, 2003. 
270 SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a new legal common sense: law, globalization, and 

emancipation. 2nd ed. London: Butterworths, 2009. p. 90-95. 
271 A execução dos laudos arbitrais poderia ser recusada, caso se entendesse que o julgamento violou 

“princípios da lei do país em que se pretende ser invocado”, o que permitiu uma série de possibilidades de 

recusa por parte dos Estados signatários. 
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de 1960 viu o maior volume de Estados independentes de todos os tempos. E, com isso, 

cada Estado era livre para definir sua própria ordem jurídica nos limites de suas 

fronteiras272. Em decorrência do processo de ruptura, cada Estado passou a ser livre para 

negociar as regras do novo mercado internacional.273 

 

A Convenção de Nova York de 1958, dentro desse novo cenário multifacetado do 

comércio internacional e do advento dos novos Estados, incluiu um dispositivo 

radicalmente novo, afastando o chamado double exequatur, isto é, não mais exigindo que a 

corte estatal da sede da arbitragem se manifestasse quanto à validade do laudo arbitral 

como requisito no Estado ad quem.274 

 

Também por essa razão, a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 é o tratado mais bem-sucedido no campo da 

arbitragem275. A Convenção ainda listou razões limitadas e exaustivas de recusa do 

reconhecimento e execução de sentenças, privilegiando seu caráter pró-execução.276 

 

O artigo V, 1, “e”, da Convenção permite aos Estados-Membros que executem uma 

sentença arbitral, ainda que anteriormente anulada pelo tribunal judicial da sede da 

arbitragem277. Essa faculdade sugere que a sentença arbitral continua gerando efeitos em 

outras jurisdições, que não aquela que fora sede do tribunal arbitral. 

                                                           
272 Em perspectiva histórica no direito brasileiro, ver: MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Direito 

internacional privado da família: influências da história e da geografia do Brasil, in Famílias 

internacionais: seus direitos e seus deveres, cit., p. 3-28. 
273 PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. International and Comparative Law Quarterly, v. 60, 

No. 2, p. 291-323, Apr. 2011. 
274 Artigos II e IV da Convenção de Nova York sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras. 
275 Giuseppe Saredo apresenta cinco elementos que compõem a jurisdição (notio, vocatio, coertio, iudicium e 

executio), sendo que apenas os dois primeiros e o quarto estariam presentes na arbitragem: “Notio: facoltà 

di conoscere di una causa, de essere regolarmente investito della facoltà di decidere una controversia. 

Vocatio: facoltà di conoscere di far intervenire in giudizio tutti quelli la cui presenza sai utile alla giustizia, 

al conoscimento della verità. Coertio: il diritto di farsi rispettarti, de reprimere le offese a lei fatte 

nell’esercizio delle sue funzioni. Iudicium: diritto di giudicare e di pronunziare sentenze. Executio: diritto 

di rendere obbligatoria e coattiva, in nome del potere sovrano, l’ubbidienza ai propri ordini, ai propri 

decisioni.” (SAREDO, Giuseppe, Istituzioni di procedura civile: procedute dall’esposizione 

dell’ordinamento giudiziario italiano, cit., v. 1, p. 219-220). 
276 HANOTIAU, Bernard. International arbitration in a global economy: the challenges of the future. Journal 

of International Arbitration, v. 28, No. 2, p. 89-91, 2011. 
277 Diversas são as opiniões da doutrina sobre a possibilidade de execução de uma sentença arbitral anulada 

na origem. Os que não aceitam a execução defendem que a sentença arbitral é parte do sistema legal do 

foro, não podendo gerar efeitos transnacionais após ter sido anulada localmente. Outro argumento, 

invocando a velha doutrina da commitas gentium, entende que o desprestígio às outras jurisdições estatais é 

nefasto às relações internacionais (BIRD, Robert C. Enforcement of annulled arbitration awards: a 
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Dessa forma, parece claro que o espírito da convenção, ao menos nesse aspecto, foi 

deslocar a arbitragem internacional do sistema jurídico da sede. As cortes francesas têm se 

destacado nesse entendimento, reconhecendo que a anulação da sentença arbitral não afeta 

seus efeitos, inclusive no foro, sob o entendimento de que a arbitragem internacional, por 

não pertencer a qualquer jurisdição estatal, apenas pode ser contestada nos autos de sua 

execução, e não a priori. Os casos mais paradigmáticos citados pela doutrina são os 

affaires Hilmarton e Putrabali. 

 

No caso Hilmarton, a Cour de Cassation francesa reconheceu a eficácia de uma 

sentença arbitral proferida pela International Chamber of Commerce (ICC), anulada 

anteriormente pelo tribunal judicial da sede da arbitragem, por considerar que o tribunal 

arbitral não estava integrado ao sistema jurídico suíço. A “[...] sentença proferida na Suíça 

é um laudo arbitral internacional que não está integrado no sistema jurídico daquele Estado 

[...], e seu reconhecimento na França não viola a ordem pública internacional”.278 

 

No caso Putrabali, a Cour de Cassation entendeu que sentença arbitral estrangeira, 

por não estar ancorada em qualquer ordenamento jurídico estatal, seria uma decisão da 

Justiça internacional, cuja validade deve ser determinada em relação às regras aplicáveis 

no país onde ela será homologada279, ou seja, mesmo ofendendo a ordem pública do Estado 

em que fora proferida, pode não a ofender no Estado de execução. A corte francesa utilizou 

a expressão Justiça internacional como fonte da arbitragem, isto é, como oriunda de uma 

ordem jurídica transnacional autônoma ao sistema estatal. 

 

A jurisprudência francesa interpretou a expressão “poderá” (no original, “may”), 

contida no artigo V, 1, da Convenção de Nova York280, no sentido de que as decisões 

                                                                                                                                                                                

company perspective and an evaluation of a ‘new’ New York Convention. North Carolina Journal of 

International Law and Commercial Regulation, v. 37, No. 4, p. 1.047, Summer 2012; SLATER, Matthew 

D. On annulled arbitral awards and the death of Chromalloy. Arbitration International, v. 25, No. 2, p. 271-

292, June 2009; NEUHAUS, Joseph E. Current issues in the enforcement of international arbitration 

awards. The University of Miami Inter-American Law Review, v. 36, No. 1, p. 23-39, 2004). 
278 Cass civ 1er, 23 March 1994, (1995) Société Hilmarton Ltd v. Société Omnium de traitement et de 

valorisation (OTV) Bull civ 1 79, n. 104; VAN DEN BERG, Albert (Ed.). Yearbook commercial 

arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1995. v. 20. p. 663-665. 
279 Cass civ 1er, 29 juin 2007, (2007) PT Putrabali Adyamulia v. Rena Holdinget, Bull civ 1 nº 250; 

GAILLARD, Emmanuel. Note sur l’arrêt Putrabali - Cour de cassation (1re Ch. civ.), 29 juin 2007. Revue 

de l’Arbitrage, n. 3, p. 517-522, 2007. 
280 “1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido da parte contra a 

qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o 

reconhecimento e a execução, prova de que: [...].” 
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arbitrais não fariam parte do sistema jurídico de qualquer Estado. Logo, a validação das 

sentenças arbitrais deveria ser entendida em outro contexto. Segundo Emanuel Gaillard, a 

expressão se referia à “comunidade de todos os Estados”, de modo que a decisão do 

tribunal que anular o laudo arbitral não terá eficácia internacional, na medida que a eficácia 

jurídica que reveste o laudo advém da comunidade de todos os Estados, e não apenas de 

um.281 

 

Com efeito, a evolução das legislações internas parece estar levando ao fim das 

revisões judiciais obrigatórias como requisito de validade das sentenças arbitrais 

estrangeiras282. De acordo com essa nova tendência, o Estado não deverá intervir no 

processo arbitral na hipótese de faltar conexão entre seus tribunais, as partes envolvidas ou 

o objeto do litígio. A Cour de Cassation francesa, no caso Gotaverken, entendeu não haver 

motivo para se pronunciar sobre o caso, na medida que nenhuma das partes era francesa e 

o contrato tinha sido assinado e cumprido no estrangeiro, sendo que a sede da arbitragem 

internacional usualmente é escolhida com base na neutralidade da jurisdição (na hipótese, 

estatal) em que se encontra. Logo, não havendo indícios de que a jurisdição da sede não 

tenha sido neutra, nem que as partes tenham escolhido subsidiariamente o direito 

processual francês, a Justiça francesa seria absolutamente incompetente para apreciar a 

validade do laudo arbitral. 

 

Segundo Ghaghooshi, a posição liberal das cortes francesas inspirou a Bélgica a 

revisar em 1985 o artigo 1.717, parágrafo 4º, de seu Code Judiciaire en matière 

                                                           
281 GAILLARD, Emmanuel. L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité. McGill Law Journal, v. 

55, n. 4, p. 891, Nov. 2010; GAILLARD, Emmanuel. The representations of international arbitration. New 

York Law Journal, v. 238, n. 67, p. 35-67, 2007. Gaillard distingue três representações alternativas da 

arbitragem face aos sistemas jurídicos nacionais. De acordo com a primeira representação “local”, os 

árbitros são assimilados aos juízes estaduais da sede da arbitragem: a arbitragem tira assim a sua 

legitimidade exclusivamente das leis do Estado onde o processo está sediado. A segunda representação 

“westfaliana” interpreta a arbitragem como ancorada não apenas numa ordem jurídica nacional específica, 

mas na coletividade de sistemas nacionais dispostos a reconhecer e aplicar a sentença. Por conseguinte, 

embora a arbitragem não seja vista como um fenómeno cuja relevância se limita ao sistema jurídico 

nacional em que se situa a sede, ainda assim deriva a sua legitimidade das ordens jurídicas nacionais e, em 

particular, de seu compromisso de reconhecer a eficácia das sentenças arbitrais. A terceira representação 

“transnacional” descreve a arbitragem como uma ordem jurídica distinta, cuja legitimidade não decorre de 

qualquer lei nacional. 
282 ABEDIAN, Hossein. Judicial review of arbitral awards in international arbitration: a case for an efficient 

system of judicial review. Journal of International Arbitration, v. 28, No. 6, p. 592, 2011. Disponível em: 

<http://arbitration.ir/Uploads/Judicial%20Review%20of%20Arbitral%20Awards_M%20H%20%20Abedia

n.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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d’arbitrage, de 1972283, que passou a dispor que não seriam aceitos no país medidas 

visando à anulação de sentenças arbitrais, cujas partes não tivessem aucun lien com a 

Bélgica. Essa modificação sofreu diversas críticas, havendo uma segunda modificação 

desse dispositivo em 1998. A partir dessa nova roupagem, previu-se que as cortes belgas 

podem julgar pedidos de anulação de laudos arbitrais, mas apenas nas hipóteses em que a 

sede da arbitragem tenha sido a Bélgica. E, a partir de 2013, o artigo 1.718 prevê que as 

cortes belgas não poderão julgar pedidos de anulação, caso exista uma disposição de 

vontade das partes renunciando ao direito de interpor tais medidas.284 

 

A possibilidade de as partes sem vínculo com o território renunciarem ao direito de 

interpor recursos judiciais contra o laudo arbitral foi claramente inspirada, por sua vez, no 

artigo 192 do código federal suíço de direito internacional privado. Esse dispositivo prevê 

a renúncia total ou parcial de recursos.285 

 

A própria França, em 2011, modificou o artigo 1.522 de seu Código de Processo 

Civil, prevendo que, por meio de um acordo específico, as partes podem, a qualquer 

momento, renunciar ao seu direito de interpor recurso para anular o laudo arbitral.286 

 

No dizer de Gaillard, os Estados estão gradualmente abandonando a ideia de que a 

fonte de validade das sentenças arbitrais reside no sistema jurídico da sede da arbitragem, 

                                                           
283 GHAGHOOSHI, Farshad Sadafi. Is international commercial arbitration an autonomous legal system? 

159 p. Thesis (Master of Law) − McGill University, Faculty of Law, 2013. Disponível em: 

<http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1497456665237~857>. Acesso 

em: 30 out. 2018. 
284 PHILIPPE, Denis. Modernization of the Belgian Law of Arbitration. Le Droit des Affaires, No. 109, p. 15, 

2014. Disponível em: 

<http://www.philippelaw.eu/UploadDirectory/UserFiles/files/THE%20NEW%20BELGIAN%20LAW%20

ON%20ARBITRATION.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018; JONET, Jean-Matthieu. La réforme du droit belge 

de l´arbitrage: une nouvelle transposition de la loi type de la commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international. Revue d’Arbitrage et de Médiation, v. 3, n. 2, p. 65-120, 2013. Disponível em: 

<https://www.ramjam.ca/fileadmin/sites/droit/RAMJAM/Archives/Vol_3_no_2/Ram-

Jam_3_2_JeanMatthieuJonet.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018; FOUCHARD, Philippe. La portée 

internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine. Revue de l’Arbitrage, n. 3, p. 

329-352, 1997. 
285 “Art. 192 X. Waiver of appeal. 1) If neither party has a domicile, a place of habitual residence, or a place 

of business in Switzerland, they may, by an express declaration in the arbitration agreement or in a 

subsequent written agreement, exclude all appeals against the award of the arbitral tribunal. They may 

also exclude an appeal only on one or several of the grounds enumerated in Article 190, paragraph 2. 2) If 

the parties have excluded all appeals against the award and enforcement of the awards is sought in 

Switzerland, the New York Convention of June 10, 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards shall apply by analogy.” 
286 “Art. 1522. Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours 

en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un des 

motifs prévus à l’article 1520. L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la 

sentence revêtue de l’exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en 

conviennent autrement.” 
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ou em qualquer outra ordem jurídica nacional, movendo-se para o entendimento de que há, 

em paralelo às ordens jurídicas estatais, uma ordem jurídica arbitral internacional.287 Nesse 

sentido, vale a reflexão de Magalhães – com a qual concordamos - de que o laudo arbitral 

cuja natureza é a de ato privado decorrente da vontade das partes, não teria necessidade de 

sua prévia aceitação pelo órgão judicial brasileiro, tal qual ocorre com os demais títulos 

executivos extrajudiciais estrangeiros, como é o caso dos contratos.288 

 

3.3.4 Online dispute resolutions (ODRs) 

 

As tecnologias de informação e comunicação explodiram com a computação 

pessoal e com a disseminação da internet. Em meados dos anos 1990, a adoção da internet 

para fins comerciais impulsionou o crescimento de empresas como o Google, a Amazon e 

a Netflix, atingindo mercados mais amplos, ganhos de escala, maior velocidade e meios de 

pagamento cada vez mais efetivos.289 

 

E a exploração das crescentes bases de usuários desencadeou toda sorte de novos 

conflitos, seja no comércio eletrônico, no uso não autorizado de propriedade intelectual, 

difamações, espionagem industrial e pedofilia, dentre muitos outros.290 

 

Nesse cenário, alguns estudiosos veem nas online dispute resolutions (ODRs) uma 

nova forma de resolução de conflitos transnacionais291 que, caso realmente frutifiquem, 

podem ser consideradas uma nova forma de ordem jurídica não estatal. 

 

                                                           
287 GAILLARD, Emmanuel. Legal theory of international arbitration. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010. p. 18. 

Argumenta-se que os “usuários” da arbitragem internacional escolhem a sede da arbitragem também 

levando em conta a jurisdição da sede e a supervisão que exercem. Por essa razão – e temendo uma fuga de 

“usuários” – é que a Bélgica veio a adotar a solução suíça da autonomia conflitual. Assim, a teoria de 

Gaillard de que a validade da sentença arbitral internacional independente da jurisdição de sua sede 

encontra diversos oponentes, dentre os quais, Paulsson (PAULSSON, Jan, Arbitration in three dimensions, 

cit., p. 302-307). Paulsson considera ser impossível aos árbitros considerar a lei de cada Estado em que a 

futura sentença poderá produzir efeitos, de forma que a desvinculação do procedimento em relação ao 

território pode levar a uma insegurança jurídica quanto à validade do julgado. 
288 MAGALHÃES, José Carlos de. Reconhecimento e execução de laudos arbitrais estrangeiros. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 740, p. 118-119, jun. 1997. 
289 KATSH, Ethan; WING, Leah. Ten years of online dispute resolution (ODR): looking at the past and 

constructing the future. University of Toledo Law Review, v. 38, No. 1, p. 101-126, Fall 2006. 
290 HÖRNLE, Julia. Encouraging online alternative dispute resolution in the EU and beyond. European Law 

Review, v. 38, No. 2, p. 187-208, 2013. Também disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154214>. Acesso em: 30 out. 2018. 
291 ARBIX, Daniel do Amaral. Resoluções online de controvérsias: tecnologias e jurisdições. Tese 

(Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. p. 44. 
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ODRs são uma moderna forma de resolução de controvérsias, baseadas na 

tecnologia de informação. Em linhas gerais, novas tecnologias com esse propósito reagem 

aos inputs de seus usuários, oferecendo outputs, à medida que recebem novos dados.292 

 

A cidade de Nova York, em crescentes dificuldades financeiras após os terríveis 

ataques terroristas promovidos pela Al Qaeda no fatídico 11 de setembro de 2001, passou a 

receber, ao ano, em média, nove mil novas ações judiciais por responsabilidade civil 

aquiliana (torts litigation), decorrentes do enorme canteiro de obras em que se transformou 

o entorno do ground zero. O curto prazo prescricional de quinze meses impedia a 

celebração de acordos, fazendo com que a grande maioria dos demandantes inundasse as 

cortes da cidade em busca de reparação.293 

 

O New York City Office of the Comptroller, órgão municipal responsável por 

administrar as ações judiciais movidas contra a prefeitura, a pedido do prefeito Bloomberg, 

implantou em fevereiro de 2004 um programa piloto de ODR voltado à negociação online 

de acordos por meio de inteligência artificial, de propriedade da empresa CyberSettle. De 

todos os casos recebidos no período, mais de 35% foram resolvidos por acordos online, 

sem qualquer encontro presencial, o que significou uma economia de onze milhões de 

dólares para a cidade apenas no primeiro ano. Ao final do programa, em 2007, a economia 

total foi de mais de vinte e cinco milhões de dólares. O algoritmo utilizado pelo sistema 

CyberSettle utilizou como parâmetros de suas propostas de acordo a jurisprudência local 

aplicável ao mérito dos pedidos e o valor das condenações, mantendo o sigilo das 

propostas que, após aceitas pelas partes, vinculavam a Prefeitura de Nova York ao 

pagamento dos acordos.294 

 

                                                           
292 ARBIX, Daniel do Amaral, Resoluções online de controvérsias: tecnologias e jurisdições, cit., p. 51. O 

autor entende que a ODR se resume à solução puramente online e completa dos litígios, isto é, não se trata 

de “encurtar distâncias”, quer pela utilização de aparelhos de videoconferências ou e-mail. O foco é a 

tomada de decisões por uma entidade – por assim dizer – robotizada, virtual e neutra, digna de ficções 

científicas distópicas de Isaac Asimov. 
293 BROFMAN, Charles. Settled! the online dispute revolution. New York: The Lexicomm Group, 2008. p. 

2-5. 
294 EDOZIEN, Frankie. Cyber settlements ease city’s legal woes. The New York Post, July 31, 2007. 

Disponível em: <http://nypost.com/2007/07/31/cyber-settlements-ease-citys-legal-woes/>: Acesso em: 30 

out. 2018. 
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Quando as próprias cortes judiciais utilizam esse ferramental para a solução dos 

litígios, não há propriamente um assunto que interesse ao direito internacional privado295. 

Porém, quando as ODRs solucionam diretamente os conflitos transnacionais sem 

interferência de quaisquer órgãos judicantes estatais, a questão ganha contornos futuristas e 

desafiadores. 

 

Um notável exemplo desses novos desafios se deu com o bitcoin. 

 

Bitcoin é um sistema de moeda eletrônica, de tecnologia peer-to-peer (do inglês 

“de par em par”)296, lançado em 2009, com o propósito de que seus usuários troquem 

valores entre si, sem a necessidade ou interferência de um terceiro (como uma instituição 

financeira). Em síntese, o bitcoin funciona como uma moeda para seus usuários, embora 

não esteja vinculado a qualquer banco central emissor. Porém, por meio de sites 

                                                           
295 Interessante notar que diversos tribunais dos Estados Unidos atualmente utilizam algoritmos para 

determinar o grau de periculosidade de um determinado investigado, a partir de seus dados pessoais. Com 

isso, esses sistemas eletrônicos apresentam recomendações automatizadas sobre valores de fianças, 

concessão de liberdade condicional e até mesmo sentenças judiciais. O problema dessas soluções é que os 

algoritmos são adquiridos pelo governo de empresas privadas, de forma que apenas os desenvolvedores – 

privados – detêm conhecimento das variáveis aplicadas a tais soluções. Não havendo ainda uma norma que 

estabeleça padrões para esses algoritmos, o uso dessas tecnologias tem causado diversas inquietações a 

respeito da “justiça” das informações geradas (TASHEA, Jason. Courts are using AI to sentence criminals. 

That must stop now. Wired, 17 abr. 2017. Disponível em: <https://www.wired.com/2017/04/courts-using-

ai-sentence-criminals-must-stop-now/?mbid=nl_41717_p1&CNDID=46126088>. Acesso em: 30 out. 

2018). O autor faz menção ao caso Wisconsin v. Loomis, em que o réu Eric Loomis foi condenado pela 

participação em um tiroteio, após ter respondido ao questionário proposto pelo software Compas, adquirido 

pelo departamento de polícia do Estado de Wisconsin. Com base no relatório gerado pelo software, cujo 

resultado qualificou o réu como sendo de “alta periculosidade”, o juiz da causa condenou Loomis à prisão. 

Foi interposta a apelação, fundada na alegação de que a defesa não pôde avaliar a confiabilidade do 

algoritmo utilizado pelo sistema. Porém, o Supremo Tribunal do Estado do Wisconsin manteve a sentença, 

entendendo que as informações disponíveis pelo software seriam suficientes para constatar a confiabilidade 

do relatório. De qualquer forma, nos casos em que os sistemas informatizados “ajudem” o julgador a 

proferir sentenças, não nos parece factível (ainda) que os algoritmos possam substituir a evolução científica 

das decisões jurídicas proferidas por humanos, o que poderia engessar a aplicação do direito. 
296 Todos os terminais de computadores que compõem a rede estão interligados entre si, formando uma rede 

descentralizada. Cada um possui funções equivalentes, não havendo hierarquia entre os terminais. Em 

outras palavras, todos os usuários são clientes e servidores ao mesmo tempo, funcionando de forma 

totalmente independente e livre do controle de um servidor central (Instituto de Matemática e Estatística da 

USP - IME-USP). Disponível em: 

<https://www.ime.usp.br/~is/ddt/mac339/projetos/2001/demais/bello/intro2.html>. Acesso em: 30 out. 

2018. 
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específicos, ele é permutável por moedas estatais297. Em conjunto com outros sistemas 

análogos, pode ser visto como uma nova modalidade de moeda sem Estado.298 

 

Os bitcoins são mantidos pelos usuários em seus próprios computadores, em 

arquivos wallets. Sempre que os bitcoins são trocados entre os usuários da rede, são 

excluídos automaticamente da carteira virtual do remetente e transferidos para a carteira do 

destinatário. No entanto, isso ocorre sem que nenhuma das duas partes se identifique, de 

forma que todas as operações e acessos são efetuados sob criptografia, não havendo 

vinculação entre o número da carteira do usuário e sua identidade, que é codificada por um 

pseudônimo (endereço bitcoin). As transações são scripts de software (programação 

eletrônica), pelos quais os usuários identificam os recursos e apontam para onde eles 

devem ser direcionados, sendo que cada usuário pode escrever seu próprio script, de forma 

bastante complexa.299 

 

À vista das características típicas do comércio eletrônico, ou seja, valores nem 

sempre expressivos, transnacionalidade das relações econômicas e manutenção do 

anonimato, iniciou-se uma progressiva necessidade de resolução de disputas envolvendo as 

operações celebradas em bitcoins. 

 

Desde o início, as regras de uso do bitcoin previram que as futuras disputas 

pudessem ser resolvidas por terceiros, que atualmente “vendem” seus serviços de árbitros 

em diversas plataformas de negócios online.300 

 

                                                           
297 O bitcoin seria uma espécie de commodity circulante na internet, “white paper”, no dizer de Nakamoto 

(NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. Disponível em: 

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). 
298 No momento em que esta tese é escrita, circulam pela internet diversos tipos de moedas virtuais, tais como 

litecoin (<https://litecoin.org>, peercoin (<http://peercoin.net)>, primecoin (<http://primecoin.io>), 

namecoin (<https://namecoin.info>) etc. (acessos em: 30 out. 2018). 
299 A primeira operação em bitcoin não foi uma mera remessa, mas um quebra-cabeças matemático, em que o 

vencedor do desafio recebeu em sua wallet uma soma em bitcoins (JEANS, Ethan D. Funny money or the 

Fall of Fiat: bitcoin and forward-facing virtual currency regulation. Colorado Technology Law Journal, v. 

13, No. 1, p. 105-106, 2015). 
300 ORTOLANI, Pietro. Self-enforcing online dispute resolution: lessons from bitcoin. Oxford Journal of 

Legal Studies, v. 36, No. 3, p. 595-629, 2016. Inclusive, as partes podem prever que os recursos fiquem 

“depositados” em uma espécie de scrow account, somente sendo liberada pelo pagador ao recebedor após o 

cumprimento da avença. Em caso de controvérsias, as partes podem contratar um árbitro privado para 

resolver o lígio e o destino dos bitcoins. Sistema análogo é o prestado no Brasil pelo MercadoPago, com a 

diferença de que as operações são feitas em moeda brasileira, e sem o anonimato (Disponível em: 

<https://www.mercadopago.com.br/>. Acesso em: 30 out. 2018). 



107 

Com o avanço da ciência, parece cada vez mais inevitável o uso da tecnologia no 

auxílio da tomada de decisões judiciais. 

 

Tal uso foi previsto em 1963 pelo cientista Reed Lawlor301. Segundo o autor, a 

confiabilidade dos resultados dependeria da compreensão científica da forma como as 

normas e os fatos impactariam as decisões dos julgadores, isto é, na tradução matemática 

(rectius: algorítmica) da atividade jurisdicional. 

 

Passados mais de cinquenta anos dessa profecia, os avanços nas áreas de 

processamento de linguagem natural e aprendizagem automática (em inglês, natural 

language processing – NLP e machine learning – ML) têm proporcionado diversas 

ferramentas de inteligência artificial no campo do direito. 

 

Aletras et al., em 2016, publicaram um estudo sobre a utilização de inteligência 

artificial, visando a prever as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos302. O 

resultado, recebido com assombro pela imprensa mundial, foi que a maioria das decisões 

do tribunal foi corretamente prevista pelos pesquisadores, com alto índice de acurácia 

(79%). O algoritmo criado pelos autores levou em conta principalmente os votos 

anteriores, a posição política dos juízes, a natureza e a gravidade das infrações sub 

judice303. Pela natureza difusa dos conflitos eletrônicos, as partes frequentemente se veem 

expostas a jurisdições estrangeiras, inclusive de forma involuntária, sendo que a maioria 

dos Estados ainda não se encontra devidamente preparada para resolver conflitos 

transnacionais de baixo valor, em grande volume (mass litigation), entre partes 

acostumadas a soluções rápidas e efetivas.304 

 

                                                           
301 LAWLOR, Reed C. What computers can do: analysis and prediction of judicial decisions. American Bar 

Association Journal, v. 49, No. 4, p. 337-344, Apr. 1963. 
302 ALETRAS, Nikolaos et al. Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a natural 

language processing perspective. Peer Journal Computer Science, 2: e93, 2016. Disponível em: 

<https://peerj.com/articles/cs-93/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
303 Segundo o estudo, a narrativa dos fatos é o ponto mais importante para a análise das futuras decisões. Para 

Sim, Routlege e Smith, as informações trazidas por amici curiae aprimora os modelos de previsão de votos 

dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos (SIM, Yanchuan; ROUTLEDGE, Bryan A.; SMITH, 

Noah A. The utility of text: the case of amicus briefs and the Supreme Court. Proceedings of the Twenty-

Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015, Austin, Texas. Palo Alto, CA: Association for the 

Advancement of Artificial Intelligence, 2015. p. 2.315. Disponível em: 

<https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI15/paper/view/9361/9558>. Acesso em: 30 out. 2018).  
304 JOHNSON, David R.; POST, David G. Law and borders: the rise of law in cyberspace. Stanford Law 

Review, v. 48, p. 1.367-1.402, 1996. 
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Parece haver na doutrina atual duas correntes sobre a utilização das tecnologias de 

aprimoramento humano. A primeira delas, denominada transumanismo, defende que as 

tecnologias devem ser amplamente disponibilizadas e aplicadas em todos os ramos do 

conhecimento, no melhor interesse da evolução cientifica305. Por outro lado, há a corrente 

denominada bioconservadora, defendida por estudiosos de diversos ramos, como Francis 

Fukuyama306 ou George Annas307, que se opõe ao uso da tecnologia como substituto da 

razão, visto que tal aplicação violaria o princípio da dignidade humana. 

 

Embora a questão seja muito recente – e deveras tormentosa – a substituição de 

juízes humanos por juízes cibernéticos, ao menos sob o ponto de vista científico, parece 

estar cada vez mais próxima. Porém, embora não seja o tema do presente trabalho, 

entendemos que a eficácia de tais decisões – além de outros aspectos – deve 

necessariamente estar condicionada à aceitação prévia das partes, nos mesmos moldes e 

pelas mesmas razões postas por Habermas no problema da eugenia: a parte envolvida deve 

permitir sua ocorrência, sob pena de violar a ética da espécie.308 

 

De qualquer forma, não parece tardar o dia em que sentenças cibernéticas venham a 

ser apresentadas para homologação estatal. 

  

                                                           
305 BOSTROM, Nick. The transhumanist FAQ: a general introduction: World Transhumanist Association: 

version 2.1 (2003). Disponível em: <http://www.nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf>. Acesso em: 

30 out. 2018. 
306 FUKUYAMA, Francis. Our posthuman future: consequences of the biotechnology revolution. New York: 

Farrar, Strauss and Giroux, 2002. p. 149. 
307 ANNAS, George J.; ANDREWS, Lori B.; ISASIT, Rosario M. Protecting the endangered human: toward 

an international treaty prohibiting cloning and inheritable alterations. American Journal of Law and 

Medicine, Boston University School of Law, v. 28, Nos. 2/3, p. 162, 2002. 
308 Habermas afirma que as intervenções eugênicas, cuja função seja a de eliminar ou evitar doenças, podem 

ser aplicadas sem restrição, sob a presunção de que o nascituro não se oporia aos resultados. Porém, nas 

intervenções que visem ao aperfeiçoamento físico, tais como altura ou cor dos olhos do nascituro, não 

poderiam contar com esse tipo de presunção; logo, elas deveriam ser proibidas, posto violarem a ética da 

espécie, sob a qual uma geração anterior não deve condenar a próxima a sofrer as consequências das 

decisões tomadas sem a sua concordância. Do mesmo modo, a imposição de julgamentos por algoritmos, 

em que as partes não tiveram condições de avaliar ou aceitar, nos parece analogamente violar o direito de 

serem julgadas por um ser humano (HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de 

uma eugenia liberal? Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004). Não parece factível 

que algoritmos possam absorver as transformações sociais e, com isso, evoluir nas decisões que vierem a 

proferir. 
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CAPÍTULO 4 – O PARADIGMA DA EQUIVALÊNCIA DAS 

JURISDIÇÕES  

 

A grande diversidade quanto aos modos e a forma de se exercer as diversas 

soberanias gera, como não poderia deixar de ser, uma grande diversidade de ordenamentos 

jurídicos nacionais, em sua grande maioria formalmente legítimos. E cada um desses 

ordenamentos contém normas que regulam sua respectiva extensão e alcance, cuja 

delimitação, no campo internacional, denomina-se jurisdição internacional. 

 

Da noção de se aplicar a lei estrangeira dita competente309 é que nasce a ideia de 

que também certos casos podem ou devem ser entregues às cortes estrangeiras. Ou ainda, 

do conflito de jurisdições nasceria o conflito de leis, o que justificaria, a partir da previsão 

normativa quanto à aplicação de um determinado ordenamento jurídico, a competência 

judiciária ou a avocação da competência de um determinado tribunal sobre uma 

determinada lide. 

 

Na hipótese de um juiz estrangeiro se encontrar próximo do litígio (princípio da 

proximidade, na acepção de Paul Lagarde e Arthur von Mehren310), não havendo qualquer 

dúvida sobre sua parcialidade, ainda assim é possível que as regras internas delimitadoras 

de sua jurisdição constituam, de per si, uma denegação de justiça.311 

 

O princípio geral do direito ao devido processo legal remonta à Magna Carta, 

firmada pelo rei inglês João sem Terra, em 1215, ou ainda pela Carta da Coroação, 

outorgada pelo rei Henrique I mais de um século antes, em que se pretendeu “abolir todas 

as práticas diabólicas pelas quais o reino da Inglaterra tem sido injustamente oprimido”.312 

 

                                                           
309 SILVA, Agustinho Fernandes Dias da, Direito processual internacional: efeitos internacionais da 

jurisdição brasileira e reconhecimento da jurisdição estrangeira no Brasil., cit., p. 18. 
310 LAGARDE, Paul, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain : cours général 

de droit international privé, cit., p. 18; VON MEHREN, Arthur Taylor, Jurisdiction to adjudicate: 

reflections on the role and scope of specific jurisdiction, in Études de droit international en l’honneur de 

Pierre Lalive, cit., p. 557. 
311 CORBION, Lycette, Le déni de justice en droit international privé, cit., p. 6. 
312 No original: “abolish all the evil customs by wich the kingdom of England has been unjustly oppressed” 

(FINKELMAN, Paul. (Ed.). Encyclopedia of american civil liberties. Abingdon-on-Thames: Routledge, 

2013. p. 950). 
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Na tradição dos Estados Unidos, a 5ª Emenda da Bill of Rights inseriu em 1791 a 

advertência que ninguém poderia “ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem o devido 

processo legal”.313 

 

A partir de então, o due process of law passou a ser considerado uma cláusula 

imanente do Estado de Direito, sendo adotada pelas Constituições de vários Estados314 e 

em inúmeras convenções internacionais, tais como: a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948); a Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais (1950); os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e dos Povos 

(1966); os Pactos dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (1966); a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (1969); a Convenção Interamericana para Prevenir e 

Punir a Tortura (1989); a Convenção sobre Direitos das Crianças (1989); a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher (1994).315 

 

O artigo 6º, n. 1, da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH) tornou-se 

um marco do direito a um julgamento justo: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua 

causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 

independente e imparcial, estabelecido pela lei”, sendo que a violação ao direito de acesso 

ao tribunal, independente e imparcial, é considerada uma denegação de justiça316. Tal regra 

não teve o propósito de se opor ao direito interno dos Estados do Conselho da Europa, mas 

                                                           
313 “Amendment V - No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a 

presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the 

Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the 

same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a 

witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall 

private property be taken for public use, without just compensation.” (Disponível em: 

<http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html>. Acesso em: 30 out. 2018). 
314 Ver, por todos, Luiz Rodrigues Wambier, que aponta a existência expressa dessa previsão nas 

Constituições da Espanha (1978), Áustria, Noruega e México (1917), Venezuela (1961), Colômbia e 

Uruguai (1966), Argentina (1853), Japão (1947) e Alemanha (1949). Acrescentamos que tanto o Brasil 

(1988) como Portugal (1976) preveem o mesmo instituto em suas Constituições (WAMBIER, Luiz 

Rodrigues. Anotações sobre o princípio do devido processo legal. Revista de Processo, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, n. 16, n. 63, p. 59, jul./set. 1991). 
315 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 91; FERREIRA, Marcelo Ramos Peregrino. 

Anotações sobre o devido processo legal: da Magna Carta à Constituição de 1988. Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, Del Rey, n. 15, p. 665-692, maio 2014. 
316 BERGER, Vincent. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Paris: Sirey, 1995. p. 

17. 
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sim o de conformá-lo: apenas nas hipóteses em que o direito interno se mostrar insuficiente 

é que a norma internacional será aplicada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos.317 

 

Independentemente de a disputa ser doméstica ou internacional, as partes devem 

merecer o mesmo tratamento e as mesmas condições que as levem a um julgamento justo e 

efetivo. Porém, em termos de eficácia da chamada justa composição da lide318 no plano do 

direito internacional, haverá denegação de justiça quando a parte se deparar com um 

conflito negativo de jurisdições ou na hipótese de decisões contraditórias (conflito positivo 

de jurisdições). 

 

Aliás, o tratado bilateral – Acordo de Garantia de Investimentos entre Brasil e 

Estados Unidos −, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 69, de 1965, 

previu em seu artigo 2º o conceito de denegação de justiça: “2. Ressalva-se que por 

denegação de justiça, nos têrmos do art. VI, § 3º, se entende: a inexistência de tribunais 

regulares, ou de vias normais de acesso à justiça; a recusa de julgar, de parte da autoridade 

competente; o retardamento injustificável da decisão judicial, com violação da lei 

processual interna.” 

 

As regras de jurisdição internacional, via de regra, foram criadas como normas 

processuais de direito interno, sem função distributiva. Como resultado, multiplicaram-se 

os problemas de coordenação, inerentes a qualquer sistema unilateralista. 

 

Nesse sentido, a questão que ora se coloca é a seguinte: e se as regras de 

competência internacional direcionarem o conflito a uma jurisdição que não garanta um 

julgamento justo, à luz dos parâmetros construídos ao longo dos séculos (igualdade de 

armas, imparcialidade do juiz, duração razoável do processo etc.)? 

 

                                                           
317 DIJK, Pieter van et al. (Eds.). Theory and practice of the European Convention on Human Rights. 5th. ed. 

Cambridge: Intersentia, 2018. p. 607; SWEET, Alec Stone; RYAN, Clare. A cosmopolitan legal order: 

Kant, constitutional justice, and the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University 

Press, 2018. p. 45; LEACH, Philip. Taking a case to the European Court of Human Rights. 4th ed. Oxford: 

Oxford University Press, 2017. p. 625. 
318 Expressão de Carnelutti (CARNELUTTI, Francesco. Derecho y proceso. Traducción de Santiago Sentis 

Melendo. Buenos Aires: EJEA, 1971. p. 62). 
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Nesse aspecto, duas situações de denegação de justiça afloram319: a primeira 

relaciona-se às regras definidoras de jurisdição que, como previsto desde o julgamento do 

caso Lotus pela Corte Internacional de Justiça, em 1927, atribuiu ao Estado a primazia auto 

limitadora na definição de sua competência internacional, e que acabaram por gerar os 

chamados foros ou jurisdições exorbitantes; já a segunda, profundamente estudada no 

âmbito do direito internacional público e do direito penal internacional, relaciona-se à 

incapacidade de o Estado promover a distribuição de justiça efetiva, à vista do fracasso ou 

da insuficiência de suas instituições, reconhecimento que dispensa, desde logo, o 

esgotamento da jurisdição interna. 

 

4.1 As jurisdições exorbitantes 

 

Como já mencionado, desde o caso Lotus (1927) se reconhece o princípio de direito 

internacional público de que o Estado tem a plena prerrogativa de definir sua própria 

competência jurisdicional, sem limitações. 

 

Discute-se há muito tempo se há uma base jurisdicional apropriada e razoável para 

se reconhecer a seriedade de uma jurisdição estrangeira. E, como corolário, para que um 

tribunal exerça de forma razoável sua jurisdição, é necessário que exista uma genuína e 

substancial conexão entre o caso e o tribunal. 

 

Embora essa discussão tenha por base a doutrina do forum non conveniens, em que 

há grande discricionariedade do julgador em não conhecer as demandas que contenham 

elementos internacionais, parece factível que o princípio do fórum exorbitante possa ser 

aplicado pelo julgador como uma razão válida para não se homologar uma sentença 

estrangeira.320 

 

Jurisdição exorbitante, na definição de Clermont e Palmer, é a competência 

internacional prevista em normas validamente estabelecidas por um Estado que se mostra 

                                                           
319 DOUGLAS, Zachary. International responsibility for domestic adjudication: denial of justice 

deconstructed. International and Comparative Law Quarterly, v. 63, No. 4, p. 867-900, Oct. 2014. 
320 CHALAS, Christelle. L’exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international 

privé. Aix-en-Provence: Presses Universitaire d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, 

2000. v. 1, p. 129. 
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injusta ao réu, por não resultar de uma conexão significativa entre a corte e as partes ou 

entre a corte e a lide.321 

 

Definido o conceito, é importante compreender o que a doutrina define por 

exorbitância em matéria de competência internacional. 

 

De um modo geral, doutrinadores oriundos da tradição do common law têm 

apontado como principais critérios definidores de um fórum exorbitante: (1) a 

nacionalidade da parte; (2) a existência de bens ou (3) “negócios” do demandado no 

foro.322 

 

Desde 1962, a Conferência da Haia, por meio de sucessivas tentativas de 

sistematizar a colaboração dos Estados na homologação de sentenças estrangeiras, tem 

apontado ainda as seguintes situações que configurariam jurisdições exorbitantes:323 

 

a) domicílio habitual ou esporádico do autor, exceto em casos específicos; 

b) o local onde o réu recebeu a notificação, intimação ou citação, estando ali apenas 

de passagem; 

c) quando o credor preenche a jurisdição competente em faturas ou documentos de 

cobrança, unilateralmente; 

d) a presença acidental de produtos fabricados pelo réu em jurisdições não previstas 

ou não buscadas por ele, e que supostamente tenham causado danos ao reclamante; 

e) a concessão de medidas cautelares que, por sua vez, preveniriam a jurisdição 

para a lide principal; 

f) a homologação de sentenças estrangeiras ou o início da execução de títulos 

executivos estrangeiros que previnem a jurisdição para outras lides. 

 

                                                           
321 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B. Exorbitant jurisdiction. Maine Law Review, v. 58, n. 2, p. 

475-505, 2006. 
322 DEKKER, Bart. Exorbitant jurisdiction: law as an off-track 4by4. Comparative Civil Procedural Law 

Paper, v. 2, p. 2, 2013; MOSS, Giuditta Cordero. Between private and public international law: exorbitant 

jurisdiction as illustrated by the Yukos Case. Review of Central and East European Law, Dordrecht; 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, v. 32, No. 1, p. 11, Mar. 2007; CLERMONT, Kevin M.; PALMER, 

John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 474. 
323 KESSEDJIAN, Catherine. International jurisdiction and foreign judgments and commercial matters. 

Report of Hague Conference on Private International Law, Enforcement on Judgments (Preliminary 

Document n. 7), April 1997. Disponível em: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd7.pdf>. Acesso 

em: 30 out. 2018. 
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Todas essas hipóteses têm em comum o fato de favorecer autores em demasia, sem 

que haja substancial razão para esse favorecimento. 

 

Porém, a Convenção de Haia nunca entrou em vigor, pois apenas Chipre, Holanda, 

Portugal e Albânia assinaram seu texto324. Não obstante, os diversos Estados continuam a 

se reunir, visando a estabelecer diretrizes referentes ao assunto das homologações de 

sentenças estrangeiras (Judgements Project).325 

 

De qualquer forma, a jurisprudência da common law considera razoável que um 

foro aprecie uma lide, na hipótese em que o caso apresente uma conexão suficiente com os 

tribunais vinculados ao julgamento. Porém, em sentido oposto, denominam-se foros 

exorbitantes aqueles que se caracterizaram por acumular um grande volume de 

competência internacional, o que acaba beneficiando exageradamente os nacionais do 

Estado tido como competente.326 

 

Nos Estados Unidos, cada um de seus entes federativos tem a prerrogativa de 

reconhecer as sentenças estrangeiras que lhe sejam apresentadas, havendo entre todos eles 

um consenso quanto à não homologação, baseado no fato de que a sentença estrangeira 

tenha sido obtida em unreasonable jurisdictional basis, isto é, em jurisdição exorbitante.327 

 

A razoabilidade ou não de um foro tem sido aferida pela proximidade ou conexão 

substancial da causa com o respectivo foro. Significa que, para o desiderato de determinar 

se um tribunal possui jurisdição sobre a matéria, deve-se verificar a existência de um 

mínimo de contato razoável entre o caso analisado e a sede do tribunal. Assim, eles 

apresentam um elemento de proximidade e neutralidade genérica que não aparece nas 

jurisdições exorbitantes.328 

 

                                                           
324 RODAS, João Grandino; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado: a participação do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. p. 282. 
325 Ver, por todos: ARAUJO, Nadia de; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Reconhecimento e execução de 

sentenças estrangeiras: análise do projeto em andamento na Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado. Revista de Direito Internacional UNICEUB, Brasília, DF, v. 11, n. 1, p. 20-22, 2014. 
326 HALPERN, Joseph. “Exorbitant jurisdiction” and the Brussels Convention: toward a theory of restraint. 

Yale Journal of World Public Order, v. 9, n. 6, p. 369, 1983. 
327 VON MEHREN, Arthur Taylor. Recognition and enforcement of foreign judgments: a new approach for 

The Hague Conference? Law and Contemporary Problems, Durham, NC, v. 57, n. 3, p. 271-288, Summer 

1994. 
328 RUSSELL, Kathryn A. Exorbitant jurisdiction and enforcement of judgments: The Brussels system as an 

impetus for the United States action. Syracuse Journal of International Law and Commerce, v. 19, p. 62, 

Spring, 1993. 
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Tal controle tem permitido aos tribunais dos Estados de tradição da common law 

rechaçarem jurisdições consideradas abusivas ou exorbitantes. 

 

Muito embora tais definições pareçam, à primeira vista, subjetivas em demasia, é 

forçoso reconhecer que algumas regras de competência internacional se mostram, de fato, 

demasiado protetivas a uma das partes, muito embora não violem as regras de competência 

do Estado em que se pretenderá fazer uso da sentença obtida alhures. 

 

E especificamente no caso brasileiro, as regras dos artigos 22 e 23 do CPC 

preveem, sem qualquer limitação, a homologação de sentenças estrangeiras nas situações 

ali previstas, sejam ou não oriundas de jurisdições tidas como exorbitantes. 

 

Definidos os contornos das jurisdições exorbitantes, passa-se a explorar as 

hipóteses apontadas pela doutrina. 

 

4.2 Nacionalidade 

 

A competência internacional baseada exclusivamente na nacionalidade, sem levar 

em conta o domicílio das partes, pode ser encontrada no artigo 14 do Código Civil 

francês329. Esse dispositivo permite aos cidadãos franceses ingressar nas cortes nacionais 

mesmo quando a lide não tenha qualquer relação com a França e as partes nunca tenham 

sequer pisado em solo francês.330 

 

E o artigo 15 do Código Civil francês define tal competência como “exclusiva”, 

fazendo com que eventuais sentenças condenatórias proferidas em jurisdições estrangeiras 

não sejam passíveis de homologação, por conta de tal competência exclusiva331. Batiffol 

                                                           
329 “Article 14. L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, 

pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit 

devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des 

Français.” 
330 “Assim, um francês pode processar um brasileiro em Paris por conta de uma agressão sofrida na cidade do 

Rio de Janeiro ou em Ulan Bator, na Mongólia”, no exemplo dado por nós em outro trabalho.  

(CAMARGO, Solano de. Forum shopping: a escolha da jurisdição mais favorável. São Paulo: Intelecto, 

2017. p. 56). 
331 “Article 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui 

contractées en pays étranger, même avec un étranger”. Esse dispositivo foi interpretado em 2006 pela Cour 

de Cassation como uma hipótese de competência concorrente (e não obrigatória) da Justiça francesa, a não 

ser na hipótese de que a escolha do tribunal estrangeiro tenha se dado por fraude à lei (Bull. 2006, I, n. 254, 
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defende o critério francês, a partir da premissa de que a ordem interna sempre se mostrará 

“incomparavelmente mais avançada”332 que a internacional, “não se podendo recusar aos 

franceses uma justiça que a ordem interna lhes tenha instituído e que consideramos 

adequada à sua função, sob o pretexto de que a ordem internacional quer a competência de 

outras jurisdições”.333 

 

Essa inovação francesa surgiu com o Código Napoleônico de 1804. A ideia de 

unificar as regras civis, e essencialmente suprimir a linha divisória imaginária que separava 

o território francês entre pays de coutume e pays de droit écrit334, muito antes de Napoleão, 

já era uma preocupação da monarquia francesa. 

 

Com o desenvolvimento das comunicações e das rotas comerciais no reino a partir 

do século XVII, parecia um absurdo cruzar o domínio de um direito para outro cada vez 

que se trocasse de cavalos, como sarcasticamente apontou Voltaire335. Enquanto o sul da 

França possuía regras baseadas em leis positivadas, oriundas da tradição romano-

germânica, o norte seguia a tradição dos costumes não escritos, advindos da common law 

desde antes do reinado de Ricardo Coração de Leão sobre os territórios da Gasconha e da 

Guiana. 

 

                                                                                                                                                                                

pourvoi n. 04-12.777, Rapport annuel de la Cour de cassation 2006, p. 463. Fiche Pedagogique Virtuelle, 

Seance n. 10, les articles 14 et 15 du Code Civil, 10/12/2006, Faculté de Droit de Lyon. Disponível em: 

<http://www.facdedroit-lyon3.com>. Acesso em: 30 out. 2018. 
332 No original: “un stade d’organisation incomparablement plus avance”. (BATIFFOL, Henri. Problèmes de 

base de philosophie du droit. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1979. p. 35). 
333 No original: “nous ne pouvons refuser aux Français une justice que l’ordre interne a instituée pour eux et 

que nous estimons adaptée à sa fonction, sous prétexte que l’ordre international veut la compétence 

d’autres juridictions” (BATIFFOL, Henry, Problèmes de base de philosophie du droit, cit., p. 35). 
334 PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges. Traité élémentaire de droit civil. 12. éd. Paris: Librairie Générale 

de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1939. v. 3, p. 37. 
335 “Usages. There are, it is said, one hundred and forty-four customs in France which possess the force of 

law. These laws are almost all different in different places. A man that travels in this country changes his 

law almost as often as he changes his horses. The majority of these customs were not reduced to writing 

until the time of Charles VII, the reason of which probably was that few people knew how to write. They 

then copied a part of the customs of a part of Ponthieu, but this great work was not aided by the Picard 

until Charles VIII. There were but sixteen digests in the time of Louis XII, but our jurisprudence is so 

improved there are now but few customs which a variety of commentators have not, all of whom are of 

different opinions. There are already twenty-six upon the customs of Paris. The judges know not which to 

prefer, but, to put them at their ease the custom of Paris has been just turned into verse. It was in this 

manner that the Delphian pythoness of old declared her oracles. Weights and measures differ as much as 

customs, so that which is correct in the faubourg of Montmartre, is otherwise in the abbey of St. Denis. The 

Lord pity us!” (AROUET, François-Marie (Voltaire). A philosophical dictionary. v. 5. Disponível em: 

<http://www.gutenberg.org/files/35624/35624-h/35624-h.htm>. Acesso em: 30 out. 2018). 
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Logo depois da segunda campanha da Itália (1800), Napoleão determinou a um 

conselho de juristas – dentre os quais Maleville Portalis, considerado o pai do Código Civil 

francês – que criasse um conjunto positivado de regras que unificasse o Império em um 

único sistema jurídico, permitindo a consagração das conquistas revolucionárias e o 

reconhecimento dos direitos civis da nova classe emergente. 

 

Após apenas quatro meses, o resultado do trabalho foi encaminhado à discussão dos 

órgãos judiciários e administrativos da França, onde seria aprovado em 1804, continuando 

a vigorar até os dias atuais. Anos depois, já no exílio, Napoleão afirmaria: “Minha 

verdadeira glória não decorreu das minhas vitórias em quarenta batalhas; Waterloo apagará 

as memórias dessas conquistas. O que nada pode apagar, o que viverá eternamente, é meu 

Código Civil.”336 

 

A França exportou o modelo nacionalista de determinação de sua competência 

internacional para outros Estados, tais como Bélgica, Gabão, Grécia, Haiti, Luxemburgo, 

Países Baixos, Romênia e Senegal. Porém, os belgas abandonaram esse critério em 1876, 

os romenos em 1924, os gregos e neerlandeses em 1940 e os senegaleses em 1972.337 

 

Fato é que os artigos 14 e 15 mencionados potencializam o forum shopping 

abusivo, em que uma parte francesa pode se antecipar à propositura de uma demanda 

contra si em outras jurisdições – em tese – mais desfavoráveis, e se arvorar na propositura 

de uma demanda contra seu oponente na França, exclusivamente por conta de sua 

nacionalidade (rationae gallicae personae).338 

 

Esse critério definidor da competência internacional francesa foi superado pelas 

regras comunitárias da Convenção de Bruxelas de 24.09.1968, denominada “Bruxelas I”, 

que tratou da competência judiciária e da execução de decisões em matéria civil e 

comercial entre os seis Estados fundadores da Comunidade Econômica Europeia. Essa 

                                                           
336 LEVASSEUR, Alain A. Code Napoléon or Code Portalis? Tulane Law Review, v. 43, p. 763, 1968. 
337 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 484. 
338 USUNIER, Laurence. La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé. Paris: 

Économica, 2008. p. 108. 
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norma sofreu modificações por quatro convenções de adesão, por conta da entrada de 

novos Estados-Membros na comunidade.339 

 

Posteriormente, a Convenção de Lugano de 1988 foi celebrada com o propósito de 

promover a extensão dos princípios consagrados na Convenção de Bruxelas aos Estados 

que ainda não faziam parte da Comunidade Europeia340. Como consequência dos objetivos 

previstos tanto no Tratado de Amsterdam de 1999 como no Tratado de Lisboa de 2007, os 

instrumentos voltados à cooperação judiciária em matéria civil e comercial, que antes eram 

disciplinados pelas convenções, passaram a ser regidos pelos regulamentos e diretivas.341 

 

Por meio do Regulamento (CE) 44/2001, deu-se a transformação e o 

aperfeiçoamento da Convenção de Bruxelas de 1968, porém mantendo-se a denominação 

“Bruxelas I”. Com a entrada em vigor do Regulamento (CE) 44/2001, a Convenção de 

Bruxelas de 1968 apenas continuou a ser aplicada no Reino da Dinamarca, por força do 

protocolo relativo à posição desse Estado, anexo ao tratado de adesão respectivo e ao 

tratado que instituiu a Comunidade Europeia (arts. 1º e 2º). A partir de 2007, a Dinamarca 

também se submeteu ao Regulamento (CE) 44/2001.342 

 

Posteriormente, o Regulamento (UE) 1.215/2012 substituiu o Regulamento (CE) 

44/2001, mantendo basicamente as regras que vinham vigorando desde o estabelecimento 

do Regulamento Bruxelas I de 1968 (passando a se denominar, a partir de 2012, 

Regulamento Bruxelas I - Reformulado). Com isso, definiu-se a competência internacional 

no âmbito da União Europeia pelo critério do domicílio do réu343, prevendo exceções com 

                                                           
339 A primeira delas foi a Convenção de 9 de outubro de 1978, relativa à adesão da Dinamarca, da Irlanda e 

do Reino Unido; a segunda foi a Convenção de 25 de outubro de 1982, relativa à adesão da Grécia; a 

terceira foi a Convenção de 26 de maio de 1989, assinada em San Sebastian, relativa à adesão de Espanha e 

de Portugal; e última foi a Convenção de 29 de novembro de 1996, relativa à adesão da Áustria, Finlândia e 

Suécia. A Convenção de Bruxelas foi ainda completada pelo Protocolo relativo à interpretação pelo 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 30 de junho de 1971, cujo texto sofreu alterações com 

as convenções de adesão de novos Estados, nomeadamente em 1978, 1982, 1989 e 1996. As íntegras dos 

textos das Convenções estão disponíveis em: <http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-

comercial/uniao-europeia.html>. Acesso em: 27 out. 2018. 
340 Mas que faziam parte da Associação Europeia de Livre Comércio. Atualmente essa associação é 

constituída unicamente pela Islândia, Noruega e Suíça. Em 2007, essa Convenção foi substituída pela Nova 

Convenção de Lugano ou Lugano II. 
341 RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Previsão normativa e modelação judicial nas Convenções 

Comunitárias relativas ao direito internacional privado. In: ____. Estudos de direito internacional privado e 

de direito processual civil internacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 211. 
342 Decisão do Conselho 2005/790/CE, de 20 de setembro de 2005. 
343 Artigo 4º, 1ª parte do Regulamento (UE) 1.215/2012. 
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base em critérios de hipossuficiência do autor ou da sede da relação jurídica 

controvertida.344 

 

Embora o artigo 14 do Código Civil francês não seja aplicado contra residentes da 

União Europeia, esse dispositivo continua a regular a competência internacional dos 

tribunais franceses nas demandas movidas em face de partes residentes fora da União.345 

 

Outro efeito do regime de Bruxelas é que não somente franceses, mas também os 

demais residentes na França podem usar o critério da competência das cortes francesas 

contra quaisquer estrangeiros, valendo-se do artigo 14 do Código Civil francês. É o 

chamado “critério da não discriminação”, pelo qual todos os benefícios concedidos ao 

nacional de um Estado devem ser estendidos aos demais nacionais da União Europeia.346 

 

4.3 Existência de bens do demandado no foro 

 

Outro critério tido como exorbitante é a determinação da competência internacional 

com base na existência de bens do réu no foro, cuja primazia é normalmente creditada à 

Suécia. Essa hipótese normativa recebeu da doutrina a irônica alcunha de “guarda-chuva 

sueco”, pelos motivos que serão explicitados a seguir. Esse mesmo critério foi adotado 

ainda pela Alemanha, cujo código de processo civil (em alemão Zivilprozessordnung, 

conhecido pelo acrônimo ZPO) previu, em seu artigo 23, que os tribunais locais terão 

competência internacional sobre qualquer réu que possua ativos em território alemão, 

independentemente de seus valores.347 

 

Como no caso francês, o critério definidor da competência internacional sueco ou 

alemão não leva em conta o domicílio de quaisquer das partes, ou o vínculo da relação 

jurídica controvertida com o foro. Assim, no consagrado exemplo adotado pela doutrina, 

                                                           
344 Artigo 7º do Regulamento (UE) 1.215/2012. 
345 Artigo 36 do Regulamento (UE) 1.215/2012. 
346 Artigo 4o, 2a parte do Regulamento (UE) 1.215/2012. Essa combinação torna ainda mais chocante a 

exorbitância do critério da nacionalidade definido pela lei francesa. 
347 “Section 23. Specific jurisdiction of assets and of an object. For complaints under property law brought 

against a person who has no place of residence in Germany, that court shall be competent in the 

jurisdiction of which assets belonging to that person are located, or in the jurisdiction of which the object 

being laid claim to under the action is located. Where claims are concerned, the debtor’s place of 

residence and, in cases in which an object is liable for the claims as collateral, the place at which the 

object is located shall be deemed to be the location at which the assets are located.” 
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um estrangeiro que tenha esquecido um guarda-chuva em Estocolmo durante uma conexão 

de voo poderá ser demandado nos tribunais locais, por conta de um acidente de carro 

ocorrido na África do Sul: por isso, denominou-se “regra do guarda-chuva sueco”348. No 

direito empresarial, sendo factível que qualquer grande empresa transnacional detenha 

algum ativo na Alemanha, os tribunais locais possuem uma verdadeira jurisdição universal 

para o conhecimento e a execução de ações pessoais, o que pode ser manifestamente 

prejudicial à parte estrangeira. Esse critério, além da Suécia e da Alemanha, é também 

encontrado na Áustria (art. 99 da Jurisdiktionsnorm), onde aliás Kuner anotou o caso em 

que um tribunal austríaco se declarou competente para julgar uma ação de investigação de 

paternidade movida contra um famoso esquiador francês (Jean-Claude Killy), pelo mero 

fato dele ter esquecido suas roupas íntimas num quarto de hotel nas montanhas da 

Áustria.349 

 

O CPC, no artigo 22, inciso I, alínea “b”, prevê a competência das cortes brasileiras 

para processar e julgar ações de alimentos, nos casos em que “o réu mantiver vínculos no 

Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de 

benefícios econômicos”. A locução “tais como” prevista na alínea “b” do referido artigo 

leva à ideia de que a existência de quaisquer bens (sejam eles móveis ou imóveis, 

corpóreos ou incorpóreos, divisíveis ou indivisíveis etc.) define a competência da Justiça 

brasileira para a propositura de ação de alimentos. Trata-se de um critério de competência 

“guarda-chuva”, seguindo a mesma disposição contida no artigo 8º da Convenção 

Interamericana sobre Obrigações Alimentares, em vigor no Brasil desde 1989.350 

                                                           
348 Esse termo (swedish umbrella rule) foi popularizado por Hans Smit em 1972, ao afirmar que “o perigo de 

se esquecer um guarda-chuva na Suécia é conhecido em todo mundo. Se um não residente esquece seu 

guarda-chuva na Suécia, nasce a competência internacional dos tribunais suecos para condená-lo numa 

ação de cobrança de qualquer momento, oriunda de uma obrigação pessoal” (SMIT, Hans. Common and 

civil law rules of in personam adjudicatory authority: an analysis of underlying policies. International and 

Comparative Law Quarterly, Cambridge, v. 21, No. 1, p. 335, Apr. 1972); BRAND, Ronald; JABLONSKI, 

Scotti R. Forum non conveniens: history, global practice, and future under The Hague Convention on 

Choice of Court Agreements. Oxford: Oxford University Press, 2007. p. 1. 
349 KUNER, Christopher B. Personal jurisdiction based on the presence of property in German law: past, 

present and future. Global Business & Development Law Journal, v. 5, No. 2, p. 693, 1992. 
350 Em sentido contrário, vide: MONACO, Gustavo Ferraz de Campos, Le droit applicable par la cour: une 

question de droit international public ou de droit international privé harmonisé?, in Une cour 

constitutionnelle internationale au service du droit démocratique et du droit constitutionnel, cit., p. 239. 

Sem dúvida, a existência de bens do devedor de alimentos no foro é um critério que facilita a efetividade do 

provimento jurisdicional. A Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, em 

vigor no Brasil desde 1958, previa apenas o domicílio do demandante ou do demandado como hipóteses de 

jurisdição internacional. Curiosa é a situação dos alimentos civis (que servem à manutenção do mesmo 

padrão de vida que desfrutava o alimentado em momento anterior), reconhecidos pelo direito brasileiro, em 

detrimento dos alimentos naturais (que servem à subsistência do alimentado): a eventual sentença brasileira 

que condenar o alimentante ao pagamento dos alimentos civis pode deixar de ser reconhecida em outras 

jurisdições que primem pela igualdade de gêneros, pelo filtro da ordem pública. 
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4.4 Negócios do demandado no foro (doing-business jurisdiction) 

 

A competência internacional fundada na existência de “negócios” do demandado no 

foro, sem que tais negócios tenham qualquer relação com a demanda, é encontrada em 

certos Estados federativos dos Estados Unidos, baseados em regras denominadas long arm 

statutes. A partir dessas regras, tais Estados exercem a jurisdição internacional sobre 

demandas em que o réu tenha qualquer atividade econômica no foro, mesmo que tais 

atividades não tenham relação com a causa.351 

 

No caso Bryant v. Finnish National Airlines, bastante citado pela doutrina 

estadunidense, um autor nova-iorquino propôs uma ação condenatória contra a companhia 

aérea finlandesa em Nova York, baseado em prejuízos sofridos em Paris, pelo fato de a 

companhia possuir uma sala comercial e meia em Nova York, onde alguns funcionários se 

ocupavam de tarefas de publicidade. Até então, nunca houvera antes qualquer voo daquela 

companhia aérea para os Estados Unidos.352 

 

Aliás, segundo Clermont e Palmer, a regra básica para definição da competência 

jurisdicional nos diferentes entes federativos dos Estados Unidos é a seguinte: a corte será 

presumivelmente competente desde que a condução do litígio não seja unreasonable or 

unfair (desarrazoada ou injusta), tendo o tribunal autonomia para reduzir 

                                                           
351 Num primeiro momento, pode-se considerar que esse critério de fixação da competência internacional 

“exagerado” encontra paralelo no Brasil, o que não é verdade. Em se tratando de pessoas jurídicas de 

direito privado, o domicílio corresponde ao local em que funcionarem as respectivas diretorias e 

administrações, ou no qual tiverem elas eleito domicílio especial na forma do estatuto ou atos constitutivos 

(art. 75, IV, do CC). E, por mais que a administração ou diretoria tenha sua sede no estrangeiro, o local de 

seu estabelecimento no Brasil, na forma de sua filial, agência ou sucursal, é considerado o domicílio da 

pessoa jurídica estrangeira (arts. 75, § 2º, do CC e 12 da LINDB), especificamente “no tocante às 

obrigações contraídas por suas agências”. Isso significa que a redação do parágrafo único do artigo 21 do 

CPC, que trata do domicilio da pessoa jurídica estrangeira que tenha representação no Brasil, reconhece a 

competência internacional da Justiça brasileira, desde que a demanda tenha relação direta com atos ou fatos 

relacionados diretamente a essa mesma representação no país. Dessa forma, muito embora a citação da 

pessoa jurídica com sede no exterior possa ser realizada no Brasil, na pessoa de seus representantes aqui 

situados (art. 75, X, do CPC), a competência internacional da Justiça brasileira não decorre da mera 

existência de tais representantes, mas sim do preenchimento das hipóteses previstas nos artigos 21 a 23 do 

CPC. 
352 Caso Bryant v. Finnish National Airlines 1965, 15 New York, 2nd 426, 432, 260 N.Y.S. 2nd 625, 629, 

208 N.E. 2nd 439, 441 (1965) (STRUYVEN, Olivia. Exorbitant jurisdiction in the Brussels convention. 

Jura Falconis, Leuven, Belgie, Katholieke Universiteit Leuven, v. 35, No. 4, p. 522, 1998/1999). 
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discricionariamente sua própria competência jurisdicional para as hipóteses em que a corte 

estrangeira se mostre mais apropriada para o julgamento do litígio.353 

 

4.5 Jurisdição de passagem (transient jurisdiction) 

 

Uma antiga regra ainda em vigor nos Estados Unidos (e que remonta à época dos 

pioneiros e da conquista do Oeste no final do século XIX) permite ao tribunal se declarar 

competente caso o réu seja citado nos limites daquele ente federativo, mesmo que tal 

presença seja momentânea e não se relacione com o objeto do litígio (“mere presence”).354 

 

No caso Nielson v. Braland, a Corte Suprema de Minnesota considerou a Justiça 

local competente para apreciar uma demanda movida em face de um réu domiciliado no 

Estado de Iowa, pelo fato dele ter sido citado em Minnesota, onde se encontrava 

exclusivamente para almoçar.355 

 

Embora seja um critério de determinação de competência restrito a pessoas naturais 

e de aplicação excepcional, a doutrina estadunidense critica a manutenção desse critério, a 

não ser para a citação de estrangeiros nos Estados Unidos, mesmo que a futura sentença 

não possa ser homologada no exterior, em razão de sua reconhecida exorbitância.356 

 

                                                           
353 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 477. 
354 Em 1878, no caso Pennoyer v. Neff, a Suprema Corte dos Estados Unidos pacificou o entendimento de 

que a citação de uma parte no foro é um critério suficiente para a prorrogação da competência da corte local 

(in personam jurisdiction). Caso 95 U.S. 714 (1878), rev’d, 326 U.S. 310 (1945) (SPITZ, Joel H. The 

“transient rule” of personal jurisdiction: a well-intentioned concept that has overstayed its welcome. 

Marquette Law Review, v. 73, No. 1, p. 182, Fall 1989). 
355 Caso Nielson v. Braland, 264 Minn. 481, 119 N.W.2d 737 (1963) (HEICHEL, Eric P. Physical presence 

basis of personal jurisdiction ten year after Shaffer v. Heitner: a rule in search of a rationale. Notre Dame 

Law Review, v. 62, No. 4, p. 719, 1987). 
356 BORN, Gary B.; ROTLEDGE, Peter B. International civil litigation in United States Courts. Nova York: 

Wolters Kluwer & Business, 6th ed. 2018. p. 121-23; BURBANK, Stephen B. The United States approach 

to international civil litigation: recent developments in forum selection. University of Pennsylvania Journal 

of International Law, v. 19, No. 1, p. 13-14, Spring 1998; HAY, Peter. Transient jurisdiction, especially 

over international defendants: critical comments on Burnham v. Superior Court of California. University of 

Illinois Law Review, v. 593, p. 599-600, 1990; WEINTRAUB, Russell J. An objective basis for rejecting 

transient jurisdiction. Rutgers Law Journal, v. 22, No. 3, p. 613, Spring 1991. 
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4.6 Jurisdição expropriatória (attachment jurisdiction)357 

 

Segundo Clermond e Palmer, esse critério de determinação da competência é 

utilizado nos casos em que o autor detenha uma pretensão condenatória e procure 

satisfazer seu crédito expropriando o patrimônio do réu, inclusive que esteja em posse de 

terceiros, estando o réu em local incerto e não sabido.358 

 

Historicamente, a attachemnt jurisdiction já foi um meio considerado bastante 

apropriado pela doutrina estado-unidense. Na época colonial, um grande déficit comercial 

com a metrópole levou à grande depressão de 1640, fazendo com que muitos devedores 

fugissem do pagamento de suas obrigações, alternando o domicílio entre as treze colônias. 

Por serem os credores, em sua maioria, membros da poderosa elite econômica local e 

inglesa, desenvolveu-se essa forma peculiar de satisfação dos credores, tanto no âmbito 

legislativo quanto jurisprudencial, a partir de 1650. Dali em diante o credor passou a deter 

o direito de propor ações no foro da situação dos bens, sempre que o devedor fosse 

declarado desaparecido.359 

 

Passados três séculos, esse modelo de determinação da competência que, no dizer 

de Clermont e Palmer, “facilitou a industrialização da América”, continua em vigor, não 

obstante seus abusos frequentes.360 

 

                                                           
357 Segundo o Black’s Law Dictionary, attachment  é: “The act or process of taking, apprehending, or seizing 

persons or property, by virtue of a writ, summons, or other judicial order, and bringing the same into the 

custody of the law; used either for the purpose of bringing a person before the court, of acquiring 

jurisdiction over the property seized, to compel an appearance, to furnish security for debt or costs, or to 

arrest a fund in the hands of a third person who may become liable to pay it over. Also, the writ or other 

process for the accomplishment of the purposes above enumerated, this being the more common use of the 

word. Of persons. A writ issued by a court of record, commanding the sheriff to bring before it a person 

who has been guilty of contempt of court, either in neglect or abuse of its process or of subordinate 

powers”. (BLACK’S Law Dictionary. Online Legal Dictionary. 2nd ed. Disponível em: 

<https://thelawdictionary.org/attachment/>. Acesso em: 10 out. 2018). Num exercício de direito 

comparado, entendemos que a melhor tradução para attachment jurisdiction é a de jurisdição 

expropriatória, pois compreende o leque de medidas que visa à apreensão (busca e apreensão, sequestro ou 

arresto) de bens e direitos do réu, e a sua alienação, visando a satisfazer o crédito do autor. 
358 “Attachment jurisdiction is used in cases where the plaintiff has a personal claim against the defendant 

and seeks to satisfy the claim by attaching unrelated property of the defendant − or by garnishing an 

unrelated obligation owed the defendant by a third party − without obtaining personal jurisdiction over the 

defendant.” (CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 478). 
359 KALO, Joseph J. Jurisdiction as an evolutionary process: the development of quasi in rem and in 

personam principles. Duke Law Journal, p. 1.150-1.162, 1978. 
360 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 479. 
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Embora a attachment jurisdiction (oriunda da tradição processual colonial 

estadunidense) tenha o mesmo fundamento econômico que a umbrella rule sueca, no 

primeiro caso há o pressuposto de localização incerta e não sabida do réu, o que não ocorre 

no segundo caso. Dessa forma, a base do critério americano é a efetividade, enquanto a do 

sueco é a proximidade do foro com os bens do devedor. 

 

4.7 Estados falidos ou incapazes 

 

A sociedade contemporânea é baseada na premissa de que cada indivíduo possui 

múltiplos direitos e obrigações, oriundos de sua nacionalidade e da própria comunidade 

internacional. E tais direitos incluem uma gama de garantias políticas, econômicas, sociais 

e culturais, desde o direito à vida, até o direito de livre circulação, de propriedade e de 

votar e ser votado361. Usualmente, tais direitos são reconhecidos tanto por normas 

domésticas como por normas internacionais362. Como corolário, a obrigação é 

primariamente imposta ao Estado soberano em favor do cidadão. 

 

A Carta das Nações Unidas, que é quase universalmente ratificada, estabelece um 

standard de direitos e garantias individuais, cujo propósito é o de estabelecer “níveis mais 

altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e 

social”, bem como “a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários 

e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional” e “o respeito 

universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião”.363 

 
                                                           
361 Tais direitos são enumerados em uma série de convenções, ratificadas por grande parte dos atores 

internacionais, incluindo a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos (1950); o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(1969), dentre outros (GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state 

failure? ILSA Journal of International & Comparative Law, v. 16, n. 2, p. 470, 2010). 
362 No geral, as Constituições nacionais incluem previsões específicas a vários direitos individuais, que são 

usualmente semelhantes àqueles originários de tratados internacionais, embora muitas vezes sejam mais 

numerosos e detalhados. Tais direitos incluem, por exemplo, direito à autodeterminação, à vida, à saúde, à 

liberdade, à segurança, à dignidade, à igualdade, a um julgamento justo, de expressão, de religião, de se 

casar e ter uma família, de participar do processo político, a receber remuneração justa e condições de 

trabalho salubres e seguras, à igualdade de oportunidades, de participar do processo econômico, de formar 

sindicatos, à educação, de participar de atividades culturais, a se beneficiar do progresso científico, etc. 

(BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, cit., p. 12); SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a 

multicultural conception of human rights. In: HERNÁNDEZ-TRUYOL, Berta (Org.). Moral imperialism: a 

critical anthology. Nova York: New York University Press, 2002. p. 42; PIOVESAN, Flávia. Direitos 

humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 19. 
363 Carta da ONU: art. 55, “a”, “b” e “c”. 
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Tais obrigações recaem sobre cada um dos Estados-Membros da ONU, que se 

comprometeram a implementar as medidas necessárias para alcançar esses objetivos.364 

 

Ao mesmo tempo, organizações regionais, como o Conselho da Europa365, a União 

Europeia366, a União Africana367 e a Organização dos Estados Americanos368 foram criadas 

ao redor do globo, impondo aos seus membros obrigações da mesma natureza. 

 

Não obstante, alguns Estados recém-independentes, ou que tenham sofrido 

catástrofes naturais, conflitos armados e instabilidade política ou econômica, não se 

mostraram capazes de garantir aos seus cidadãos o gozo e a fruição desses direitos, 

justamente pela insuficiência de suas instituições. E, desde o fim da Guerra Fria, a 

emergência de uma nova onda de direitos humanos, que passou a incluir o direito ao 

desenvolvimento, a um meio ambiente protegido e saudável e à governança democrática, 

tem incitado a comunidade local a exigir mudanças concretas, cada vez mais consciente de 

seus direitos.369 

 

Como resultado, os Estados têm assumido a obrigação progressiva de promover, na 

prática, a fruição desses direitos, na forma de proteção e cuidado, manutenção de um 

sistema jurídico e institucional que funcione, de uma rede de proteção social que inclui 

educação, saúde, níveis mínimos de participação econômica e de acesso à globalização 

econômica. Nesse último aspecto, é exigido do Estado que providencie a implantação de 

infraestrutura, transportes, sistema bancário e demais medidas integrativas com a 

comunidade internacional.370 

 

                                                           
364 Carta da ONU: art. 56. 
365 O Conselho da Europa possui 47 membros ativos e 8 observadores (Disponível em: 

<https://www.coe.int/pt/web/about-us/our-member-states>. Acesso em: 30 out. 2018). 
366 A União Europeia possui 28 Estados-Membros (Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-

eu_en>. Acesso em: 08 out. 2018). 
367 A União Africana possui 55 Estados-Membros (Disponível em: <https://au.int/en/memberstates>. Acesso 

em: 08 out. 2018). 
368 A Organização dos Estados Americanos possui 35 Estados-Membros, estando desde 2009 negociando a 

reintegração de Cuba (Disponível em: <http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp>. Acesso em: 

08 out. 2018). 
369 LAFER, Celso, A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, 

cit., p. 34. 
370 O desenvolvimento da comunicação, da internet e a facilidade de locomoção criaram uma sociedade 

mundial na qual valores, expectativas e visões políticas e econômicas são amplamente compartilhadas, em 

tempo real. O que ocorre em uma parte do mundo pode ter repercussões imediatas em outras, incluindo 

transações financeiras, emergências ambientais, crises de saúde e riscos à segurança (GIORGETTI, Chiara, 

Why should international law be concerned about state failure?, cit., p. 472). 
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O ônus imposto às estruturas dos Estados pela nova ordem econômica e pela 

governança democrática é brutal, fazendo com que muitos deles simplesmente não sejam 

capazes de dar conta de suas tarefas. Seja pela insuficiência de suas instituições ou pelo 

esgotamento de sua capacidade econômica, vários Estados acabaram entrando em um 

círculo vicioso de não realizações. 

 

A situação é semelhante no que tange às obrigações de um Estado em relação à 

comunidade internacional. O número de Estados independentes aumentou de forma 

significativa desde o final da Segunda Grande Guerra, com o fim das colônias africanas e 

asiáticas e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do Pacto de 

Varsóvia. 

 

As autoridades precisam executar uma infinidade de ações diárias 

concomitantemente, que são necessárias para satisfazer tanto o público interno quanto o 

internacional. A crescente interdependência dos Estados e a estrutura normativa da 

comunidade internacional cada vez mais densa impõem obrigações mais complexas. 

 

A grande diferença é que tais obrigações não são apenas jurídicas, mas também de 

ordem econômica e estrutural, necessárias para o funcionamento de toda a comunidade 

internacional. Quando um Estado não realiza as ações que dele se espera, todo o arcabouço 

se torna instável, pela interconexão hoje existente.371 

 

Alguns Estados fracassados, falidos ou frágeis não conseguem cumprir plenamente 

suas obrigações para com seus cidadãos e com a comunidade internacional. O fracasso do 

Estado e a fragilidade constituem um fenômeno relativamente novo e infelizmente não são 

ocorrências raras. No entanto, não existem estudos relativos a tal efeito no âmbito do 

direito internacional privado. 

 

                                                           
371 DOBBINS, James. Who lost Iraq? Lessons from the Debacle. Foreign Affairs, v. 86, n. 5, p. 74, Sept./Oct. 

2007; DIAMOND, Jared. M. Collapse: how societies choose to fail or to succeed. New York: Viking, 

2005. p. 515-516; WRIGHT, James. Canadian policy towards fragile, dangerous, and failed states. 

Conference on Fragile States, Dangerous States and Failed States, University of Victoria, 25-27 November 

2005 e COHEN, Lenard J. The responsibility to perfect: international learning to rebuild shattered states. 

Conference on Fragile States, Dangerous States and Failed States. University of Victoria, 25-27 November 

2005. 
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4.7.1 Conceito 

 

Estado falido é aquele incapaz de cumprir as obrigações assumidas perante seus 

cidadãos e a comunidade internacional, sendo caracterizados pelo colapso de suas 

estruturas governamentais e pela impossibilidade concreta de suas autoridades 

desempenharem suas funções públicas de modo adequado, deixando de prover segurança, 

cumprir determinações legais, exercer o controle de suas instituições, suprir serviços 

básicos como educação e saúde e manter o funcionamento da economia e da 

infraestrutura.372 

 

Presume-se que o status de falência do Estado seja provisório, não sendo possível 

se precisar o momento de início e fim de sua incapacidade. 

 

No dizer de Giorgetti, a falência do Estado é percebida em diversos setores e é 

progressiva, havendo a contaminação das estruturas governamentais, na medida que as 

diversas áreas da administração pública vão entrando em colapso.373 

 

Embora a falência total seja rara, a falência de setores específicos da administração 

ocorre durante crises pontuais, ao longo de determinado período. 

 

Os estudiosos de relações internacionais têm apontado atualmente exemplos 

persistentes de falência total em Estados como: a Somália, em que não há um governo 

estabelecido há mais de vinte e cinco anos374; a República Democrática do Congo375, em 

que milícias armadas lutam entre si pelo domínio de recursos naturais, cometem 

genocídios e provocam deslocamentos populacionais; o Sudão e o Afeganistão, cujos 

                                                           
372 KRASNER, Stephen D.; PASCUAL, Carlos. Addressing state failure. Foreign Affairs, v. 84, No. 4, p. 

153-163, July/Aug. 2005; GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state 

failure?, cit., p. 473; ROTBERG, Robert I. The failure and collapse of nation-state: breakdown, prevention 

and repair. In: ROTBERG, Robert I. (Ed.). When states fail: causes and consequences. Princeton: Princeton 

University Press, 2004. p. 44; KASFIR, Nelson. Domestic anarchy, security dilemmas and violent 

predation: causes of failure. In: ROTBERG, Robert I. (Ed.). When states fail: causes and consequences. 

Princeton: Princeton University Press, 2004. p. 60. 
373 GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state failure?, cit., p. 474. 
374 SOMALIA: most-failed state: twenty-five years of chaos in the Horn of Africa, The Economist, Sept. 10th 

2016. Disponível em: <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/09/10/most-failed-state>. 

Acesso em: 09 out. 2018. 
375 NIENABER, Georgianne; NDABA, Obadlas. Why the Democratic Republic of Congo is a failed state? 

Disponível em: <https://www.huffingtonpost.com/georgianne-nienaber/why-the-democratic-

republ_b_1676305.html>. Acesso em: 09 out. 2018. 
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governos controlam apenas partes de seu território, enquanto grupos armados organizam 

bases terroristas em extensas áreas do Estado376; o Haiti, devastado por um terremoto em 

2010 e por uma persistente epidemia de cólera a partir de 2011377, entre outros exemplos. 

De outro lado, são apontados atualmente falência em setores específicos (e progressivos) 

na Síria, na Venezuela e no Mali. 

 

Historicamente, o colapso do Estado é o produto de vários eventos importantes. 

Embora não seja possível destacar uma causa isolada, existem vários fatores 

interconectados, tanto endógenos como exógenos. As causas endógenas incluem a 

corrupção, as fraquezas estruturais e a impossibilidade de administrar crises pontuais, 

como desastres ambientais, conflitos internos ou epidemias. Já as causas exógenas incluem 

as crises macroeconômicas e políticas, as intervenções estrangeiras e a falta de apoio 

institucional, principalmente nos casos de revolução, em que os grupos emergentes não 

dispõem de meios para estabelecer um Estado organizado378. Além disso, outras três 

condições também são associadas à falência do Estado: o fim da Guerra Fria, os conflitos 

étnicos (de raízes históricas e políticas) e as heranças dos regimes coloniais africanos e 

asiáticos.379 

 

Conforme assinalam Hobbes380, Locke381 e Rousseau382, a teoria política define o 

Estado como um contrato social, em que as regras políticas são fundadas em acordos 

tácitos mutuamente benéficos entre o soberano e os súditos, baseados em obrigações 

recíprocas. Consequentemente, enquanto os cidadãos pagam seus tributos e cumprem as 

leis, os governantes proveem serviços públicos, tais como segurança, saúde, educação, 

infraestrutura e previdência social. A teoria do contrato social, quando transposta para o 

                                                           
376 ROTBERG, Robert I. Failed states in a world of terror. Foreign Affairs, v. 81, n. 4, p. 131, July 2002. 
377 TORGMAN, Annabelle L. Haiti: a failed state?: democratic progress and OAS intervention. The 

University of Miami Inter-American Law Review, v. 44, n. 1, p. 115-120, Winter 2012. 
378 WILDE, Ralph. The skewed responsibility narrative of the “failed states” concept. ILSA Journal of 

International Law & Comparative Law, v. 9, No. 2, p. 425, 2003. 
379 THÜRER, Daniel. The “failed state” and international law. International Law Review of the Red Cross, v. 

81, No. 836, p. 750, 1999. Disponível em: 

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jq6u.htm>. Acesso em: 30 out. 2018. 
380 HOBBES, Thomas, Leviatã ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil, cit., p. 78. 
381 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e 

os fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 

1994. p. 60. 
382 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: discursos sobre a origem da desigualdade entre os 

homens. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 12. (Os Pensadores, v. 

24). 
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modelo de estado falido, sugere que os governantes não conseguem cumprir com suas 

obrigações, rompendo o vínculo estabelecido com seus governados.383 

 

O governo central deixa de tomar decisões, fazendo com que o Estado se torne 

inoperante. As leis não são promulgadas, a ordem não é preservada e a coesão social é 

desfeita. O comando político perde a identidade simbólica perante o povo, não mais 

garantindo a integridade do território ou a soberania das instituições, perdendo 

legitimidade e, consequentemente, o direito de comandar e conduzir os assuntos públicos. 

Como sistema de organização macroeconômica, o equilíbrio funcional é destruído, não 

recebendo apoio nem controlando a população, que não mais lhe cobra providências, posto 

que é incapaz de as suprir. Estagnado, sem a emergência de uma fonte de poder tradicional, 

carismática ou institucional, o governo perde as condições de governar.384 

 

4.7.2 Estados falidos e o direito internacional 

 

Como já mencionado anteriormente, o fenômeno dos Estados falidos representa 

uma enorme “anomalia” do conceito da fungibilidade dos Estados e equivalência das 

jurisdições no plano do direito internacional, na medida que continuam a ser considerados 

entes soberanos, obrigados a cumprir com as obrigações firmadas em convenções e 

tratados, que inclusive os que garantem o devido processo legal a todos aqueles que se 

subordinam a sua jurisdição. Falta-lhes, todavia, efetividade em tais desideratos. 

 

Muito embora o tema da criação e sucessão de Estados, no plano do direito 

internacional público, já tenha sido muito discutido, parece claro que a evolução (ou 

involução) dos entes estatais não tenha ainda merecido o devido tratamento.385 

 

                                                           
383 GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state failure?, cit., p. 475. 
384 Ver, por todos: ZARTMAN, William (Ed.). Collapsed states: the disintegration and restoration of 

legitimate authority. Boulder: L. Rienner Publisher, 1995. p. 10-17. 
385 Exemplificativamente, sobre a Escócia, a Catalunha, Flandres e o Tirol do Sul: MARTINI, Mario e; 

DAMM, Matthias. Succession of states in the EU. Ancilla Iuris, p. 159-164, 2014. Sobre os aspectos de 

sucessão nas obrigações de direito internacional público: CASELLA, Paulo Borba. Sucessão de Estado no 

direito internacional pós-moderno. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 102, 

p. 1.155-1.170, 2007; MAFTEI, Jana. Succession of states in respect of treaties. European Integration – 

Realties and Perspectives, v. 9, No. 1, p. 355-360, 2014. Finalmente: ZANINI, Gustavo. A Convenção de 

Viena sobre a sucessão de Estados em matéria de bens, arquivos e dívidas do Estado (8 de abril de 1983). 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 81, p. 41-48, jan./dez. 1986. 
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Em outras palavras, ao contrário da sucessão, a falência não dissolve os Estados, 

que permanecem com seu status de soberania inalterado de acordo com o direito 

internacional público. De acordo com o artigo 1º da Convenção sobre Direitos e Deveres 

dos Estados e sobre Asilo Político de 1933 (Convenção de Montevidéu), promulgada no 

Brasil pelo Decreto n. 1.570, de 13 de abril de 1937, o “Estado”, como pessoa de direito 

internacional, deve reunir os seguintes requisitos: 

 

a) População permanente; 

b) território determinado; 

c) governo; 

d) capacidade de entrar em relações com os demais Estados. 

 

Segundo Rosalyn Riggins, juíza da Corte Internacional de Justiça, tal definição 

continua “imutável e bem descrita”386. Giorgetti, a esse respeito, cita a “Primeira Opinião” 

proferida pela Comissão de Arbitragem da Conferência Europeia para a Paz na Ex-

Iugoslávia, em que “o Estado é usualmente definido como uma comunidade, formada em 

um território por uma população, sujeita a uma autoridade política organizada”.387 

 

O problema aparece justamente quando um ou mais elementos tipificados no artigo 

1º da Convenção de Montevidéu são abalados: a posição do Estado não é questionada no 

âmbito do direito internacional. Isso ocorre, posto que o Estado falido não é considerado 

dissolvido ou extinto pelas alterações substanciais ocorridas em seu território, em sua 

população ou em seu governo.388 

 

Em linhas gerais, o Estado falido continua sendo um sujeito ativo de direito 

internacional, não havendo alteração de seu status. 

 

É evidente que os elementos trazidos pela Convenção de Montevidéu são 

insatisfatórios. A uma, posto que “população permanente” e “território determinado” são 

                                                           
386 “The definition of ‘a State’ has remained virtually unchanged and continues to be well described by the 

traditional provisions of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States” (HIGGINS, 

Rosalyn. Problems and process: international law and how we use it. Oxford: Clarendon Press; New York: 

Oxford University Press, 1995. p. 35-49). 
387 GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state failure?, cit., p. 476. 
388 E mesmo se ocorrerem alterações em todos esses elementos. Ver, por todos: CRAWFORD, James. The 

creation of states in international law. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University 

Press, 2006. p. 44-72. 
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conceitos absolutamente indefinidos, haja vista as crises dos refugiados e a instabilidade 

das fronteiras demarcadas artificialmente por colonizadores europeus, sobretudo na África 

subsaariana. Embora haja população e território, muitas vezes a população se dispersa e o 

território é contestado interna e externamente389. A duas, pois em grande parte das vezes é 

difícil ou impossível se reconhecer autoridade, legitimidade ou legalidade em quem se 

proclama governo. A três, pois o requisito da “capacidade de entrar em relações com os 

demais Estados” é exigido quando da declaração de independência do Estado, como ato 

formal de criação. É absolutamente anômalo – na expressão cunhada por Giorgetti – que a 

Convenção de Montevidéu liste os requisitos para a criação e o reconhecimento de um 

novo Estado, mas não defina aqueles necessários para a sua manutenção enquanto tal.390 

 

Por conta disso, o direito internacional público hodierno não dispõe de uma diretriz 

clara sobre as consequências jurídicas oriundas de eventuais abalos nos requisitos listados 

no artigo 1º da Convenção de Montevidéu, o que leva à conclusão de que a falência do 

Estado não é reconhecida no âmbito do direito internacional. Assim, os Estados falidos 

continuam a ser considerados sujeitos de direito internacional, com todas as prerrogativas 

dali decorrentes, inclusive, o da igualdade frente a outros Estados e da equivalência de suas 

jurisdições. 

 

O direito internacional não reage à fraqueza e à falência institucional desses 

Estados, organicamente considerados. Como corolário, o Estado falido leva a migrações 

em massa e grandes deslocamentos populacionais, porosidade de suas fronteiras e 

insurgência de grupos rebeldes, que retalham o controle de seu (instável) território. Muitas 

vezes por questões de segurança, Estados vizinhos são levados a invadir e patrulhar regiões 

limítrofes, entrando em combate com os grupos rebeldes. Não raramente, tais territórios 

acabam servindo de bases para toda a sorte de ilicitudes, como a proliferação de bases 

terroristas (Sudão), produção de drogas (Afeganistão) e pirataria (Somália). 

 

Evidentemente, há graus de falência entre os Estados, assim como há períodos de 

maior ou menor instabilidade social, política e econômica. Também é evidente que o 

Estado falido não perde sua independência ou seu status no direito internacional, embora 

                                                           
389 EVANGELOPOULOS, Panagiotis. Towards a synthesis of theories of state failure. International Review 

of Economics, v. 54, n. 1, p. 13-20, Mar. 2007. 
390 GIORGETTI, Chiara. Why should international law be concerned about state failure?, cit., p. 477. 
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seja claro que ele não detém, em um dado período ou em certo campo de atuação, 

condições de cumprir com suas obrigações.391 

 

Nessas hipóteses, não parece razoável supor que as eventuais sentenças judiciais 

oriundas de Estados falidos mereçam apenas uma revisão de forma por meio do 

mecanismo da delibação, posto haver uma manifesta trinca (na expressão de Kuhn) na 

presunção de equivalência das jurisdições entre os foros a quo e ad quem. 

 

4.8 “Falta de vontade” do Estado de prover justiça 

 

Além das situações de falência dos Estados, o direito penal internacional392 evoluiu 

nas últimas décadas, visando à atuação do Tribunal Penal Internacional (TPI) nos casos em 

que o Estado (signatário do Estatuto de Roma do TPI) não tenha capacidade ou não esteja 

disposto a promover os procedimentos necessários à persecução criminal, ou ainda não 

tenha conduzido os procedimentos de forma imparcial ou independente. Tal atuação 

submete o TPI ao princípio da complementariedade ou subsidiariedade das jurisdições 

nacionais (preâmbulo, arts. 1º, 15, 17 a 19).393 

 

Para aplicação desse princípio, o Estatuto dispõe sobre regras para admissibilidade 

da respectiva demanda no TPI, analisando concretamente se o Estado que detém a 

competência primária foi hábil para investigar e efetuar a persecução penal. O artigo 17 do 

                                                           
391 A ONU atua diretamente em uma variedade de situações, visando a auxiliar os Estados em situações de 

risco. Tais atuações envolve desde as questões de saúde pública (OMS), alimentação, auxílio a refugiados, 

etc. (Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/>. Acesso em: 10 out. 2018). 
392 O direito internacional penal é ramo das ciências jurídicas que trata dos assuntos criminais na ordem 

mundial, inclusive, nas questões relacionadas à jurisdição para julgamento e aplicação de sanções pelo 

Tribunal Penal Internacional (TPI). O TPI foi o primeiro tribunal penal internacional permanente, 

estabelecido em 2002 na Haia, Países Baixos. Segundo a Resolução XXVIII da Organização das Nações 

Unidas (Princípios da Cooperação Internacional na Identificação, Detenção, Extradição e Punição dos 

Culpados por Crimes contra a Humanidade), adotada em 1973, todos os Estados devem colaborar para 

processar os responsáveis por esses crimes. A corte tem competência para julgar os responsáveis por crimes 

de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade quando os tribunais nacionais não puderem ou não 

quiserem processar os criminosos. Sete nações votaram contra o projeto (Estados Unidos, China, Israel, 

Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar) e outras vinte e uma se abstiveram. Atualmente, 123 Estados são partes do 

Estatuto de Roma. Desses, 33 são Estados africanos, 19 são da região da Ásia-Pacífico, 18 são da Europa 

Oriental, 28 são de países da América Latina e do Caribe e 25 são da Europa Ocidental. Ver, por todos: 

PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito penal internacional: imunidades e anistias. São Paulo: Manole, 

2012. p. 18-33. 
393 MAZZUTTI, Vanessa de Biassio. O Tribunal Penal Internacional e os princípios da complementariedade 

e ne bis in idem. Revista Jurídica Luso Brasileira, Lisboa, v. 1, n. 4, p. 1.789-1.795, 2015. 

https://asp.icc-cpi.int/php/show.php?page=region&id=2
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Estatuto arrola as condições para que a vontade ou a incapacidade do Estado seja avaliada, 

assim como a observância do devido processo legal.394 

 

Se o Estado se mostrar incapaz ou inábil, nos termos do artigo 17, o TPI terá a 

competência complementar para julgar os crimes previstos em seu artigo 5º (genocídio, 

crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou crime de agressão). 

 

O TPI se considerará competente para promover as medidas criminais: 

 

a) Se o Estado competente não demonstrar “vontade de levar a cabo o inquérito ou 

o procedimento ou não tenha capacidade para o fazer” (art. 17, n. 1, “a”); 

b) se o Estado tiver instaurado o inquérito ou procedimento criminal, porém “tenha 

decidido não dar seguimento ao procedimento criminal contra a pessoa em causa, a 

menos que esta decisão resulte do fato de esse Estado não ter vontade de proceder 

criminalmente ou da sua incapacidade real para o fazer” (art. 17, n. 1, “b”). 

 

Por seu turno, o Estatuto assim qualifica a falta de vontade persecutória do Estado-

Membro: 

 

a) Nas hipóteses em que os procedimentos internos ou a decisão proferida pelo 

Estado-Membro configurarem um subterfúgio que afasta a competência do TPI (art. 

17, n. 2, “a”); 

b) ter havido demora injustificada no processamento, a qual “se mostra 

incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a 

justiça” (art. 17, n. 2, “b”); 

c) ausência de independência ou imparcialidade do órgão julgador, a qual “seja 

incompatível com a intenção de levar a pessoa em causa perante a justiça” (art. 17, 

n. 2, “c”). 

 

Por fim, o Estatuto define a incapacidade do Estado em conduzir as medidas 

criminais se por “colapso total ou substancial da respectiva administração da Justiça ou por 

indisponibilidade desta” ocorrerem as seguintes hipóteses (art. 17, n. 3): 

 

                                                           
394 TAQUARY, Eneida Orbage de Britto. Tribunal Penal Internacional e a Emenda Constitucional 45/04: 

sistema normativo brasileiro. Curitiba: Juruá, 2008. p. 179. 
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a) O Estado não reunir condições de fazer comparecer o acusado em juízo; 

b) não serem colhidas as provas ou depoimentos necessários; 

c) não haver condições de se concluir o processo. 

 

O princípio da complementariedade tem por efeito a restrição da soberania dos 

Estados-Membros do Estatuto de Roma, a partir da análise aprofundada de critérios 

materiais de concretização da justiça no plano internacional.395 

 

Na prática, o princípio tem sido marcado por uma tensão entre a firmeza (por 

exemplo, no uso de complementaridade como uma “espada”) e leniência (por exemplo, na 

possibilidade de a jurisdição doméstica suprir a falha de sua jurisdição). Assim, em alguns 

casos em que há dúvidas sobre a competência complementar do TPI, segue-se a decisão de 

seus promotores em iniciar procedimentos contra o Estado faltoso (presunção de que houve 

denegação de justiça)396, sendo que em outros casos (como em Darfur), o TPI acaba por 

alongar as conversações com o Estado.397 

 

Nas primeiras atuações do tribunal (contra atos praticados na República 

Democrática do Congo, Uganda e República Centro-Africana), os próprios Estados 

solicitaram a atuação do TPI, ao invés de sua própria jurisdição interna (self-referrals)398. 

Já nos casos em que o exercício da jurisdição pelo TPI encontrou resistência política, o 

tribunal adotou estratégias diferentes. Em Darfur, no Sudão, o tribunal insistiu na 

jurisdição do TPI, devido à ausência de investigações domésticas e processos judiciais 

relacionados às acusações. O tribunal pressionou pelo cumprimento de seus mandados de 

                                                           
395 Grammer considera se tratar de uma “restrição leve” da soberania, haja vista a possibilidade de os Estados 

parte-Partes afastarem a competência do TPI caso melhorem sua prestação jurisdicional (GRAMMER, 

Christoph. O sistema do Estatuto de Roma como força motriz do direito penal internacional: o inesperado 

êxito do Estatuto de Roma na América Latina. In: AMBOS, Kai; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano 

(Orgs.). Tribunal Penal Internacional: possibilidades e desafios. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 34). 
396 “Before considering whether there are substantial reasons to believe that it is not in the interests of justice 

to initiate an investigation, the Prosecutor will necessarily have already come to a positive view on 

admissibility, including that the case is of sufficient gravity to justify further action. These reflections 

demonstrate both the central importance of the element of gravity of the crime, as well as the strong 

presumption in favour of initiating an investigation where the threshold of sufficient gravity is met.” 

(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC). Office of the Prosecutor (OTP). Policy paper on the 

interests of justice. September 2007, p. 5. Disponível em: <https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-

73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2018). 
397 SUDAN reiterates opposition to try Darfur suspects before CCI. Sudan Tribune, 18 October 2005. 

Disponível em: <http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=12116>. Acesso em: 10 out. 2018. 
398 AKHAVAN, Payam. Self-referrals before the International Criminal Court: are states the villains or the 

victims of atrocities? Criminal Law Forum, v. 21, No. 1, p. 103-120, Mar. 2010. 
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prisão e enfatizou, em particular, o dever de os Estados-Membros efetuarem a prisão e a 

entrega de Omar Hassan Ahmad Al Bashir ao TPI.399 

 

No caso do Quênia, a promotoria implementou um procedimento misto. Com base 

no consentimento do Estado, a promotoria do TPI utilizou as instituições locais para dar 

início à persecução criminal, sujeita a certas condições em que foram previstas 

providências específicas e definidos prazos para as autoridades quenianas, por meio de um 

acordo400. Porém, haja vista o descumprimento dos termos e condições firmados com a 

promotoria do TPI, decidiu-se pela desconsideração do acordo e o início dos 

procedimentos no tribunal.401 

 

Em síntese, a aplicação do princípio da complementariedade pelo TPI, seja de 

modo incisivo, seja de modo atenuado, mostra uma evolução muito interessante a respeito 

da relatividade das jurisdições, no que tange à persecução dos crimes previstos no Estatuto 

de Roma, inclusive com a positivação de critérios e o estabelecimento de standards mais 

objetivos. 

 

O direito penal internacional tem mostrado, de forma técnica e funcional, que a 

jurisdição estatal muitas vezes não se mostra confiável à comunidade internacional, 

avançando num estágio mais desenvolvido de intervenção, na qual se substituem os juízes 

estatais por um sistema de justiça supranacional. 

  

                                                           
399 Al Bashir Case (The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir) - ICC-02/05-01/09. Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir, presidente da República do Sudão desde 16 de outubro de 1993, foi acusado  de cinco 

crimes contra a humanidade (assassinato, extermínio, transferência forçada, tortura e estupro); dois crimes 

de guerra (atacar intencionalmente a população civil e indivíduos isolados, que não participaram de 

hostilidade ou pilhagens); três genocídios (matou, provocou sérias lesões corporais e psicológicas, e infligiu 

deliberadamente contra grupos alvo medidas que provocaram a sua destruição, entre 2003 e 2008, em 

Darfur, Sudão (The prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09. Disponível em: 

<https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>. Acesso em: 10 out. 2018). 
400 Agreed minutes of the meeting between prosecutor Moreno-Ocampo and the delegation of the Kenyan 

Government. The Hague, 3 July 2009. Disponível em: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/1CEB4FAD-

DFA7-4DC5-B22D-

E828322D9764/280560/20090703AgreedMinutesofMeetingProsecutorKenyanDele.pdf>. Acesso em: 10 

out. 2018. 
401 Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the 

situation in the Republic of Kenya (ICC-01/09-19), Pre-Trial Chamber II, 31 March 2010. Disponível em: 

<https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_12716.PDF>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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CAPÍTULO 5 – REAÇÃO ÀS JURISDIÇÕES ANÔMALAS 

 

Por meio de critérios difusos, é possível perceber que já existem diversas reações 

aos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras em que se perceberam anomalias na 

jurisdição a quo, relacionadas à qualidade da própria jurisdição, nos Estados Unidos e na 

União Europeia. 

 

Essas reações encontram-se presentes em categorias diversas, com diferentes 

nomenclaturas, porém acentuando progressivamente os critérios apontados neste trabalho. 

 

5.1 Nos Estados Unidos da América 

 

A doutrina dos Estados Unidos é crítica ao fato de ser mais simples o 

reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais no âmbito doméstico do que as 

sentenças judiciais estrangeiras. Tal constatação decorre da sua adesão à Convenção sobre 

o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (Convenção 

de Nova York), enquanto, por outro lado, não houve a pactuação de acordos internacionais 

relativos ao tema das sentenças judiciais estrangeiras402. Enquanto no primeiro caso não há 

grande contestação sobre a forma e os fundamentos, no segundo caso, a falta de 

uniformização entre todos os cinquenta Estados acaba levando a um sem-número de 

entendimentos sobre os mais diversos fatores. 

 

Basicamente, o fundamento jurídico para a homologação de sentenças estrangeiras 

nos Estados Unidos é a comity of nations (commitas gentium)403. Não obstante a variedade 

de leis estaduais aplicáveis ao procedimento, trinta e três dos Estados que compõem a 

federação estadunidense adotaram a Uniform Foreign Money-Judgements Recognition Act 

                                                           
402 BORN, Gary B. International commercial arbitration: commentary and materials. 2nd ed. Nova York: 

Kluwer Law International, 2001. p. 21; SCHWEBEL, Stephen M. A celebration of the United Nations New 

York Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Arbitration International, 

v. 12, n. 1, p. 83-85, Mar. 1996; ZEYNALOVA, Yuliya. The law on recognition and enforcement of 

foreign judgments: it’s it broken and how do we fix it? Berkeley Journal of International Law, v. 31, No. 1, 

p. 150-151, 2013. 
403 ZEYNALOVA, Yuliya, The law on recognition and enforcement of foreign judgments: it’s it broken and 

how do we fix it?, cit., p. 154. A doutrina estadunidense da comity of nations se originou a partir da 

tradição inglesa que, nas palavras de Blackburn, se baseia na reciprocidade (“admitted principle of the law 

of nations that a state is bound to enforce within its territories the judgment of a foreign tribunal” - Godard 

v. Gray (1890) L.R. 6 Q.B. 139, 148). 
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(“UFMJRA”)404, promulgada em 1962 pela Uniform Law Commission (ULC)405. Os 

demais Estados não signatários desse acordo continuam aplicando as regras estabelecidas 

pelo The Restatement (Third) of Foreign Relations of the United States (“Restatement”).406 

 

A UFMJRA não prevê um procedimento uniforme para a homologação, dispondo 

apenas que a sentença estrangeira detém no foro a mesma eficácia que as proferidas pelos 

demais Estados da federação407, cuja regra de reconhecimento mútuo advém do artigo IV, 

seção 1, da Constituição dos Estados Unidos408. Com isso, qualquer sentença estrangeira 

condenatória que seja “terminativa, conclusiva e exequível”, “mesmo na pendência ou 

sujeita a um recurso”, “excluídas as condenações tributárias, multas ou outras penalidades, 

ou julgamentos relacionados a casamentos ou direito de família” podem ser homologadas 

nos Estados Unidos409. Porém, mesmo as sentenças estrangeiras que não atendem a tais 

critérios são geralmente homologadas pela aplicação do Restatement, incluindo sentenças 

estrangeiras que “concedem ou recuperam uma quantia, declaram ou confirmam o status 

de uma pessoa, ou atribuem a propriedade de um determinado bem”.410 

 

Em síntese, a UFMJRA é a codificação da common law para a homologação de 

sentenças estrangeiras nos Estados Unidos. E o mais importante precedente é o caso Hilton 

v. Guyot, em que a Suprema Corte estabeleceu, em 1895, os critérios gerais para a 

homologação de sentenças estrangeiras (na hipótese, francesa) proferidas em face de um 

                                                           
404 Lei de reconhecimento de sentenças em moeda estrangeira (nossa tradução). 
405 A lei foi elaborada a partir de estudos da ULC, que é uma organização civil voltada à uniformidade das 

leis estaduais dos Estados Unidos desde 1892 (Disponível 

em:<http://www.uniformlaws.org/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC>. Acesso em: 11 out. 2018). 

Até o momento, os seguintes Estados adotaram essa legislação: Alasca, Califórnia, Colorado, Connecticut, 

Delaware, Distrito de Columbia, Flórida, Geórgia, Havaí, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, 

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, 

Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Texas, Ilhas Virgens dos EUA, 

Virgínia e Washington. 
406 MARTINEZ, Juan Carlos. Recognizing and enforcing foreign nation judgments: the United States and 

Europe compared and contrasted. Journal of Transnational Law & Policy, v. 4, p. 49-51, Spring 1995. 
407 Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act (“UFMJRA”), Prefatory Note. Disponível em: 

<http://www.uniformlaws.org/shared/docs/foreign%20money%20judgments%20recognition/ufmjra% 

20final%20act.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018.  
408 “Full faith and credit shall be given in each State to the public acts, records, and judicial proceedings of 

every other State. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records 

and proceedings shall be proved, and the effect thereof.” 
409 UFMJRA §§ 2, 1(2). 
410 LOWENFELD, Andreas F.; SILBERMAN, Linda. United States of America. In: PLATTO, Charles; 

HORTON, William (Eds.). Enforcement of foreign judgements worldwide. 2nd ed. London: Graham & 

Trotman, 1993. p. 123. 



141 

réu estadunidense411. Em linhas gerais, a Suprema Corte entendeu que a homologação se 

faria sem a revisão de mérito, desde que os seguintes requisitos fossem observados pelo 

juízo a quo: 

 

a) Observância do devido processo legal (“impartial tribunals or procedures 

compatible with the requirements of due process of law”); 

b) a sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente; 

c) tenha havido citação válida; 

d) não tenha sido violada a ordem pública ou não conflite com outra sentença 

proferida anteriormente; 

e) que o sistema de revisão judicial estrangeiro tenha assegurado a administração da 

justiça tanto em favor de seus cidadãos como aos estrangeiros; 

f) não haja qualquer evidência de: 

1) fraude; 

2) risco ou dano ao ordenamento ou ao judiciário; ou 

3) qualquer outra razão pela qual a cortesia (“comity”) dos Estados Unidos 

não deva ser aplicada ao julgamento estrangeiro.412 

 

Tais critérios permitem a impugnação da sentença estrangeira pela inobservância de 

regras processuais do tribunal a quo, com um amplo leque de discricionariedade (§ 4, “b”, 

da UFMJRA). Nesses casos, a corte doméstica poderá reapreciar o mérito da causa, pelo 

não reconhecimento da sentença estrangeira. Em 2005, a Uniform Law Commission 

(ULC) aprovou uma nova regra comum, denominada Uniform Foreign-Country Money 

Judgements Recognition Act (“UFCMJRA”), com o propósito de atualizar a UFMJRA413. 

A nova lei distribuiu expressamente o ônus da prova no procedimento, cabendo ao 

demandado provar as causas impeditivas à homologação da sentença estrangeira e ao 

demandante provar a presença de tais requisitos. Por fim, estabeleceu que o direito previsto 

na sentença estrangeira prescreverá de acordo com as regras do tribunal a quo, ou em 

                                                           
411 CAMPBELL, Dennis. Enforcement of foreign judgements. London: LLP Professional Publishing, 1997. p. 

442. O caso citado pelo autor, e amplamente conhecido na doutrina estadunidense, é o 159 U.S. 113 (1895). 
412 Esse último requisito (ausência de reciprocidade) foi invocado pela Suprema Corte como fundamento para 

se negar a homologação daquela sentença estrangeira, visto que o Estado de origem (França) se negava à 

época a reconhecer sentenças oriundas dos Estados Unidos. Posteriormente, no caso Erie R. R. Co. v. 

Tompkins, 3204 U.S. 64 (1938), o critério da reciprocidade foi abolido da common law estado-unidense 

pela Suprema Corte. ZEYNALOVA, Yuliya, The law on recognition and enforcement of foreign 

judgments: it’s it broken and how do we fix it?, cit., p. 157. 
413 BORN, Gary B.; ROTLEDGE, Peter B., International civil litigation in United States Courts, cit., p. 78-

80. 
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quinze anos, na hipótese de não haver previsão414. Sobre as hipóteses de não 

reconhecimento, a Act de 2005 acrescentou dois novos requisitos (aos seis originalmente 

listados no regulamento de 1962): 

 

a) caso a sentença tenha sido proferida em circunstâncias que levantem dúvidas 

substanciais sobre a integridade da corte em relação à sentença (seção 4, “c”, n. 7); 

ou 

b) o procedimento não tenha observado o devido processo legal (seção 4, “c”, n. 8). 

 

Embora discricionários no que diz respeito à qualidade da jurisdição a quo415, 

vários são os precedentes de recusa de homologação pelas cortes estadunidenses.416 

 

O primeiro deles, muito citado pela doutrina, é o Bank Melli Iran v. Pahlavi, em 

que o Tribunal Federal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos negou 

homologação a uma sentença iraniana em 1995, oriunda de uma ação de cobrança movida 

por uma instituição financeira do Irã, em face da irmã do antigo Xá, por sua vez refugiada 

na Califórnia. Como fundamento para o não reconhecimento, a corte estadunidense levou 

em conta a violação do devido processo legal no tribunal a quo417. A Revolução Islâmica 

de 1979, que destituiu o governo do Xá do Irá, impediu sua irmã de receber um tratamento 

justo na corte local, na medida que ela não poderia comparecer às audiências, escolher seu 

próprio advogado ou inquirir testemunhas, sem pôr em risco sua integridade física. 

 

Analogamente, no caso Bridgeway v. Citibank, a empresa liberiana Bridgeway 

pretendeu homologar uma sentença oriunda daquele Estado no Tribunal Federal de 

Apelações do Segundo Circuito dos Estados Unidos, em 2000. Embora a Constituição da 

Libéria previsse um Poder Judiciário independente e autônomo, o Citibank impugnou o 

pedido de homologação, alegando que durante o período da Primeira Guerra Civil (1989-

                                                           
414 Vide comparação entre ambos os Acts, formulada pela própria ULC. Disponível em: 

<http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Foreign-

Country%20Money%20Judgments%20Recognition%20Act>. Acesso em: 17 out. 2018. 
415 Haja vista tal multiplicidade de precedentes, os casos tratados a seguir são comumente citados pela 

doutrina, e não merecerão uma análise aprofundada. 
416 Ver, por todos: BRAND, Ronald. Recognition and enforcement of foreign judgments. Federal Judicial 

Center – International Litigation Guide, abril de 2012, p. 13-26. Disponível em: 

<https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/BrandEnforce.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
417 Bank Melli Iran v. Pahlavi, 58 F.3d 1406 (9º Cir. 1995) (SYMEONIDES, Symeon. C., Choice of law in 

the American Courts in 2010: twenty-fourth annual survey, cit., p. 341). 
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1996) tais garantias não foram seguidas418. O tribunal estadunidense reconheceu a 

parcialidade da corte liberiana em favor da empresa local, com base em duas provas 

apresentadas pelo Citibank: o documento denominado Sherman affidavits (relatório do 

advogado do Citibank narrando falhas na administração judicial da Libéria419) e o US State 

Department’s Country Reports for Liberia for the years 1994 to 1996 (documento oficial 

do governo dos Estados Unidos que apontou casos de corrupção e equívocos do Poder 

Judiciário liberiano). Especificamente, foi apontado nesse último documento que a 

nomeação dos juízes da Suprema Corte da Libéria durante a guerra civil não seguiu as 

exigências constitucionais, mas sim a indicação das facções em conflito. 

 

Já em 2009, no caso Osorio vs. Dole Food Co., o Tribunal Distrital dos Estados 

Unidos do Distrito do Sul da Flórida negou homologação a uma sentença da Nicarágua, em 

que as empresas estadunidenses Dole Food Company e The Dow Chemical Company 

foram condenadas a pagar noventa e sete milhões de dólares em favor de cento e cinquenta 

plantadores de banana, pela suposta exposição a compostos químicos 

(dibromocloropropano – DBCP) altamente tóxicos420. Segundo o Tribunal da Flórida, as 

informações prestadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos demonstraram 

que as cortes nicaraguenses não permitiram um julgamento imparcial e imune a corrupção. 

Esse fato foi também confirmado por um especialista local (expert testimony), que 

declarou haver na Nicarágua “uma diferença entre a lei escrita e a lei praticada”. 

 

Em todos os exemplos acima, as cortes estadunidenses se basearam nos relatórios 

sobre práticas de direitos humanos (statements) emitidos pelo Departamento de Estado dos 

Estados Unidos (State Department Country Reports on Human Rights Practices). 

                                                           
418 Bridgeway Corp. v. Citibank, 201 F.3d 134 (2nd Cir. 2000) (WESTON, Christina. The enforcement 

loophole: judgment-recognition defenses as a loophole to corporate accountability for conduct abroad. 

Emory International Law Review, v. 25, p. 742-743, 2011). 
419 Relato contido no acórdão: “Sherman's affidavits contain much of the information on the basis of which 

the district court made its decision and wrote its opinion:  the history of the Liberian governmental system, 

the history of the civil war, and some of the effects of the civil war on the Liberian judicial system. Although 

Sherman was somewhat restrained in his description, he did indicate that during the civil war the 

constitutional provisions governing the appointment of Supreme Court justices were not followed, members 

of the Supreme Court served at the ‘will and pleasure of the appointing powers’, and, when elections were 

finally called, the parties acknowledged that ‘membership on the Supreme Court had been based on 

factional appointment and with factional loyalties’ (Cf. Restatement (Third) of Foreign Relations § 482 

cmt. b (1987). Evidence that the judiciary was dominated by the political branches of government ․ would 

support a conclusion that the legal system was one whose judgments are not entitled to recognition. He 

concluded that ‘between July 1990 and August 1997, the Supreme Court was not organized in keeping with 

the 1986 Constitution’.” 
420 665 F. Supp. 2d 1307, 1313 (S.D. Fla. 2009) (STEPHAN, Paul B. (Ed.). Foreign court judgments and the 

United States legal system. Nova York; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014. p. 44-45). 
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Especificamente no caso Bridgeway, consta no acórdão proferido pelo Tribunal do 

Segundo Circuito:421 

 

Os Relatórios Nacionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a 

Libéria a respeito desse período mostram um quadro sombrio do Judiciário 

liberiano. O Relatório de 1994 observou que “a corrupção e a incompetência no 

tratamento dos casos constituíram um problema recorrente”. O Relatório de 1996 

afirmou que “o sistema judiciário, já prejudicado pela ineficiência e a corrupção, 

colapsou por seis meses após o início das hostilidades, em abril”. 

 

Esses relatórios, em conjunto com declarações (affidavits) de advogados locais, 

foram considerados prova da parcialidade das respectivas cortes nicaraguenses, com base 

na Federal Rule of Evidence 803, n. 8, “a”, iii, que permite a admissão de: “Constatações 

factuais resultantes de investigação, feita em conformidade com a autoridade concedida 

por lei, a menos que as fontes de informação ou outras circunstâncias indiquem ausência 

de confiabilidade.”422 

 

Em outro caso de grandes proporções, um grupo de indígenas, habitantes da 

província de Sucumbíos (Equador), propôs em 2003 uma ação coletiva ambiental em face 

da petrolífera estadunidense Chevron Corporation, por suposta contaminação de parte de 

seu território, localizado na Amazônia equatoriana. A contaminação teria sido causada 

entre os anos de 1964 e 1990 pela Texaco, posteriormente adquirida pela Chevron. A ação 

foi originariamente proposta em 1993 no Tribunal Federal de Apelações do Segundo 

Circuito de Nova York, e indeferido em 2002, com base na doutrina do forum non 

conveniens423. A ação foi reproposta em 2003 no Equador e a Chevron foi condenada em 

2012 ao pagamento de quase dez bilhões de dólares em favor dos indígenas, pela Corte 

Nacional de Justicia do Equador424. Em 2013, com o trânsito em julgado da sentença, e 

tendo a Chevron encerrado suas atividades naquele Estado, os indígenas promoveram 

pedidos de homologação de sentença estrangeira na Argentina, no Canadá e no Brasil425, 

concomitantemente. Enquanto isso, a Chevron propôs em 2009 um procedimento (painel) 

                                                           
421 Bridgeway Corp. v. Citibank, 201 F.3d 134 (2nd Cir. 2000), no item 138 (BRAND, Ronald, Recognition 

and enforcement of foreign judgments, cit., p. 15 – nossa tradução). 
422 No original: “Factual findings resulting from an investigation made pursuant to authority granted by law, 

unless the sources of information or other circumstances indicate lack of trustworthiness.” (nossa tradução) 
423 Aguinda v. Texaco, Inc., n. 93 Civ. 7527, 1994 WL 142006. A doutrina do forum non conveniens permite 

ao juiz que indefira discricionariamente o processo, com base no fato de que a lide poderá ser melhor 

instruída em outra jurisdição (CAMARGO, Solano de. Conflito de jurisdições em escala global: o caso do 

Lago Agrio, in Direito e relações internacionais na América Latina, cit., p. 584). 
424 María Aguinda Salar y otros contra Chevron Corporation, juicio n. 174-2012. 
425 SEC n. 8542-EC. 
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perante a Corte Permanente de Arbitragem (CPA) na Haia, em face do governo do 

Equador, acusando o Judiciário local de ter permitido fraudes processuais na ação 

originária, o que violaria o Tratado de Incentivo e Proteção Recíproca de Investimentos, 

firmado entre os Estados Unidos e o Equador em 27.08.1993426. A Chevron, em suas 

manifestações, apontou uma série de irregularidades no processo equatoriano, que 

envolveria desde a participação direta do presidente Oscar Correa na indicação de 

ministros da Suprema Corte, laudos forjados, sentença redigida pelos advogados dos 

indígenas, até a participação – na forma de investimento – de grupos dos Estados Unidos e 

do Reino Unido427. Ao final, os tribunais do Canadá, da Argentina e do Brasil recusaram-

se a homologar a sentença equatoriana, sob o argumento de que a ré (Chevron) não detém 

presença em seus respectivos territórios, mas sim subsidiárias. O Tribunal Federal de 

Apelações do Segundo Distrito dos Estados Unidos, além de negar homologação à 

sentença equatoriana, ainda condenou os advogados nova-iorquinos, que assessoraram os 

índios no Equador, por má-fé.428 

 

No caso DeJoria v. Maghreb Petroleum Exploration S/A429, ainda em trâmite no 

Tribunal Federal de Apelações do Quinto Distrito de Austin quando da elaboração deste 

trabalho, o investidor John Paul DeJoria430 pretende anular a sentença marroquina que o 

condenou ao pagamento de indenização no montante de cento e vinte três milhões de 

dólares. Segundo a sentença marroquina, DeJoria teria convencido investidores locais – 

membros da família real – a investir na prospecção de um grande campo de petróleo 

recém-descoberto, que na verdade não se mostrou viável. Segundo alegou DeJoria no 

procedimento texano que visa ao não reconhecimento da sentença marroquina, todo o 

Poder Judiciário do Marrocos está submetido ao rei Mohammed VI, não havendo 

independência dos juízes. Ele também alegou não ter conseguido contratar um advogado 

local, já que todos os contatados se recusavam a defendê-lo. Além disso, alegou ter sido 

obrigado a fugir do Marrocos, haja vista o risco a sua integridade física. Em 26.02.2018, 

um dos juízes federais que julgará a apelação proferiu o relatório, sugerindo o não 

                                                           
426 PCA Case n. 209-23. 
427 Tanto a Chevron como os indígenas divulgam o que consideram fraudes processuais (Disponível em: 

<https://www.chevron.com/ecuador/> e <https://chevrontoxico.com/>. Acessos em: 30 out. 2018). 
428 Nos. 14-0826(L), 14-0832(C), 2016 WL 4173988 (2d Cir. Aug. 8, 2016). 
429 DeJoria vs. Maghreb Petroleum Exploration, n. A-13-CV-654-RP-AWA. 
430 John Paul DeJoria é bastante conhecido pelo público norte-americano por sua história de vida. Após ter 

sido membro de gangue quando era adolescente, virou morador de rua, mas, poucos anos depois, seus 

investimentos bem-sucedidos o tornaram dono de uma fortuna estimada em mais de dois bilhões de dólares. 

(Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/john-paul-dejoria-

empresario-sucesso-sem-caridade-um-fracasso-22627476>. Acesso em: 30 out. 2018). 
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reconhecimento da sentença marroquina, em virtude de o Poder Judiciário não ter 

garantido um julgamento justo em favor de DeJoria. Na data da conclusão deste trabalho, o 

caso ainda não havia encerrado.431 

 

A doutrina dos Estados Unidos aponta que a alegações genéricas de corrupção 

sistêmica ou de violação ao devido processo legal não têm sido aceitas pelas cortes como 

critério para a não homologação das sentenças estrangeiras ou para determinação da 

competência dos tribunais estadunidenses para o conhecimento de demandas, em caráter 

substitutivo ao foro tido como primariamente competente.432 

 

No caso Contact Lumber Co. v. P.T. Moges Shipping Co., o Tribunal Federal de 

Apelações do Nono Circuito entendeu que alegação genérica de que as cortes da Guiana 

não eram confiáveis não seria suficiente para determinar a jurisdição internacional das 

cortes estadunidenses: 

 
Aqueles que optaram por participar de negócios no estrangeiro devem levar em 

conta que quando suas operações internacionais levarem a um contencioso, não 

podem considerar que a parte contrária deve se deslocar para um tribunal dos 

Estados Unidos, na hipótese em que todos os elementos levam à conclusão de 

que foro competente deva ser outro lugar.433 

 

No caso Eastman Kodak Co. v. Kavlin, o Tribunal Distrital do Sudeste da Flórida 

considerou “uma temeridade substancial a alegação de que o foro escolhido pela parte para 

realizar negócios durante setenta anos, como a Kodak fez na Bolívia, seria inadequado”.434 

 

5.2 Na União Europeia 

 

Embora o Regulamento Bruxelas I - Reformulado procure expressamente criar um 

ambiente de circulação de sentenças entre todos os seus Estados-Membros, ainda assim há 

                                                           
431 Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1714691.html>. Acesso em: 30 out. 2018. 
432 MOSS, Alexander R. Bridging the gap: addressing the doctrinal disparity between forum non conveniens 

and judgment recognition and enforcement in transnational litigation. The Georgetown Law Journal, v. 

106, p. 228, 2017. 
433 No original: “Parties who choose to engage in international transactions should know that when their 

foreign operations lead to litigation they cannot expect always to bring their foreign opponents into a 

United States forum when every reasonable consideration leads to the conclusion that the site of the 

litigation should be elsewhere.” (Lumber Co. v. P.T. Moges Shipping Co., 918 F.2d 1446, 1450 (9 Cir. 

1990) – nossa tradução). 
434  No original: “There is a substantial temerity to the claim that the forum where a party has chosen to 

transact business, especially for seventy years as Kodak did in Bolivia, is inadequate.” (Eastman Kodak 

Co. v. Kavlin, 978 F. Supp. 1078, 1084 (S.D. Fla. 1997) – nossa tradução). 
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margens residuais de soberania. Com isso, decorrem interpretações próprias a respeito de 

litispendência, efeitos da coisa julgada e a homologação de sentenças oriundas de Estados 

não pertencentes à União Europeia.435 

 

Não obstante os diferentes procedimentos relativos à homologação de sentenças 

oriundas de Estados de fora da União Europeia, que envolvem desde o reconhecimento 

automático436, passando pela necessidade de homologação437 ou ainda pela revisão do 

mérito438, parece haver uma significativa convergência quanto às razões que justificam sua 

recusa. 

 

Embora todos os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros da União Europeia 

consagrem uma parte geral de direito internacional privado que delimitam princípios 

estruturantes, o direito da União Europeia ainda não alcançou esse enquadramento geral 

que permita uma dogmática autônoma e geral de ordem pública. 

 

A análise da ordem pública − centrada nos mecanismos disponíveis em cada Estado 

para salvaguardar os princípios, valores e interesses públicos que sustentam sua ordem 

                                                           
435 STEINLE, Jonas; VASILIADES, Evans. The enforcement of jurisdiction agreements under the Brussels I 

Regulation: reconsidering the principle of party autonomy. Journal of Private International Law, v. 6, p. 

565-587, 2010; RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Introdução ao direito internacional privado da União 

Europeia: da interacção originária do direito internacional privado e do direito comunitário à criação de um 

direito internacional privado da União Europeia. In: RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura; MONACO, 

Gustavo Ferraz de Campos (Coords.). Aspectos da unificação europeia do direito internacional privado. 

São Paulo: Intelecto, 2016. p. 3-60. 
436 O ordenamento italiano prevê o reconhecimento automático de sentenças estrangeiras, conforme o artigo 

64 da Legge 31 maggio 1995, n. 218, assim como belga (art. 22 do Code de Droit International Privé). 

Giussani cita ainda o ordenamento grego (art. 323 do Código de Processo Civil) e o estoniano (art. 660 do 

Código de Processo Civil) (GIUSSANI, Andrea. Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: 

developments and perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions. General 

report for the international conference on “New Developments in Judicial Cooperation in Civil and 

Commercial Matters” held in Portorož, Slovenia, on 19 May 2017, nota 3. Disponível em: 

<http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/10/Giussani.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018). Segundo 

Rijavec, também há o reconhecimento automático na República Tcheca e na Áustria (RIJAVEC, Vesna et 

al. Remedies concerning enforcement of foreign judgments: Brussels I recast. London: Wolters Kluwer 

Legal & Regulatory US, 2018. p. 37). 
437 Como em Portugal, de acordo com o artigo 978, n. 1. Ver, por todos: RAMOS, Rui Manuel Gens Moura. 

A reforma do direito processual civil internacional. Coimbra: Coimbra Editora, 1998; RAMOS, Rui 

Manuel Gens de Moura. A permanência do direito processual civil internacional português: competência 

internacional dos tribunais portugueses e reconhecimento das sentenças estrangeiras no tempo de Machado 

Villela e no Código de Processo Civil actual. In: Ab vno ad omnes: 75 anos da Coimbra Editora: 1920-

1995. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p. 863-866. Segundo Giussani, também na Eslovênia e na Lituânia 

(GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and 

perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., nota 3). 
438 Segundo Giussani, ocorrem na Suécia, nos Países Baixos e no Reino Unido, no caso de ações pessoais 

(GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and 

perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., nota 4). 
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jurídica contra a eventual aplicação de uma lei estrangeira (ordem pública internacional) − 

deve ser completada com uma visão mais ampla, que inclui os princípios e liberdades que 

emanam do direito primário europeu e da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (ordem pública europeia). 

 

O princípio da primazia do direito da União obriga as autoridades dos Estados-

Membros a respeitar os direitos e liberdades que constituem a ordem pública europeia. A 

prevalência das políticas da União Europeia sobre as dos Estados-Membros afeta a 

liberdade desses últimos em formular leis que considerem necessárias para proteger o 

interesse público ou geral, bem como o de aplicarem a cláusula de ordem pública nacional 

sempre que o resultado para o qual a lei estrangeira designada pela regra de conflito viole 

os princípios e valores do foro.439 

 

O primeiro aspecto relaciona-se à exceção de ordem pública, manifestada 

principalmente na repulsa às anti-suit injunctions, originadas na tradição da common law 

do Reino Unido440 e das sentenças estadunidenses de punitive damages. 

 

No primeiro caso, as anti-suit foram consideradas uma violação aos princípios da 

confiança recíproca estabelecido entre os Estados-Membros da União e da prevenção, em 

que a competência para o julgamento de todas as questões conexas é do tribunal que 

primeiro conheceu da lide, conforme definido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) no caso Owusu.441 

 

Já no segundo caso, os punitive damages foram considerados uma extrapolação do 

princípio da reparação civil, ao conceder ao ofendido mais do que ele provara ter sofrido, o 

que constitui uma instituição desconhecida pelos Estados de tradição romano-germânica, 

servindo de mote para a recusa na homologação de sentenças estrangeiras 

                                                           
439 BOUZA VIDAL, Nuria. La salvaguardia del orden público en los contratos internacionales: enfoque de 

derecho internacional privado y su adaptación en el derecho europeo. In: El orden público interno, europeo 

e internacional civil: acto en homenaje a la Dra. Nuria Bouza Vidal, catedrática de Derecho internacional 

privado. InDret: revista para el análisis del derecho, Barcelona, n. 2, p. 88, abr. 2017. 
440 REUS, Alexander. Judicial discretion: a comparative view of the doctrine of forum non conveniens in the 

United States, the United Kingdom, and Germany. Loyola of Los Angeles International and Comparative 

Law Review, v. 16, p. 479, 1994; KOEHNEN, Markus. Reasonable expectations and a principled approach 

to forum shopping. Advocate’s Quarterly, v. 19, p. 319, 1997; BRAND, Ronald A.; JABLONSKI, Scotti 

R., Forum non conveniens: history, global practice, and future under The Hague Convention on Choice of 

Court Agreements, cit., p. 21. 
441 Owusu v Jackson, C-281/02 [2005] ECR I-0000, [2005] 2 WLR 942. 
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estadunidenses442. Aliás, o Regulamento (CE) 864/2007 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais 

(“Roma II”), no considerando 32, prevê a possibilidade de não aplicação da lei estrangeira 

que dê origem “à determinação de indemnizações não compensatórias exemplares ou 

punitivas de carácter excessivo”, por violação à ordem pública do foro.443 

 

A cláusula da ordem pública internacional como razão para se negar o 

reconhecimento de uma sentença de outro Estado-Membro também está contemplada em 

outros regulamentos da União Europeia, como no artigo 45 do Regulamento Bruxelas I - 

Reformulado, ou no artigo 40 do Regulamento (UE) 650/2012 sobre sucessões.444 

 

Outro critério é a litispendência internacional. A existência de ações conexas 

pendentes de julgamento em mais de um Estado-Membro, ou mesmo fora da União 

Europeia, ou ainda já transitadas em julgado, tem sido invocada como um impeditivo para 

o reconhecimento dos efeitos da sentença estrangeira no foro. 

 

Como regra geral do Regulamento Bruxelas I - Reformulado, o réu deve ser 

demandado na jurisdição de seu domicílio, independentemente de sua nacionalidade, 

conforme determina o artigo 4º. Essa é a regra actor sequitur forum rei. 

 

Esse regramento dá ao autor, muitas vezes, a faculdade processual de escolher onde 

propor sua demanda, dentre várias jurisdições competentes. Por exemplo, nos casos 

envolvendo responsabilidade civil ex delictu, pode o autor optar − licitamente − por 

demandar o infrator na jurisdição onde ele tenha domicílio ou na jurisdição onde o evento 

danoso ocorreu ou poderá ocorrer (art. 7º, alínea 2). Num litígio envolvendo infração ao 

direito de patentes, é comum que a parte lesada envie à parte infratora uma notificação ou 

aviso de que pretende cessar o uso não autorizado da propriedade intelectual dentro de um 

                                                           
442 BEHR, Volker. Punitive damages in America and German Law: tendencies towards approximation of 

apparently irreconcilable concepts. Chicago-Kent Law Review, Chicago, v. 78, No. 1, p. 107, Jan. 2003. 
443 Giussani cita exemplos de reconhecimento e execução de danos punitivos na Alemanha, na Espanha, na 

Grécia e na Eslovênia (GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: 

developments and perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., nota 

11). 
444 POCAR, Fausto. Access to justice and European rules on jurisdiction. In: FORNER DELAYGUA, 

Joaquim J.; GONZÁLEZ BEILFUSS, Cristina; VIÑAS FARRÉ, Ramón (Coords.). Entre Bruselas y la 

Haya: estudios sobre la unificación internacional y regional del erecho internacional privado: liber 

amicorum Alegría Borrás. Madrid: Marcial Pons, 2013. p. 743-748. 
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determinado prazo. Como vem sendo noticiado pela doutrina europeia445, a parte infratora, 

nesses casos, tem se antecipado na propositura de uma ação declaratória em face da parte 

notificante, buscando que se declare judicialmente a inexistência de violação ao direito 

alegado. Em princípio, pode o infrator propor uma ação declaratória em qualquer dos 

Estados-Membros da União Europeia, mesmo em Estados onde nenhuma das partes tenha 

seu domicílio ou nacionalidade, bastando a alegação de que o produto cuja patente esteja 

sub judice tenha sido comercializada naquele Estado-Membro, dentre outras alegações446. 

Evidentemente, o infrator pode escolher a jurisdição onde é mais provável que venha a ter 

sucesso em seu pleito ou − no pior dos casos − na jurisdição cujo trâmite processual seja 

tão lento que permita a continuidade delitiva durante certo lapso temporal, impedindo a 

parte prejudicada de prosseguir com sua demanda condenatória em outro Estado-Membro. 

 

Ocorrendo a propositura de uma ação declaratória por parte do infrator num Estado-

Membro, antes que a parte lesada tenha proposto sua demanda condenatória em outro, 

como resultado da regra do artigo 29 do Regulamento (UE) 1.215/2012, a mencionada 

propositura da ação declaratória impede o ofendido de prosseguir com sua demanda em 

qualquer dos Estados vinculados ao Regime de Bruxelas, isto é, todos os Estados-Membros 

da União Europeia, mais a Islândia, a Noruega e a Suíça. E como apontado por muitos 

especialistas, os infratores “conscientes” têm procurado propor suas ações declaratórias 

justamente em jurisdições tidas como as mais lentas447 da União Europeia. 

 

Essa prática de escolha da jurisdição mais lenta para julgar a ação declaratória 

(defensiva ou forum shopping reverso) que, pela aplicação do artigo 29 do Regulamento 

(UE) 1.215/2012 impede o prosseguimento da ação condenatória por parte da parte 

                                                           
445 BORCHERS, Patrick J. The real risk of forum shopping: a dissent from Shady Grove. Creighton Law 

Review, v. 44, p. 30, 2010; CLERMONT, Kevin M.; EISENBERG, Theodore. Exorcising the evil of forum 

shopping. Cornell Law Review, v. 80, No. 6, p. 1.508, Sept. 1995; JUENGER, Friedrich K. What’s wrong 

with forum shopping? Sydney Law Review, v. 16, No. 1, p. 6, Mar. 1994; KOEHNEN, Markus, Reasonable 

expectations and a principled approach to forum shopping, cit., p. 312. 
446 “In the case where a patent granted in different EC countries infringed by the same entity or several 

interrelated entities, the patentee has two possibilities to litigate: a series of national litigation proceedings 

(namely different proceedings before the various courts in the territory where the infringement took place) 

or European-wide litigation by filing an application for a cross-border injunction. In the former case the 

patentee may run the risk of obtaining an unfavorable judgment in one country, which might then affect the 

result of the other proceedings.” (JANDOLI, Vincenzo. The “Italian torpedo”. International Review of 

Intellectual Property and Competition Law IIC, Munich, v. 31, Nos. 7-8, p. 783, 2000). 
447 SUDEROW, Julia. Cuestiones de jurisdicción internacional en torno a la aplicación del derecho antitrust: 

forum shopping y “demandas torpedo”. Cuadernos de Derecho Transnacional, v. 2, No. 2, p. 330-331, Out. 

2010; HARTLEY, Trevor C. How to abuse the law and (maybe) come out on top: bad-faith proceedings 

under the Brussels jurisdiction and judgments conventions. King’s College Law Journal, v. 13, No. 2, p. 

140, 2002. 
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prejudicada pelo uso indevido da propriedade intelectual, foi detectada em primeiro lugar 

pelo advogado italiano Mario Franzosi448, justamente ao constatar que diversas ações 

declaratórias estavam sendo propostas na Itália, com o claro propósito de suspender as 

ações condenatórias propostas em outras jurisdições, em casos de infração ao direito de 

patente. Em seu artigo de 1997, Franzosi construiu uma metáfora entre a regra do artigo 29 

e um comboio de navios. Como corolário lógico, um comboio hipotético navegará na 

velocidade de seu navio mais lento; caso contrário não haveria comboio, pois os navios 

mais lentos ficariam para trás. Se um navio tem problemas técnicos (tendo sido alvejado 

por um “torpedo”), todos os outros devem ancorar e ali permanecer, até que a nave 

avariada tenha sido reparada449. Em síntese, a ação declaratória faz com que a ação 

condenatória fique “ancorada”, até que a corte decida sobre sua própria competência, o que 

pode levar anos. 

 

Como terceiro critério, não haverá o reconhecimento da sentença estrangeira no 

âmbito de qualquer dos Estados que compõem a União Europeia, na hipótese de a questão 

já haver sido decidida por uma sentença nacional transitada em julgado. Entretanto, a 

doutrina entende como exceção a tal regra se a coisa julgada estrangeira tratar de fatos 

ocorridos posteriormente à coisa julgada nacional, levando em conta fatos não tratados 

pelo tribunal doméstico. 

 

Em tais casos, a nova coisa julgada (estrangeira) acionaria a cláusula geral rebus sic 

stantibus450. De outro lado, se a coisa julgada nacional levasse em conta novos fatos ou 

diversos e mais completos, poder-se-ia negar o reconhecimento da sentença estrangeira 

pelas mesmas razões.451 

 

Como último critério, a União Europeia vem se deparando com situações de déficit 

jurisdicional que desafiam a presunção de confiança mútua entre os Estados-Membros, 

prevista no considerando n. 26 do Regulamento Bruxelas I - Reformulado: 

 

                                                           
448 FRANZOSI, Mario. Worldwide patent litigation and the Italian torpedo. European Intellectual Property 

Review, 1997, v. 19, p. 382. 
449 FRANZOSI, Mario, Worldwide patent litigation and the Italian torpedo, cit. 
450 CAPONI, Remo. L’efficacia del giudicato civile nel tempo. Milano: Giuffrè, 1991. p. 104-107. 
451 GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and 

perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., nota 23. 
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(26) A confiança mútua na administração da Justiça na União justifica o 

princípio de que as decisões proferidas num Estado-Membro sejam reconhecidas 

em todos os outros Estados-Membros sem necessidade de qualquer 

procedimento específico. Além disso, o objetivo de tornar a litigância 

transfronteiriça menos morosa e dispendiosa justifica a supressão da declaração 

de executoriedade antes da execução no Estado-Membro requerida. Assim, as 

decisões proferidas pelos tribunais dos Estados-Membros devem ser tratadas 

como se se tratasse de decisões proferidas no Estado-Membro requerido. 

 

Jean-Marc de Sauvé, vice-presidente do Conseil d’État (na França), sintetizou que o 

direito da União Europeia tem sido fortemente abalado por diversas crises sistêmicas452, 

tais como (1) as crises setoriais que se transformam em globais (subprime, choque 

imigratório e as novas ameaças terroristas) e (2) as crises nascidas de disfunções e divisões 

que enfraquecem a Europa a partir do interior (crise do euro, desastres ambientais e 

“uberização”453 da economia). 

 

Como consequência direta dessas crises, o direito internacional acaba sofrendo 

enormes impactos, com a europeização das políticas públicas, os efeitos da crise de 

segurança, das migrações e, principalmente, da crescente crise populista que se alastra nas 

políticas de diversos Estados-Membros.454 

 

Com isso, a concepção clássica de hierarquia das normas do modelo piramidal 

kelseniano parece estar dando lugar a uma rede de ordens jurídicas, em que os diversos 

Estados-Membros vêm construindo um fluxo constante de trocas e influências mútuas 

                                                           
452 SAUVÉ, Jean-Marc. Comment le droit international fonctionne en temps de crise. Discurso proferido por 

ocasião do encerramento da “12ème Conférence Annuelle de la Société Européenne de Droit 

International”, Riga (Letônia), 08 set. 2016. Disponível em: <http://www.conseil-

etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Comment-le-droit-international-fonctionne-en-temps-de-crise>. 

Acesso em: 30 out. 2018. 
453 “L’ubérisation de l’économie” é a expressão francesa que representa as profundas transformações 

econômicas e sociais ligadas, em particular, à globalização e à sociedade da informação. Para mais 

informações sobre os conceitos e a transformação da sociedade francesa, vide: HESLOIN, Mattew. 

L’ubérisation trahit la promesse de l’économie du partage. Le Monde, 13 octobre 2016. Disponível em: 

<https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/13/l-uberisation-trahit-la-promesse-de-l-economie-du-

partage_5012806_3232.html>. Acesso em: 30 out. 2018. 
454 “Le droit est plus que jamais le langage des débats de société et des revendications sociales : loin de les 

encadrer et de les clore, il les ouvre, les développe et les relance, de sorte qu’il n’y a plus de consensus 

évident sur les conséquences à tirer des mots : liberté, égalité, dignité [...]. Dans ces conditions, la 

communauté juridique doit se garder d’un double écueil : d’une part, la fuite en avant dans une garantie 

des droits risquant d’effacer les restrictions légitimes et les particularités nationales et, d’autre part, la 

menace du repli identitaire et du conservatisme exacerbé. La difficulté est d’autant plus grande que cette 

voie étroite entre deux tendances extrêmes ne sillonne pas seulement l’intérieur des frontières nationales : 

elle se poursuit dans les Etats voisins, qui sont confrontés aux mêmes défis et qui font figure de précédent et 

servent d’exemple ou au contraire de repoussoir ; elle se prolonge aussi dans les prétoires des juridictions 

européennes à Strasbourg et à Luxembourg.” (SAUVÉ, Jean-Marc, Comment le droit international 

fonctionne en temps de crise, cit., nota A, n. 3). 
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entre si, coordenando as diferentes competências da União e, principalmente, 

homogeneizando e integrando os direitos individuais.455 

 

De fato, em virtude das relações diretas e constantes entre os Estados-Membros, o 

princípio da margem de apreciação nacional tem assegurado a aplicação de direitos e 

liberdades garantidos pela CEDH – aplicável não só no âmbito da União Europeia, mas 

primariamente no âmbito do Conselho da Europa –, mesmo que tal margem não seja nem 

uniforme nem ilimitada.456 

 

Os interesses protegidos pela margem de apreciação nacional dizem respeito a “um 

aspecto essencial da identidade dos indivíduos”, se a sociedade democrática é afetada, por 

exemplo, em sua liberdade de expressão457. E essa margem é maior na medida que as 

escolhas da sociedade estão em jogo, como “nas relações entre o Estado e as religiões”458 

ou mesmo nas questões que envolvem a moral ou a bioética.459 

 

Essa margem é modelada pelo exercício das regras de convencionalidade do 

Tribunal de Estrasburgo, pelo fato de não existir um “denominador comum”460 ou um 

“consenso” nos Estados que compõem o Conselho da Europa”.461 

 

                                                           
455 Ver, por todos: OST, François; KERCHOVE, Michel van de. De la pyramide au réseau?: pour une 

théorie dialectique du droit. Bruxelles: Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002. p. 13-43. 
456 O Conselho da Europa tem desenvolvido, desde a sua criação, um trabalho muito importante na garantia 

dos direitos humanos na Europa, por meio de seu órgão jurisdicional, que é o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos. Aliás, ele considerou a Convenção um instrumento constitucional da ordem pública europeia, no 

acórdão Loizidou contra Turquia, de 23 de março de 1995 (40/1993/435/514). Moura Ramos entende, com 

razão, não se tratar a Convenção de mais um texto internacional sobre direitos humanos, pois tem 

desempenhado, pelo seu conteúdo material, disposições processuais de tutela e efeitos, realizando um papel 

insubstituível no adensar da consciência jurídico-política europeia (RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. 

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem: sua posição face ao ordenamento jurídico português. In: 

____. Da comunidade internacional e do seu direito: estudos de direito internacional público e relações 

internacionais, Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 103). No mesmo sentido: LOPES, Dulce. A 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vista à luz do princípio da não discriminação. 

Julgar, Coimbra, Coimbra Editora, n. 14, p. 47-50, 2011. 
457 CEDH, Grande Secção, 22 de abril de 2013, Animal Defenders contra o Reino Unido, n. 48876/08, §102. 
458 Sobre a presença de crucifixos nas salas de aula em escolas públicas, ver: CEDH 18 de março de 2011, 

Grande Câmara, Lautsi v. Itália, n. 30814/06. Sobre o uso do véu islâmico nas universidades: CEDH 10 de 

novembro de 2005, Grande Secção, Leyla Sahin v. Turquia, n. 447774/98, §109-110. 
459 Sobre o direito ao aborto: CEDH, Grande Secção, 16 de dezembro de 2010, A., B., C. c. Ireland, n. 

25.579/05. Sobre as condições para a fertilização in vitro: CEDH, Grande Secção, 3 de novembro de 2011, 

HS, Áustria, n. 57813/00. Sobre o suicídio assistido: CEDH 20 de janeiro de 2011, Haas v. Suíça, n. 

31.322/07. 
460 CEDH 28 de novembro de 1984, Rasmussen contra Dinamarca, n. 8.777/79, § 40. 
461 CEDH em 26 de junho de 2014, Mennesson v. França, n. 65192/11, § 77. 
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Ao contrário da margem de apreciação nacional, que é o espaço dado pela CEDH 

aos Estados-Membros do Conselho da Europa para que apliquem seus próprios 

entendimentos sobre determinados assuntos, como os acima exemplificados, no âmbito da 

União vige o princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 5º do Tratado da União 

Europeia (TUE). Ao contrário do sistema da CEDH, o princípio da subsidiariedade regula 

na União o exercício de um poder de decisão supranacional, dotado das suas próprias 

instituições legislativas e executivas, atuando em áreas muito mais amplas do que apenas 

os direitos fundamentais. 

 

Os juízes nacionais devem assegurar que as regras internas sejam interpretadas de 

acordo com os compromissos internacionais do seu Estado e, em particular, com as regras 

e princípios do direito da União e da Convenção Europeia462. Na França, 

exemplificativamente, o Conseil Constitutionnel463 e o Conseil d’Etat464 interpretaram as 

disposições nacionais relativas à aplicação da lei em conformidade com as normas da 

União, afastando a constitucionalidade da norma interna que permitia a fiscalização da 

identidade dos transeuntes, na zona compreendida entre a fronteira terrestre francesa e os 

Estados-Membros da zona Schengen. Tanto o Conseil Constitutionnel (no julgamento de 

uma question prioritaire de constitutionnalité) como o TJUE (por meio de um reenvio 

prejudicial) chegaram à mesma conclusão.465 

 

Entre o direito da União e as Constituições nacionais, existe um dever de respeito 

mútuo, inscrito em cada um deles. No direito da União, esse dever decorre, em especial, 

dos artigos 4º e 6º do TUE e do artigo 53º da Carta dos Direitos Fundamentais. Além disso, 

a maioria dos Estados-Membros prevê em sua Constituição o respeito ao direito da União. 

Exemplificativamente, na Constituição de Portugal há diversos dispositivos prevendo a 

aplicação das normas da União Europeia.466 

 

                                                           
462 BONOMI, Andrea. Règles européennes de compétence et règles nationales de reconnaissance: une 

cohabitation difficile. In: FORNER DELAYGUA, Joaquim J.; GONZÁLEZ BEILFUSS, Cristina; VIÑAS 

FARRÉ, Ramón (Coords.). Entre Bruselas y la Haya: estudios sobre la unificación internacional y regional 

del derecho internacional privado: liber amicorum Alegría Borrás. Madrid: Marcial Pons, 2013. p. 245-254. 
463 CC n. 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du 

secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, cons. 14 et 15. 
464 CE 14 mai 2010, Rujovic, n. 312.305. 
465 TJUE, Grande Sessão, 22 junho 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 et C-189/10, § 50. 
466 RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Das comunidades à União Europeia: estudos de direito 

comunitário. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 211-256. 
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No entanto, ao longo do tempo, tem havido um progressivo confronto entre o 

direito da União Europeia e as Constituições nacionais, “mesmo que não tenha até agora 

dado origem a crises sistêmicas”.467 

 

Nesse confronto direto, os juízes nacionais têm se preocupado em aplicar as 

normativas da União ou a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de modo a 

questionar a qualidade (ou o déficit de jurisdição) de outros Estados-Membros, como será 

comentando nos exemplos a seguir, pinçados da jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia. 

 

5.2.1 Caso Aranyosi e Căldăraru468 

 

A Decisão-Quadro do Conselho sobre o Mandado de Detenção Europeu (MDE) e 

aos processos de entrega entre os Estados-Membros é a primeira medida concreta no 

domínio do direito penal europeu baseada no princípio do reconhecimento mútuo469 que, 

por sua vez, baseia-se no princípio da confiança mútua entre os Estados que compõem a 

União470. A relação entre o reconhecimento e a confiança mútuos no MDE está declarada 

no considerando 10, segundo o qual, o mecanismo se assenta num elevado nível de 

confiança entre os Estados-Membros, e que só pode ser suspenso em caso de violação 

grave e persistente, por um Estado-Membro, dos princípios enunciados do artigo 6º, n. 1 do 

TUE. 

 

A confiança mútua é a noção de que os Estados-Membros manterão entre si um 

nível idêntico de valores comuns, com base na cultura comunitária de direitos471. Os 

valores comuns e a cultura comunitária encontram-se enumerados no artigo 2º do TUE, e 

                                                           
467 SAUVÉ, Jean-Marc, Comment le droit international fonctionne en temps de crise, cit., nota B, n. 1. 
468 Ambos os pedidos de reenvio prejudicial ao TJUE deram origem ao Processo C-404-15: Acórdão do 

Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 5 de abril de 2016 (pedidos de decisão prejudicial da Hanseatisches 

Oberlandesgericht in Bremen, Alemanha). 
469 Disponível em: <https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-pt.do>. Acesso em: 30 

out. 2018. 
470 MITSILEGAS, Valsamis. The symbiotic relationship between mutual trust and fundamental rights in 

Europe’s area of criminal justice. New Journal of European Criminal Law, v. 6, No. 4, p. 467-468, Dec. 

2017. 
471 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Da qualificação e hierarquia do direito comunitário pela justiça 

constitucional portuguesa e pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, n. 101, p. 777-800, jan./dez. 2006; RAMOS, Rui Manuel Gens de 

Moura. Directivas comunitárias: união política. In: ____. Das comunidades à União Europeia. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1994. p. 241-247. 
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incluem o respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia, à igualdade, ao Estado 

de direito e ao respeito pelos direitos humanos. Já a confiança mútua se fundamenta não só 

em tais valores e culturas472, mas principalmente na CEDH. 

 

O TJUE presume que seus Estados-Membros protegerão, de forma equivalente, 

eficaz e recíproca, os direitos fundamentais das partes submetidas aos tribunais 

domésticos, salvo em circunstâncias excepcionais473. Tal presunção obriga os Estados-

Membros a considerar que os demais estão em conformidade com os direitos fundamentais 

reconhecidos pela legislação da União Europeia, salvo em circunstâncias excepcionais. 

 

Não obstante a presunção de confiança mútua, a doutrina mostrou-se crítica quanto 

às possíveis violações aos direitos fundamentais em certos Estados-Membros, havendo a 

invocação do artigo 1º, n. 3, da Decisão-Quadro como um fundamento geral para a não 

execução de um mandado de prisão, ao prever que o MDE deve respeitar os direitos 

fundamentais e os princípios jurídicos consagrados no artigo 6º do TUE.474 

 

O caso Aranyosi e Căldăraru foi o primeiro em que o TJUE enfrentou a problemática 

da confiança mútua. O advogado-geral e o Tribunal discordaram quanto à forma de se 

garantir o respeito aos direitos fundamentais, porém sem alterar o conceito da confiança 

mútua. Enquanto o advogado-geral optou por uma revisão centralizada do TJUE (processo 

de referência preliminar), com base no princípio da proporcionalidade, o Tribunal preferiu 

delegar à autoridade judiciária de execução a análise dos requisitos de proteção aos direitos 

fundamentais do juízo solicitante e, conforme o caso, o indeferimento do mandado de 

detenção. 

 

Em Aranyosi, o juiz de investigação do Miskolci Járásbíróság (Tribunal Distrital de 

Miskolc, na Hungria) emitiu dois mandados de detenção europeus, em 4 de novembro e 31 

                                                           
472 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001Y0115(02)&from=PT>. Acesso em: 30 out. 2018. 
473 Processo C-168/13 PPU Jeremy F/Primeiro Ministro, §50 (BOVEND’EERDT, Koen. The joined cases 

Aranyosi and Căldăraru: a new limit to the mutual trust presumption in the area of freedom, security, and 

justice? Utrecht Journal of International and European Law, v. 3, n. 83, p. 112-121, 2016). 
474 MITSILEGAS, Valsamis. The limits of mutual trust in Europe’s area of freedom, security and justice: 

from automatic inter-state cooperation to the slow emergence of the individual. Yearbook of European Law, 

v. 31, No. 1, p. 319-324, Jan. 2012; TINSLEY, Alex. The reference in Case C-396/11 Radu: when does the 

protection of fundamental rights require non-execution of a European Arrest Warrant? European Criminal 

Law Review, v. 2, p. 338, 2012; OSTROPOLSKI, Tomasz. The CJEU as defender of mutual trust. New 

Journal of European Criminal Law, v. 2, No. 6, p. 166, June 2015. 
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de dezembro de 2014, respectivamente, para a entrega de Aranyosi à Hungria, para efeitos 

de ação penal, por duas acusações de roubo em Sajóhídvég, naquele Estado. As 

autoridades de Bremen, na Alemanha, localizaram Aranyosi e o colocaram em prisão 

preventiva. O advogado de Aranyosi requereu à corte alemã que fosse recusada a entrega 

do acusado, haja vista não ter o Ministério Público húngaro indicado qual seria o local de 

cumprimento da pena. Por essa razão, seria impossível verificar as condições de detenção a 

que Aranyosi estaria submetido475. Uma série de casos do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos e um relatório do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura convenceram o 

Hanseatische Oberlandesgericht Bremen (Corte Regional Superior Hanseática de Bremen, 

na Alemanha) de que havia fortes indícios de que Aranyosi poderia sofrer maus tratos, na 

hipótese de ser entregue à Hungria, haja vista as situações narradas de superlotação e de 

outros graves problemas penitenciários.476 

 

Em Căldăraru, o Judecătoria Făgăraş (Tribunal de Instância de Făgăraş, na 

Romênia), condenou o cidadão romeno Căldăraru por dirigir sem licença, emitindo um 

mandado de detenção e um alerta no Sistema de Informação de Schengen, em 29 de 

outubro de 2015. As autoridades de Bremen localizaram Căldăraru e o colocaram em 

prisão preventiva, porém, assim como em Aranyosi, o Hanseatische Oberlandesgericht 

Bremen decidiu que, dadas as informações disponíveis, havia fortes indícios de que a 

entrega exporia Căldăraru a condições degradantes477, haja vista as evidências de 

superlotação dos presídios romenos, onde os chuveiros não tinham aquecimento.478 

 

Tanto no caso Aranyosi como no Căldăraru, o Hanseatische Oberlandesgericht 

Bremen decidiu suspender a instância e dirigir um pedido de reenvio prejudicial ao TJUE. 

 

                                                           
475 C-404/15 e C-659/15 PPU, Acórdão do TJUE – Grande Secção, §39. 
476 O tribunal alemão citou expressamente o caso Vargas e outros v. Hungria, procs. n. 14097/12, 45135/12, 

73712/12, 34001/13, 44055/13 e 64586/13 (TEDH, 10 de março de 2015), § 92. O relatório mencionado foi 

emitido pelo Comité Europeu para a Prevenção da Tortura é o seguinte: Rapport au gouvernement de la 

Roumanie Relatif à la Tourée en en Roumanie par le Comité Européen pour la Prévention de la de la 

Torture et des Peines ou Traitements Inhumains ou Dégradants (CPT) du 5 au 17 Juin 2014 (24 de 

setembro de 2015) CPT / Inf (2015) 31. 
477 C-404/15 e C-659/15 PPU, Acórdão do TJUE, Grande Secção, § 59. 
478 O tribunal alemão citou expressamente os casos: Vociu v Romênia, procs. n. 22015/10 (TEDH, 10 de 

junho de 2014); Bujorean v. Romênia, proc. n. 13054/12 (TEDH, 10 de junho de 2014); Constantin Aurelian 

Burlacu v. Romênia, proc. n. 51318/12 (TEDH, 10 de junho de 2014); e Mihai Laurenţiu Marin v. 

Romênia, proc. n. 79857/12 (TEDH, 10 de setembro de 2014). Para o relatório, ver nota 422. 
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Nesse acórdão paradigmático, que analisou ambos os casos, o TJUE esclareceu 

duas questões: (1) a confiança mútua estabelecida na Decisão-Quadro não era 

incondicional; e (2) deve existir uma convergência entre a jurisprudência do TEDH e do 

TJUE sobre o artigo 3º da CEDH e o artigo 4º da Carta, respectivamente. Assim, as 

autoridades judiciárias do Estado-Membro de execução não são obrigadas a executar um 

mandado de detenção, nos casos em que (1) haja um risco real de que as condições de 

detenção no Estado-Membro emissor violem o artigo 4º da Carta e (2) quando existem 

motivos substanciais para se acreditar que há risco real à integridade física do acusado. 

 

5.2.2 Caso Celmer479 

 

O processo C-216/18, conhecido na imprensa europeia como caso Celmer480, 

apresentou a primeira interpretação do TJUE sobre o direito fundamental a um tribunal 

independente. 

 

A Polônia havia emitido três mandados de detenção europeus contra o polonês 

Artur Celmer, que se encontrava naquele momento na República da Irlanda, sob a 

acusação de tráfico de drogas. O réu foi detido e permaneceu sob custódia das autoridades 

irlandesas, tendo a Supreme Court of Ireland (Suprema Corte da República da Irlanda) 

decidido, em 12 de março de 2018, não o entregar aos poloneses, remetendo a questão 

prejudicial ao TJUE. 

 

Invocando o artigo 7º do Tratado da União Europeia, a Decisão-Quadro do 

Conselho (Decisão-Quadro do MDE) e os precedentes Aranyosi e Căldăraru do TJUE, a 

Supreme Court of Ireland decidiu analisar se a entrega de Celmer corresponderia a uma 

violação de seus direitos fundamentais, haja vista a possibilidade de não receber um 

tratamento justo pelas cortes polonesas. 

 

                                                           
479 Processo C-216/18 PPU: Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 25 de julho de 2018 (pedido 

de decisão prejudicial da Supreme Court of Ireland). 
480 Em 20 de outubro de 2018, a pesquisa no buscador Google trouxe 619 resultados para a expressão 

“Celmer case”. Exemplificativamente: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-27/poland-s-

takeover-of-its-courts-gets-a-weak-response-from-eu>; <https://www.irishtimes.com/news/crime-and-

law/courts/circuit-court/polish-minister-s-comments-not-a-barrier-to-extradition-court-hears-1.3581085>; 

<https://www.economist.com/europe/2018/04/26/the-eus-top-judges-take-on-poland>. 
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De acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º, da Decisão-Quadro do MDE, a obrigação 

de respeitar os direitos fundamentais não pode ser afetada pelo cumprimento da ordem de 

detenção. E, no caso, a Supreme Court of Ireland considerou potencialmente violado o 

artigo 47 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê o direito a um 

julgamento justo, na medida que “o Estado de direito na Polônia foi sistematicamente 

violado pelo impacto cumulativo de todas as mudanças legislativas ocorridas nos últimos 

dois anos”.481 

 

Sem adentrar ao processo polonês específico, a corte irlandesa considerou que as 

mudanças estruturais levadas a cabo pelo governo da Polônia, tais como a fusão da 

Procuradoria Geral com o Ministério da Justiça, fez com que fosse criado um órgão que 

possui, ao mesmo tempo, funções acusatórias e disciplinares sobre os juízes locais. Além 

disso, a Supreme Court of Ireland apontou que a Polônia havia implantado uma política de 

discriminação de gênero na fixação das aposentadorias compulsórias de juízes do sexo 

feminino482, alterando os quadros da Suprema Corte, substituindo compulsoriamente cinco 

ministros e interferindo na integridade e na eficácia dos julgamentos483, o que configuraria 

franca violação ao Estado de direito na Polônia. 

 

Entendeu a corte irlandesa que “onde existe uma falha tão fundamental num 

sistema de justiça em que há ameaça ao Estado de direito do Estado-Membro, é difícil 

imaginar como os princípios da confiança mútua e do mútuo reconhecimento podem 

funcionar”.484 

 

Ao final, e citando o caso Aranyosi-Căldăraru, no qual o TJUE considerou justa a 

recusa no cumprimento do mandado de detenção europeu pela “proibição dos tratamentos 

                                                           
481 No original: “the rule of law in Poland has been systematically damaged by the cumulative impact of all 

the legislative changes that have taken place over last two years” (Irish Supreme Court, judgment of 12 

March 2018, the Minister for Justice and Equality v. Arthur Celmer, no. 2017 EXT 291 − nossa tradução). 
482Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=511&furtherNews=yes>. Acesso em: 

20 out. 2018. 
483 Em 24 de setembro de 2018, a Comissão Europeia remeteu a Polônia ao TJUE, visando a analisar as 

violações ao princípio da independência judicial, oriunda da lei polonesa que alterou a idade de 

aposentadoria dos ministros da Suprema Corte (Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-5830_en.htm>. Acesso em: 20 out. 2018). 
484 No original: “there is such a fundamental defect in a system of justice that the rule of law in the member 

state has been threatened, it is difficult to see how the principles of mutual trust and mutual recognition 

may operate”(Irish Supreme Court, judgment of 12 March 2018, the Minister for Justice and Equality v. 

Artur Celmer, no. 2017 EXT 291, § 145  − nossa tradução). 
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desumanos ou degradantes” (C-404/15), a Supreme Court of Ireland apontou deficiências 

gerais ou sistêmicas nas proteções do Estado de emissão: “É difícil ver como garantias 

individuais podem ser dadas pela autoridade judiciária de emissão como julgamento justo 

quando é o próprio sistema de justiça que não está mais operando sob o império da lei”485. 

Assim, a corte irlandesa, por meio do reenvio prejudicial, solicitou ao TJUE que analisasse 

o caso e definisse se o precedente Aranyosi e Căldăraru poderia ser aplicado, haja vista a 

percepção de que o Estado polonês havia violado o princípio da confiança mútua 

estabelecido no artigo 2º do TUE. 

 

Em síntese, o TJUE considerou, em 25 de julho de 2018, que a autoridade judiciária 

de um Estado-Membro pode se recusar a cumprir um mandado de detenção europeu, caso 

haja um risco real de violação aos direitos fundamentais do indivíduo, notadamente o 

direito a ser julgado por um tribunal independente. Como decidido no precedente 

Aranyosi-Căldăraru, deve ser feita uma avaliação em duas etapas: em primeiro lugar, a 

autoridade da execução deve avaliar, com base em material objetivo e confiável, se existe 

um risco real ligado à falta de independência dos tribunais desse Estado-Membro, devido a 

deficiências sistêmicas ou generalizadas. Em segundo lugar, havendo tais deficiências, 

deve a autoridade de execução avaliar se nas circunstâncias específicas existem motivos 

substanciais de risco para o indivíduo.486 

 

O TJUE considerou que a confiança mútua é um princípio de importância 

fundamental para a ordem jurídica da União e que tal presunção só pode deixar de gerar 

efeitos em “circunstâncias excepcionais”. Assim, o TJUE não eliminou a necessidade de se 

avaliar individualmente as condições do requerente, mas, ao mesmo tempo, permitiu ao 

tribunal irlandês que aplicasse os testes do precedente Aranyosi-Căldăraru em instância 

definitiva. Interessante notar que o TJUE considerou a independência judicial “parte da 

essência dos direitos fundamentais a um julgamento justo” (§ 48), sendo que qualquer 

violação a esse requisito deve ser considerada uma violação da essência do direito. 

 

                                                           
485 No original: “It is difficult to see how individual guarantees can be given by the issuing judicial authority 

as to fair trial when it is the system of justice itself that is no longer operating under the rule of law” (C-

404/15 e C-659/15 PPU, Acórdão do TJUE, Grande Secção, § 81 − nossa tradução). 
486 MARGUERY, Tony; BRINK, Ton van den. Mutual recognition and mutual trust: reinforcing EU 

integration?: introduction. European Papers: a journal on law and integration, v. 1, No. 3, p. 861, 2016. 
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Interessante notar que o acórdão deu instruções diretas sobre o primeiro dos testes, 

relativo aos riscos sistêmicos do Estado a quo: 

 

§ 60 - Estes elementos podem resultar, designadamente, de decisões judiciais 

internacionais, como acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de 

decisões judiciais do Estado-Membro de emissão e de decisões, de relatórios e de 

outros documentos elaborados pelos órgãos do Conselho da Europa ou 

pertencentes ao sistema das Nações Unidas (acórdão de 5 de abril de 2016, 

Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, n. 89). 

 

Com isso, o caso foi devolvido à Irlanda em 30 de julho de 2018, para que ambas as 

avaliações fossem feitas no caso concreto. 

 

Embora a Supreme Court of Ireland já tenha aplicado o primeiro teste e notado 

“deficiências sistêmicas ou generalizadas” no sistema judiciário polonês, na data da 

elaboração deste trabalho, foram solicitadas informações adicionais às autoridades da 

Polônia, visando a analisar o segundo e último teste previsto no precedente Aranyosi-

Căldăraru.487 

 

5.2.3 Caso da remuneração dos juízes portugueses488 

 

Um grupo de juízes portugueses, ao defender seus salários das medidas de 

austeridade implementadas recentemente pelo governo de Portugal, deu origem a um 

precedente do TJUE que, segundo Ovádek, salvaguardará o Estado de direito e a 

independência do Poder Judiciário em toda a União Europeia.489 

 

Basicamente, o TJUE entendeu que o princípio da independência judicial não é 

afetado pela redução temporária do vencimento dos membros da Associação dos Juízes 

Portugueses, conforme interpretação dos artigos 19, n. 1, parágrafo 2º, do TUE e 47 da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no contexto das medidas de 

austeridade adotadas pelo Tribunal de Contas de Portugal. 

 
                                                           
487 BONELLI, Matteo. The deficiencies judgment: postponing the constitutional moment. Verfassungsblog, 

27 Jul. 2018. Disponível em: <https://verfassungsblog.de/the-deficiencies-judgment-postponing-the-

constitutional-moment/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
488 Processo C-64/16, Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 27 de fevereiro de 2018 (pedido de 

decisão prejudicial do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal). 
489 OVÁDEK, Michal. Has the CJEU just reconfigured the EU constitutional order? Verfassungsblog, 28 

Feb. 2018. Disponível em: <https://verfassungsblog.de/has-the-cjeu-just-reconfigured-the-eu-

constitutional-order/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Porém, mais do que decidir a respeito das remunerações, o TJUE firmou o 

entendimento a respeito da independência dos tribunais nacionais que, por sua vez, devem 

assegurar a aplicação dos direitos e garantias fundamentais na interpretação dos tratados490, 

competindo aos Estados-Membros, por força do princípio da cooperação (art. 4º, n. 3, § 1º, 

do TUE), assegurar no seu território a aplicação e o respeito do direito da União. 

 

Assim, foi dada interpretação ao artigo 19, n. 1, parágrafo 2º, do TUE, no sentido 

de que os Estados-Membros devem garantir, através de seus tribunais, o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva dos direitos conferidos aos interessados pelo direito da União, que 

decorre das tradições constitucionais comuns dos Estados-Membros, consagradas pelos 

artigos 6º e 13 da Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais, e pelo artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia.491 

 

Entendeu ainda o TJUE que a “a própria existência de uma fiscalização 

jurisdicional efetiva, destinada a assegurar o cumprimento do direito da União, é inerente a 

um Estado de direito”, de forma que qualquer Estado-Membro deve assegurar que as 

instâncias, enquanto “órgãos jurisdicionais” na acepção jurídica do termo, “fazem parte de 

seu sistema de vias de recurso nos domínios abrangidos pelo direito da União”, devendo 

satisfazer, portanto, as exigências de uma tutela jurisdicional efetiva.492 

 

Arrematando, entendeu o TJUE que entre os elementos que devem ser levados em 

conta no âmbito de apreciação da qualidade do órgão jurisdicional, figuram a própria 

origem legal do órgão, a sua permanência, o caráter vinculativo de sua jurisdição, a 

natureza contraditória de seu processo, a aplicação das regras de direito, bem como sua 

independência493. Em outras palavras, a independência dos órgãos jurisdicionais nacionais 

é essencial ao bom funcionamento do sistema de cooperação judiciária que o mecanismo 

do reenvio prejudicial previsto no artigo 267 representa. E o conceito de independência 

pressupõe que a instância em causa exerça as suas funções jurisdicionais com total 

                                                           
490 A esse respeito, o acórdão cita o Parecer 1/09 (Acordo sobre a criação de um sistema unificado de 

resolução de litígios em matéria de patentes), de 8 de março de 2011, EU:C:2011:123, n. 69, e acórdão de 3 

de outubro de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e o Parlamento e Conselho, C-583/11 P, EU:C:2013:625, n. 

99. 
491 Processo C-64/16, § 33. 
492 Processo C-64/16, § 36 e 37. 
493 Processo C-64/16, § 38, citando o acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Margarit Panicello, C-503/15, 

EU:C:2017:126, n. 27 e jurisprudência referida. 
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autonomia, sem estar submetida a nenhum vínculo hierárquico ou de subordinação em 

relação a quem quer que seja e sem receber ordens ou instruções de qualquer origem, 

estando protegida contra intervenções ou pressões externas suscetíveis de afetar a 

independência de julgamento dos seus membros e influenciar as suas decisões.494 

 

Em linhas gerais, entendeu o TJUE que os tribunais nacionais, ao terem 

competência para aplicar o direito da União, merecem a salvaguarda dos Estados-Membros 

quanto às garantias do due process of law. Assim, ao interpretar ostensivamente o artigo 2º 

do TUE, em especial o Estado de direito como valor fundante da União, afirmou o TJUE 

que o artigo 19 torna todos os tribunais nacionais parte do sistema judiciário europeu e, por 

conseguinte, tribunais da União. Logo, os Estados-Membros são obrigados, por conta do 

princípio da cooperação, a garantir a aplicação do direito da União Europeia.495 

 

Por meio dessa decisão, a doutrina europeia tem entendido que o TJUE se encontra 

em posição de intervir em todas aquelas situações em que há riscos à imparcialidade dos 

tribunais nacionais, ao devido processo legal ou à denegação de justiça, notadamente à 

vista dos novos movimentos populistas.496 

 

5.2.4 Caso T. J. O’Connor497 

 

No pedido de decisão prejudicial apresentado pela Supreme Court of Ireland em 16 

de março de 2018, relativo ao cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido 

                                                           
494 Processo C-64/16, § 40 a 44, citando os acórdãos de 19 de setembro de 2006, Wilson, C-506/04, 

EU:C:2006:587, n. 51 e de 16 de fevereiro de 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, n. 37 e 

jurisprudência referida. 
495 DANWITZ, Thomas von. Values and the rule of law: foundations of the European Union – an inside 

perspective from the ECJ. Potchefstroom Electronic Law Journal, v. 21, p. 10-15, 2018. 
496 SALMI, Senni. Democratic backsliding in Hungary and Poland. Research Essay, Borders of Europe, 

2017, p. 2-15. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/320625158_Democratic_backsliding_in_Hungary_and_Poland>

. Acesso em: 10 nov. 2018; KELEMEN, Daniel R. Europe’s other democratic deficit: national 

authoritarianism in Europe’s Democratic Union. Government and Opposition, v. 52, No. 2, p. 211-238, 

April 2017; HABERMAS, Jürgen. Remarks on Dieter Grimm’s “Does Europe need a Constitution?”. 

European Law Journal, 1995, v. 1, No. 3, p. 303-307, Nov. 1995. 
497 Processo C-191/18. Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Supreme Court of Ireland em 16 de 

março de 2018, KN / Minister for Justice and Equality. 
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pelo Reino Unido, em processo ainda não julgado quando da elaboração do presente 

trabalho, foi questionado cumprimento do mandado, à vista do Brexit.498 

 

Segundo alegou a parte interessada (T. J. O’Connor), haveria “incerteza” quanto ao 

gozo “dos direitos conferidos pelos tratados, pela Carta ou pela legislação relevante, no 

caso de ser entregue ao Reino Unido e de permanecer preso após a saída do Reino Unido”. 

 

Interessante notar que, na hipótese sub judice, foi alegado pelo réu haver riscos de 

que ele sofreria constrangimentos quando da efetivação do Brexit, na medida que é 

“incerta” a manutenção dos direitos e garantias individuais a que hoje ele faz jus, como 

residente em um Estado que permanecerá sob os auspícios jurídicos da União Europeia 

(República da Irlanda). 

 

Embora não haja uma razão objetiva sobre eventuais déficits de justiça no Reino 

Unido, a situação de “incerteza” mereceria a tutela do TJUE. 

  

                                                           
498 Brexit é a abreviação de Britain Exit, uma expressão inglesa que significa “Saída Britânica”, em tradução 

literal. Este termo se refere à saída do Reino Unido da União Europeia, a partir de plebiscito realizado em 

23 de junho de 2016. Com 51,9% dos votos, a maioria dos cidadãos do Reino Unido optou pelo Brexit. A 

saída deve ser formalizada até o final de 2019. 
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CAPÍTULO 6 – ORDEM PÚBLICA INTERNACIONAL 

PROCESSUAL 

 

Como mencionado no capítulo anterior, as questões relacionadas à jurisdição, no 

sentido dado pelo direito internacional público e pelo processo civil internacional, são 

implementadas no campo das relações jurídicas privadas por meio de regras de direito 

internacional privado, incluindo-se aquelas definidoras da competência internacional.499 

 

As cortes nacionais, quando se deparam com uma sentença estrangeira, devem 

levar em consideração não apenas as regras de jurisdição internacional, como também seus 

limites. Essas regras constituíram historicamente um dos mais importantes meios para o 

desenvolvimento do direito internacional, refletindo a interdependência histórica entre o 

direito internacional público e o privado, no que diz respeito à delimitação da competência 

interna das cortes domésticas500. E a ideia de territorialidade foi expressa, por exemplo, já 

nos primeiros escritos de Ulrich Huber, no século XVIII, que subsumiu a justificativa do 

exercício da jurisdição sobre o súdito que vive no território governado pelo Estado.501 

 

Ao longo do tempo, os Estados se comprometeram progressivamente a flexibilizar 

suas regras internas de fixação de sua própria competência, avocando ou afastando novas 

hipóteses de jurisdição internacional. Como exemplo, as obrigações vão ainda além, 

exigindo dos Estados que exercitem sua jurisdição sobre qualquer indivíduo que se 

encontre em seu território, independentemente de sua nacionalidade, de seu domicílio ou 

do local onde o ato ilícito foi praticado, como é o caso do artigo 7º, n. 1, da Convenção 

contra a Tortura ou outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 

internalizados pelo Brasil pelo Decreto n. 40, de 15 de fevereiro de 1991502. Tais 

obrigações podem se chocar com regras clássicas de direito internacional privado, como a 

                                                           
499 Ver, por todos: TIBURCIO, Carmen, Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência 

internacional e imunidade de jurisdição, cit., p. 38-135. 
500 MILLS, Alex. The private history of international law. International and Comparative Law Quarterly, v. 

55, n. 1, p. 1, Jan. 2006. 
501 LORENZEN, Ernest G. Huber’s De conflictu legum. Illinois Law Review, v. 13, p. 403, 1919. 
502 “Artigo 7º. 1. O Estado Parte no território sob a jurisdição do qual o suposto autor de qualquer dos crimes 

mencionados no Artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no 

Artigo 5º, a submeter o caso as suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado.” 
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imunidade de jurisdição, afastada no caso Pinochet pela House of Lords, no Reino Unido, 

em 2000.503 

 

Isso demonstra que os Estados cada vez mais aceitam a noção de que o exercício de 

sua jurisdição é uma questão de dever, ao invés de uma autolimitação soberanística. 

 

O direito internacional tem exigido cada vez mais que os Estados regulem seus 

critérios internos de jurisdição internacional de acordo com os direitos humanos e o due 

process of law, e cada vez menos com base na sua própria discricionariedade.504 

 

O conceito de jurisdição como um dever surge no contexto das obrigações de 

direito penal internacional ou de direitos humanos, concebendo os indivíduos como novos 

sujeitos de direito internacional, na medida que a realização da justiça aparece como um 

escopo em favor desses indivíduos, e não mais como uma obrigação entre Estados. 

 

A progressiva aceitação de que o direito internacional se realiza em prol dos 

indivíduos já era discutida por Lauterpacht em 1946: 

 

O indivíduo é a unidade última de todo o direito, internacional e municipal, no 

duplo sentido de que as obrigações do direito internacional são dirigidas a ele e 

que o desenvolvimento, o bem-estar e a dignidade do ser humano individual são 

uma questão importante. de direta preocupação com odo direito internacional.505 

 

Especificamente quanto à proteção dos indivíduos frente ao exercício jurisdicional 

dos Estados, tais direitos foram mais amplamente desenvolvidos e articulados após a 

Segunda Grande Guerra (particularmente, após o Holocausto), como consequência de ser 

inaceitável que o “direito internacional tenha pouco a dizer sobre os maus tratos sofridos 

pelos cidadãos por seus próprios Estados”.506 

 

                                                           
503 R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex p. Pinochet Ugarte (n. 3) (2000). 
504 BETHLEHEM, Daniel. The end of geography: the changing nature of the international system and the 

challenge to international law. The European Journal of International Law, v. 25, No. 1, p. 22, Feb. 2014. 
505 No original: “The individual is the ultimate unit of all law, international and municipal, in the double 

sense that the obligations of international law are ultimately addressed to him and that the development, 

the well-being, and the dignity of the individual human being are a matter of direct concern to international 

law.” (LAUTERPACHT, Hersch. The grotian tradition in international law. British Yearbook of. 

International Law, v. 23, p. 27, 1946 − nossa tradução). 
506 SOHN, Louis B., The new international law: protection of the rights of individuals rather than States, cit., 

p. 9. 
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Com isso, desenvolveram-se também os direitos relacionados ao acesso à 

Justiça507, que acabaram por ampliar e relativizar as regras clássicas de direito 

internacional privado em matéria de jurisdição. 

 

E como não poderia deixar de ser, com a mudança dos standards, atualiza-se o 

conceito fluido da ordem pública. 

 

6.1 Noções gerais sobre a ordem pública 

 

A evolução dos conceitos de recusa a homologação das sentenças estrangeiras 

mencionada no capítulo anterior se relaciona diretamente com exceções de ordem pública. 

 

A maior parte da doutrina é pacífica ao entender que a ordem pública possui um 

conteúdo amplo e cambiante no decorrer do tempo, e pelo seu conteúdo tão fluido e não 

expressamente determinado pelo legislador, cabe às cortes nacionais a tarefa de identificá-

la caso a caso.508 

 

Em recente entendimento, o STJ apontou as normas que deveriam ser consideradas 

de ordem pública, para efeitos de não reconhecimento de sentenças estrangeiras: (1) 

constitucionais; (2) processuais; (3) administrativas; (4) penais; (5) de organização 

judiciária; (6) fiscais; (7) de polícia; (8) as que protegem os incapazes; (9) as que tratam de 

organização de família; (10) as que estabelecem condições e formalidades para certos atos; 

e (11) as de organização econômica (atinentes aos salários, à moeda, ao regime de bens)509. 

Porém, ao apontar a natureza das normas, nada mais fez o tribunal do que embaralhar o 

conceito de ordem pública, na medida que nem todas as normas inseridas nesse rol deverão 

impedir a homologação do julgado estrangeiro; do mesmo modo, há normas de outras 

naturezas que – em sentido contrário – violarão a ordem pública do foro.510 

                                                           
507 FRANCIONI, Francesco. Access to justice, denial of justice and international investment law. The 

European Journal of International Law, v. 20, n. 3, p. 729-732, 2009. 
508 KNIJNIK, Danilo. Reconhecimento da sentença estrangeira e tutela da ordem pública processual pelo juiz 

do foro; ou a verificação, pelo STJ, do “modo de ser” do processo estrangeiro, cit., p. 64; GARAU 

SOBRINO, Federico F. Los acuerdos atributivos de jurisdicción en derecho procesal civil internacional 

español. Cuadernos de Derecho Transnacional, v. 2, n. 2, p. 80-91, oct. 2010. 
509 STJ − SEC n. 802 /US 2005/0032132-9, rel. Min. José Delgado, DJ 19.09.2005. 
510 A questão de se criar um conceito uniforme de ordem pública é um problema em aberto. Segundo 

Dolinger, vários juristas o tentaram e, vendo a dificuldade em fazê-lo, se sentiram encorajados a transpor 

sua mera conceituação, passando para a exemplificação e seus efeitos práticos: “Da exemplificação 

passaram para a enumeração, no que desvirtuaram o princípio.” (DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem 

pública no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Gráfica Luna, 1979. p. 3). 
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Historicamente, Bártolo de Sassoferrato já distinguia na Idade Média os estatutos 

em “odiosos” e “favoráveis”, sendo que os primeiros não deveriam produzir efeitos fora da 

cidade que os promulgara511. Porém, apenas por meio do artigo 6º do Código Civil francês 

de 1804 (Código Napoleônico), a previsão expressa da ordem pública de primeiro nível 

surge pela primeira vez, ao estabelecer que “as leis que interessam à ordem pública e aos 

bons costumes não podem ser derrogadas por convenções particulares”512. Segundo 

Savigny, o direito imperativo não pode ser alterado por convenções particulares, 

estabelecendo-se os seguintes preceitos imperativos: (1) aqueles que visam à defesa de 

interesses individuais; (2) aqueles que são impostos pela defesa de interesses superiores da 

moralidade ou utilidade pública513. Essa distinção de Savigny foi posteriormente 

desenvolvida por Charles Brocher, subdividindo-se em regras imperativas de ordem 

pública doméstica (ou interna) e de ordem pública internacional.514 

 

A ordem pública doméstica é formada por “normas e princípios jurídicos 

absolutamente imperativos que formam os quadros fundamentais do sistema, sobre eles se 

alicerçando a ordem económico-social”515. Teixeira de Freitas, o primeiro a definir a 

exceção de ordem pública interna no Brasil, afastava em tais casos a aplicação do direito 

estrangeiro em seu Esboço de Código Civil, em 1860: 

 
Art. 5º. Não serão aplicadas as leis estrangeiras: 

1º. Quando sua aplicação se opuser ao direito público e criminal do Império, à 

religião do Estado, à tolerância dos cultos, e à moral e bons costumes; 

2º. Nos casos em que sua aplicação fôr expressamente proibida neste Código, ou 

fôr incompatível o espírito da legislação deste Código; 

3º. Se forem de mero privilégio; 

4º. Quando as leis deste Código, em colisão com as estrangeiras, forem mais 

favoráveis à validade dos atos.516 

 

                                                           
511 FERNANDES, Carlos. Lições de direito internacional privado: teoria geral do DIP com incidência no 

sistema português. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. v. 1, p. 291; COLLAÇO, Isabel de Magalhães. Direito 

internacional privado. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1959. v. 2, p. 

414. 
512 “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les 

bonnes mœurs” (nossa tradução). 
513 SAVIGNY, Friedrich Carl von, Sistema do direito romano atual, cit., p. 80. 
514 COLLAÇO, Isabel de Magalhães. Direito internacional privado, cit., p. 416. 
515 MACHADO, João Baptista. Lições de direito internacional privado. 3. ed. actual., reimpressão. Coimbra: 

Almedina, 2002. p. 254. 
516 Nos comentários ao artigo 5º, Teixeira de Freitas critica os privilégios da cidadania francesa concedidos 

pelo Código Napoleônico; as legislações que permitiam a poligamia; as leis que incitam ódio ao culto 

católico ou o casamento entre irmãos; as leis (semelhantes à antiga legislação portuguesa) que 

consideravam incapazes os hereges, os apóstatas, os judeus e os cristãos novos; também criticou o instituto 

da morte civil francesa, e a incapacidade de infames e de indignos (FREITAS, Augusto Teixeira de. Código 

Civil: esbôço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Serviço de Documentação, 1952. 

v. 1, p. 8-9). 
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Gama e Silva entende que a hipótese de incidência da ordem pública decorre de 

uma proteção contra a “infiltração perigosa da lei estrangeira”, citando o caso do direito 

soviético, os institutos antissemitas do regime nacional-socialista alemão, as ditaduras de 

Estado, os totalitarismos etc. Logo, a ordem pública seria o “escudo protetor” com que o 

Estado poderia afastar tais más influências do ordenamento jurídico nacional.517 

 

De um lado, Oscar Tenório518, Amílcar de Castro519 e Haroldo Valladão520 

defendem a dicotomia entre a ordem pública doméstica (ou interna) e a internacional, 

enquanto Jacob Dolinger521 entende não existir tal diferenciação, na medida que, por 

corolário, a ordem pública sempre seria um fenômeno externo ao ordenamento jurídico, 

“não embutido na própria norma”. 

 

A doutrina entende ser a ordem pública constituída por “normas e princípios 

jurídicos absolutamente imperativos que formam os quadros fundamentais do sistema, 

sobre eles se alicerçando a ordem económico-social”522, inderrogáveis pela vontade dos 

indivíduos. 

 

Nesse sentido, o juiz nacional possui um “escudo”, no dizer de Gama Filho, que 

permite afastar a lei estrangeira nas hipóteses inadmissíveis, haja vista que tais remissões 

são sempre “um salto no escuro, um salto no desconhecido”523. Tais são as reservas ou 

exceções de ordem pública internacional. 

 

Se os princípios gerais de orientação sobre o conceito de ordem pública 

internacional devem, por um lado, ser buscados nos caracteres gerais das normas de ordem 

                                                           
517 SILVA, Luis Antonio da Gama e. Ordem pública em direito internacional privado. 1944. 231 p. Tese 

(Livre Docência) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1944. p. 220-221. 
518 Oscar Tenório considera o instituto da ordem pública como “crucial ao direito internacional privado” 

(TENÓRIO, Oscar. Direito internacional privado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1965. v. 1, p. 332). 
519 Amílcar de Castro critica o termo “ordem pública”, preferindo a expressão “ordem social”, posto que nem 

toda a lei estrangeira que se mostre contrária à ordem social, aos bons costumes ou à soberania nacional 

deveria ser afastada, devendo ser sopesada a magnitude dessa ofensa (CASTRO, Amílcar de, Direito 

internacional privado, cit., p. 278-280). 
520 VALLADÃO, Haroldo., Direito internacional privado, cit., v. 1, p. 495. Em linhas gerais, Valladão 

desenvolve o que viria a ser conhecido posteriormente, na doutrina francesa, de “ordem pública atenuada”. 
521 DOLINGER, Jacob, A evolução da ordem pública no direito internacional privado, cit., p. XII-XIII. Para 

o autor, a ordem pública é una, indivisível e indefinível, abstrata, espiritual e anônima. 
522 MACHADO, João Baptista, Lições de direito internacional privado, cit., p. 254. 
523 Sprung ins Dunkel – salto no escuro, na expressão de Leo Raape. Referindo-se e desenvolvendo essa 

ideia, ver, por exemplo: CORREIA, António de Arruda Ferrer. Lições de direito internacional privado. 2. 

ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1, p. 410-412. 
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pública (ou seja, a rigorosa imperatividade, a consagração de interesses superiores da 

comunidade e a antinomia entre elas e as disposições de leis estrangeiras), por outro 

também devem ser procurados nas razões de ordem política, moral ou econômica que 

impõem a prevalência dessas normas sobre outras que normalmente seriam aplicadas.524 

 

No campo do direito internacional privado, como forma de se evitar um intolerável 

afrontamento à harmonia jurídico-material interna ou a oposição flagrante com os 

princípios fundamentais que sustentam a ordem jurídica nacional, é tradicional e 

inequívoca a faculdade do juiz arredar a aplicação do direito estrangeiro dissonante, ou 

seja, aplicar a exceção de ordem pública internacional ou a reserva da ordem jurídica.525 

 

Assumindo a dificuldade de se definir o conceito de ordem pública internacional, 

dado que ela “transcende sempre, em último termo, as coordenadas analíticas com que a 

tentamos apreender”, visto que “não se trata de um valor jurídico entre muitos outros, mas 

– digamos – do lugar geométrico de todos os valores jurídicos”, Baptista Machado repisou 

os mesmos caminhos de Alberto dos Reis, completando-os com a referência de que as 

normas da lex fori teriam de ser fundadas em razões de ordem econômica, éticoreligiosa 

ou política, apelando ao senso jurídico do julgador, o que se traduziria, no plano 

psicológico, por “uma reacção fortemente desaprovadora do seu espírito de jurista, 

formado no estudo do direito interno”.526 

 

Em suma, tratase de “acordar para a vida, no substrato éticojurídico da 

comunidade, historicamente sedimentado, os radicais ou étimos do sistema para nos 

assegurarmos daquilo que a sua dinâmica interna (o seu ‘metabolismo’) rejeita como 

inassimilável”.527 

 

Essa concepção – que pode ser designada como aposteriorística − contrapõe-se a 

uma outra – apelidada como apriorística e hoje afastada –, segundo a qual a ordem pública 

internacional se consubstanciaria numa qualidade inerente a certas normas materiais do 

                                                           
524 REIS, Alberto dos. Processos especiais. Coimbra: Coimbra Editora, 1982. v. 2, p. 175-176. 
525 MACHADO, João Baptista, Lições de direito internacional privado, cit., p. 256. 
526 MACHADO, João Baptista, Lições de direito internacional privado, cit., p. 258. 
527 MACHADO, João Baptista, Lições de direito internacional privado, cit., p. 260. 
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foro que estenderia sua eficácia mesmo em casos ligados por determinados elementos de 

conexão a ordenamentos estrangeiros, derrogando as normas de conflitos gerais.528 

 

Ferrer Correia defende uma concepção aposteriorística de ordem pública 

internacional inspirada na lição de Savigny, em que a ordem pública constituiria um limite 

de cariz excepcional à aplicação da lei normalmente competente, dando azo ao surgimento 

“de uma situação manifestamente intolerada pelas concepções éticojurídicas reinantes na 

coletividade, ou lesiva de interesses fundamentais do Estado”.529 

 

Segundo Ferrer Correia, o conceito seria forçosamente impreciso e apenas definível 

pela função de evitar situações jurídicas incompatíveis com os postulados basilares do 

direito nacional − considerando que “a decisão de não aplicar as leis estrangeiras é alguma 

coisa que joga essencialmente com avaliações subjetivas do juiz, com a representação que 

na mente deste se forme acerca do sentimento jurídico dominante na colectividade e das 

reações desse sentimento à constituição ou reconhecimento do efeito jurídico que se tem 

em vista” – e considerava que era em “função de concepções que hão de vigorar no próprio 

país onde a questão se põe (ela varia, portanto, no espaço), que hãode vigorar na própria 

ocasião do julgamento”. Logo, “socorrendose do seu senso jurídico”, o juiz deve apurar 

“se a aplicação da lei estrangeira importaria, na hipótese, um resultado intolerável, quer do 

ponto de vista do comum sentimento éticojurídico (bons costumes), quer do ponto de vista 

dos princípios fundamentais do direito português: algo de inconciliável com as concepções 

jurídicas que alicerçam o sistema”.530 

 

Oliveira Ascensão entende que a ordem pública internacional seria composta por 

“princípios caracterizadores da ordem jurídica desse Estado, que representa o que aos 

olhos da comunidade nacional será considerado como essencial para a vida”. Acrescenta 

ainda que o afastamento da lei estrangeira normalmente competente ocorre por ser 

“valorativamente inadmissível acolher aquele resultado [aquele que é propiciado pela 

aplicação da lei estrangeira] no ordenamento do foro”, o que o leva concluir que a noção 

em causa tem um pendor essencialmente valorativo e não formal e que apenas funciona no 

                                                           
528 CASTELLANOS RUIZ, María José. Denegación de la nacionalidad española por poligamia: análisis 

jurisprudencial. Cuadernos de Derecho Transnacional, Universidad Carlos III de Madrid, v. 10, n. 1, p. 

100-126, mar. 2018. 
529 CORREIA, António de Arruda Ferrer, Lições de direito internacional privado, cit., p. 487. 
530 CORREIA, António de Arruda Ferrer, Lições de direito internacional privado, cit., p. 489. 
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momento da aplicação, demandando do intérprete a “retomada da colocação histórica do 

problema a cada novo caso que surge”.531 

 

Na mesma linha, Taborda Ferreira sustenta que a ordem pública da lex fori seria “o 

conjunto de princípios que, por serem fundamento de uma ordem jurídica determinada, 

impede a aplicação na respectiva esfera de influência da lei estrangeira normalmente 

competente ou o conhecimento dos respectivos efeitos. Esses princípios serão 

estabelecidos em função de diversas circunstâncias e, nomeadamente, da concepção do 

justo e do injusto própria de cada Estado, a qual deverá, no entanto, desenvolver-se dentro 

do conceito universal do justo e do injusto, por sua vez resultante de uma Justiça Natural, 

tida como valor objectivo e permanente”, assinalandolhe um efeito negativo, (impedir a 

aplicação da lei normalmente competente). Haveria, portanto, uma diferença entre a ordem 

pública geral – os princípios aplicáveis a todo o ordenamento jurídico – e a ordem pública 

especial, a qual resulta “de disposições de carácter especial, enunciadas a propósito de 

certas e determinadas instituições ou institutos jurídicos”.532 

 

Na mesma linha, António Marques dos Santos considerou que estariam em causa 

“apenas princípios fundamentais da ordem jurídica portuguesa que, de tão decisivos que 

são, não podem ceder, nem sequer nas relações jurídico-privadas plurilocalizadas”533. Já 

Lima Pinheiro entende que a cláusula de ordem pública internacional não “se tem 

acantonado aos valores ético-jurídicos nem à realidade das normas susceptíveis de 

aplicação necessária, se circunscreve a fins económicos, sociais e políticos é apta para 

veicular todos os princípios e normas fundamentais da ordem jurídica do foro que tenham 

aplicação a situações transnacionais. Não pode fazer-se uma limitação a princípios ético-

jurídicos. Também podem ser veiculados princípios e normas que prosseguem finalidades 

económico-sociais, políticas ou outras”, ensinando, mais adiante, que nela se englobam 

“todas as normas e princípios constitucionais, internacionais e comunitários que reclamem 

aplicação ao caso”, o que inclui os direitos universais reconhecidos a quaisquer seres 

humanos, mas também a violação de normas adjetivas – verbi gratia o princípio do 

                                                           
531 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil, teoria geral: acções e factos jurídicos. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2003. v. 2, p. 106. 
532 FERREIRA, Vasco Taborda. Acerca da ordem pública no direito internacional privado. Revista de Direito 

e de Estudos Sociais, Coimbra, ano 10, n. 3, p. 186, jul./set. 1959. 
533 SANTOS, António Marques dos. Revisão e confirmação de sentenças estrangeiras no novo Código de 

Processo Civil de 1997 (alterações ao regime anterior). In: ____. Estudos de direito internacional privado e 

de direito processual civil internacional. Coimbra: Almedina, 1998. p. 147. 
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contraditório −, constituindo a não contrariedade à ordem pública internacional um 

pressuposto de índole substantiva da homologação.534 

 

Na teoria geral do direito internacional privado, nem todos os preceitos imperativos 

do Estado de reconhecimento que exprimam princípios de ordem pública poderão ser 

considerados de ordem pública internacional, mas apenas aqueles que exprimam valores ou 

interesses fundamentais de nível mais elevado – na expressão de António Frada535 – que 

essa ordem vise a assegurar. Segundo Moura Ramos, pode-se afirmar que integrarão o 

conteúdo da noção de ordem pública internacional apenas os preceitos nacionais que 

exprimam princípios fundamentais nacionais com dignidade constitucional.536 

 

A respeito da concretização do aludido conceito no plano do reconhecimento e 

execução de sentenças arbitrais, o International Council for Commercial Arbitration 

(ICCA) entende que a “maioria dos tribunais estatais adota os parâmetros mais restritos da 

ordem pública internacional, aplicando normas materiais advindas de fontes 

internacionais” e assevera que “as recomendações da International Law Association 

emitidas em 2002 [...] com relação à ‘Ordem Pública’ são cada vez mais reconhecidas 

como reflectindo as melhores práticas internacionais”.537 

 

Dentre essas recomendações, impõe-se destacar a cláusula 1ª, alínea “d”, segundo a 

qual “a expressão ‘ordem pública internacional’ é utilizada nas recomendações para 

designar um corpo de princípios e regras reconhecidos por um Estado que, em razão da 

                                                           
534 PINHEIRO, Luís de Lima. Arbitragem transnacional: a determinação do estatuto da arbitragem. Coimbra: 

Almedina, 2005. p. 289. 
535 SOUSA, António Frada de. A europeização do direito internacional privado: os novos rumos na 

regulamentação das situações privadas transnacionais na UE. 2012. 938 p. Tese (Doutorado em Direito – 

Ciências Jurídicas) − Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2012. p. 738. 
536 “[...] la fonction même du droit international privé exige que la réserve de l’ordre public international soit 

restreinte aux cas où l’application de la loi étrangère [...] met plutôt en cause les valeurs fondamentales de 

cet ordre juridique où les intérêts de plus haut niveau parmi ces qu’il vise protéger” (RAMOS, Rui Manuel 

Gens de Moura. L’ordre public international en droit portugais. Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, v. 74, p. 49, 1998). Na doutrina portuguesa, entende-se que há convergência 

entre o conteúdo da ordem pública internacional e os valores constitucionais. Lima Pinheiro entende ainda 

que as normas e princípios constitucionais, principalmente os que tutelam direitos fundamentais, “não só 

informam, mas também conformam a ordem pública internacional.” (PINHEIRO, Luís de Lima, Direito 

internacional privado: competência internacional e reconhecimento de decisões estrangeiras, cit., v. 3, p. 

311). 
537 INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION. Guia do ICCA sobre a 

interpretação da Convenção de Nova Iorque de 1958: um texto de referência para juízes. p. 111. 

Disponível em: <http://www.arbitration-

icca.org/media/1/13365477391560/portuguese_guide_composite_for_website_final_revised_may_2012.pdf

>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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natureza dessas regras e princípios, pode impedir a homologação de uma sentença arbitral 

proferida no contexto da arbitragem comercial internacional, caso o reconhecimento da 

referida sentença enseje violação dessas regras, seja em razão do procedimento sob o qual 

a sentença foi proferida (ordem pública internacional processual), seja em razão de seu 

conteúdo (ordem pública material internacional)” e inclui: “(i)  Princípios fundamentais, 

pertinentes à justiça e à moral, que o Estado visa a proteger, ainda que os referidos 

princípios não sejam diretamente violados; (ii)  Regras designadas para servir aos 

interesses políticos, económicos e sociais essenciais ao Estado, conhecidos como ‘lois de 

police’ ou ‘regras de ordem pública’; e (iii)  O dever do Estado de respeitar suas 

obrigações perante outros Estados ou organizações internacionais”.538 

 

Como se vê, a exceção da ordem pública internacional não funciona apenas como 

um limite à aplicação do direito estrangeiro, mas também como um limite à homologação 

de uma sentença estrangeira539 ou mesmo de um ato público estrangeiro540. O inciso VI do 

artigo 963 do CPC define como um dos requisitos para a homologação da sentença 

estrangeira que o ato não viole a ordem pública. Com maior precisão, a alínea “f” do artigo 

980 do CPC português indica a “ordem pública internacional” como um desses 

elementos.541 

 

Visto desse ângulo, a ordem pública internacional não se trata dos preceitos de 

direito internacional ou valores de justiça e moral que sejam compartilhados pelas nações, 

na forma da chamada ordem pública transnacional ou verdadeiramente internacional, mas 

apenas o conjunto de valores e preceitos fundamentais que um determinado Estado adota 

em suas relações internacionais. 

 

A ordem pública possui um âmbito de aplicação decrescente, com uma atuação 

maior na esfera doméstica e mais restrita quando se cuida da aplicação da lei estrangeira, 

sendo que na hipótese de homologação de sentença estrangeira (aplicação indireta da lei 

estrangeira), há uma restrição ainda maior. Nessa última hipótese, a ordem pública só 

                                                           
538 INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, Guia do ICCA sobre a 

interpretação da Convenção de Nova Iorque de 1958: um texto de referência para juízes, cit., p. 111-112. 
539 VICENTE, Dario Moura. Impugnação da sentença arbitral e ordem pública. In: MIRANDA, Jorge et al. 

Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles. Coimbra: Almedina, 2012. v. 2. p. 327-338. 
540 PINHEIRO, Luís de Lima. Direito internacional privado: introdução e direito de conflitos: parte geral. 

Coimbra: Almedina, 2012. v. 1, p. 165. 
541 REGO, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do. (Compil.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004. v. 2, p. 223-224. 
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impedirá o reconhecimento em situações extremas, quando princípios fundamentais do 

foro da execução venham a ser gravemente violados. 

 

6.2 Ordem pública internacional e processo 

 

Como bem diz Carmem Tiburcio, as razões de ordem processual também integram 

a noção de ordem pública e podem impedir a homologação de uma sentença estrangeira. 

Embora a doutrina brasileira de direito internacional privado, as mais das vezes, conceitue 

a ordem pública pela sua vertente material, “não há como se negar [à ordem pública 

processual] seu lugar na ordem pública de segundo grau – aquela capaz de impedir a 

homologação de decisões estrangeiras”542. Na mesma linha, Gustavo Monaco considera as 

normas constitucionais o principal molde da ordem pública, como são aquelas que 

reconhecem “os direitos e garantias fundamentais do ser humano”543, incluídas as de 

natureza processual. 

 

A ordem pública processual é entendida como a observância e o controle das 

garantias constitucionais e processuais, responsáveis pela regularidade da busca da tutela 

jurisdicional adequada, justa e efetiva, que equacionam os valores da segurança jurídica e 

da efetividade no desenvolvimento válido do processo.544 

 

Sem dúvida, a cláusula de ordem pública processual, assim como a material, está 

inserida constitucionalmente no Brasil, de acordo com a interpretação sistêmica dos artigos 

1º e 4º, assim como no rol aberto de direitos fundamentais do artigo 5º, garantindo tanto o 

conteúdo material da sentença estrangeira, como as regularidades do procedimento 

originário.545 

 

                                                           
542 TIBURCIO, Carmem. A ordem pública na homologação de sentenças estrangeiras. In: FUX, Luiz; NERY 

JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Eds.). Processo e Constituição: estudos em 

homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 212-

224. Aponta a autora: “Assim como em outros países, também no Brasil a decisão estrangeira não deverá 

ser homologada se não houverem sido observados elementos básicos do devido processo legal, garantia 

integrante da ordem pública processual brasileira, na qualidade de preceito fundamental.” 
543 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos, Controle de constitucionalidade da lei estrangeira, cit., p. 83. 
544 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Ordem pública processual. Brasília: Gazeta Jurídica, 2015, p. 118. 
545 TIBURCIO, Carmen, A ordem pública na homologação de sentenças estrangeiras, in Processo e 

Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, cit., p. 224. 
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A alínea “e” do artigo 980 do CPC português, ao definir os requisitos necessários 

para a homologação, exige “que o réu tenha sido regularmente citado para a acção, nos 

termos da lei do país do tribunal de origem, e que no processo hajam sido observados os 

princípios do contraditório e da igualdade de partes”.546 

 

Assim, o Tribunal da Relação de Guimarães, no processo 93/13.07RGMR, apreciou 

uma sentença oriunda do Brasil, em cujo processo originário deu-se o despejo de uma 

pessoa jurídica e a cobrança de aluguéis atrasados. Não logrando êxito na busca de bens 

penhoráveis, o credor pleiteou e obteve a quebra da personalidade jurídica da devedora, 

buscando homologar essa decisão em Portugal (local onde viviam os sócios da empresa 

despejada). Segundo entendeu o tribunal português, a decisão proferida pelo tribunal 

brasileiro violou a ordem pública processual portuguesa, ao incluir no título executivo 

judicial novas partes, sem que tenha havido sua citação no processo de conhecimento 

(ausência de contraditório)547. Anteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, 

no acórdão de 22/09/2005 (rel. Cons. Araújo Barros), deliberou que “para obstar a 

declaração de executoriedade, tem que haver manifesta contrariedade com a ordem pública 

local, que pode ser de natureza processual (lesão grave do contraditório, da imparcialidade 

do juiz, falta de fundamentação da decisão) ou de ordem pública material”.548 

 

Na França, embora a revisão do mérito da sentença estrangeira não seja mais 

permitida desde 1964 pela Cour Suprême (l’arrêt Munzer), Gaudemet-Tallon cita um caso 

em que a Cour de Cassation considerou não homologável uma sentença proferida por um 

tribunal do comércio belga, em face de um réu domiciliado na França, por falta de 

                                                           
546 RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura, A reforma do direito processual internacional, 1998, 1998, cit., p. 
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547 Processo n. 93/13.0YRGMR, rel. Isabel Rocha, acórdão de 06.05.2014.   
548 Ac. do STJ de 22-09-2005, Proc. n. 1752/05 - 5ª. 



177 

fundamentação, o que violaria a ordre public procedural.549 Em regra, o controle da ordem 

pública processual pelos tribunais franceses é amplo, relacionado com a observância dos 

direitos de defesa.550 

 

Na Itália, a Corte Costituzionale entendeu não serem devidas “intrincadas 

investigações sobre todo o desenvolvimento do processo a quo”, porém a fiscalização dos 

“elementos essenciais da ação e da defesa” são essenciais. Em outras palavras, estão 

incluídos na cláusula geral da ordem pública “o princípio do contraditório e outras 

garantias processuais”.551 

 

No direito da União Europeia, como já mencionado anteriormente, a ausência de 

uma parte geral de direito internacional privado levou à regulamentação de determinadas 

questões jurídicas de forma fragmentária, havendo disposições de ordem pública de forma 

difusa. 

 

Como bem aponta Geraldo Ribeiro, em decorrência da falta dessa parte geral, 

decorrem problemas de qualificação, quer dos conceitos comunitários, quer da natureza 

processual e material do direito estrangeiro552. Pelo princípio da uniformidade da 

interpretação, o TJUE tem sido chamado para dirimir e esclarecer dúvidas quanto aos 

preceitos de direito internacional privado e de direito processual internacional. 

 

Assim, é bastante conhecido o caso Krombach553, no qual o TJUE considerou que a 

cláusula geral de ordem pública, estabelecida no art. 27, n. 1 do Regulamento Bruxelas I 

(atualmente, art. 34, n. 1, do Bruxelas I - Reformulado), abrange as duas dimensões da 

ordem pública, ou seja, não somente a material, como também a processual. O médico 
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sentenças estrangeiras não motivadas, desde que os juízes franceses verifiquem outros elementos que 

permitam compreender as razões do julgamento: “Mais la décision est reconnue si les éléments du dossier 

donnent au juge français des indications suffisantes sur les motivations” (Cour de Cassation, Chambre 

civile 1ère section - 4 octobre 1967 - Bachir -, Clunet 1969.102, note Goldman). 
550 LOUSSOUARN, Yvon; BOUREL, Pierre. Droit international privé. Paris: Dalloz, 1999. p. 413. 
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553 Dieter Krombach v. André Bamberski, Processo C-7/98. 
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alemão Dieter Krombach foi acusado de ser o responsável pela morte da filha menor do 

francês André Bamberski. Pelo critério da nacionalidade previsto no Código Civil francês, 

Bamberski propôs uma ação de indenização na França contra o médico, cuja sentença foi 

proferida à revelia e encaminhada para execução na Alemanha554. O réu impugnou a 

execução do julgado francês na corte alemã, alegando nulidade da sentença pela 

exorbitância na fixação da competência internacional da corte francesa (baseada na 

nacionalidade do autor), o que justificaria a sua ausência. A Bundesgerichtshof (Suprema 

Corte da Alemanha) suspendeu a instância, através de um reenvio prejudicial ao TJUE. 

Embora a corte europeia tenha afastado a alegação de que a competência dos tribunais 

franceses fosse exorbitante, entendendo que os Estados-Membros não estariam autorizados 

a revisar os critérios internos de jurisdição internacional, “mesmo quando o órgão 

jurisdicional do Estado de origem tenha erradamente baseado a sua competência, 

relativamente a um arguido domiciliado no território do Estado requerido, numa regra que 

aplica um critério de nacionalidade”555. Por outro lado, quanto à sentença francesa 

proferida frente à ausência do advogado do réu, o TJUE decidiu que os Estados-Membros 

podem aplicar seus filtros de ordem pública processual dentro dos limites estabelecidos 

pelo próprio TJUE. E, nesse sentido, a ausência do advogado do réu configurou uma 

violação manifesta à regra de direito essencial na ordem do Estado a quo556. Em síntese, o 

caso Kromback elencou as regras para que a ordem pública processual pudesse ser 

invocada pelo Estado de reconhecimento: em primeiro lugar, deve haver uma notável 

discrepância entre a regra aplicada no Estado de origem e no Estado de reconhecimento 

                                                           
554 Esse caso acabou por servir de enredo para o filme Kalinka, de 2016. Kalinka tinha quatorze anos em 10 

de julho de 1982, quando foi encontrada morta em sua cama, na casa em que morava com a mãe e seu 

padrasto (Dr. Krombach) em Lindau, no sul da Alemanha. A necropsia não conseguiu esclarecer o motivo 

da morte, já que a adolescente estava em perfeito estado de saúde. Em um primeiro momento, o acusado 

(Dr. Krombach) afirmou ter aplicado uma solução à base de ferro para que a jovem se bronzeasse mais 

rápido; depois, alegou que Kalinka sofria de anemia. A Justiça alemã considerou as provas insuficientes e 

arquivou o caso em 1987, mas a França o julgou à revelia em 1995, à pena de quinze anos de prisão, “por 

violência voluntária que provocou homicídio culposo”. Como a Alemanha negou a extradição em2004, 

pelo princípio do ne bis in idem, o pai da menor, André Bamberski decidiu sequestrar o médico em 17 de 

outubro de 2009 em sua casa, na Alemanha. Krombach foi encontrado algemado há poucos metros do 

tribunal de Mulhouse, no leste da França, vindo a ser preso pelas autoridades francesas. Ele tentou reverter 

sua condenação no TJUE, o que foi rechaçado, sob o fundamento que os julgamentos se deram de forma 

independente, e com fundamentos diversos. 
555 Dieter Krombach v. André Bamberski, Processo C-7/98, § 33. 
556 O TJUE fez expressa referência aos casos Poitrimol v. França, de 23 de novembro de 1993; Pelladoah v. 

Países Baixos, de 22 de setembro de 1994; e Van Geyseghem v. Bélgica, de 21 de janeiro de 1999, todos 

julgados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Em tais casos, o TEDH entendeu que “embora não 

absoluto, o direito de todo o arguido ser efectivamente defendido por um advogado, ainda que oficioso, 

figura entre os elementos fundamentais do processo justo e que o arguido não deixa de poder beneficiar 

desse direito apenas por não estar presente nos debates”. 
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para a mesma hipótese sub judice557; em segundo lugar, tal discrepância deve levar a uma 

violação a um princípio fundamental; por fim, tal princípio fundamental deve ser 

considerado essencial na ordem jurídica do Estado de reconhecimento.558 

 

Quase uma década depois, em 2009, o TJUE decidiu novamente quanto aos limites 

da ordem pública internacional processual. No caso Gambazzi, as empresas Daimler 

Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Co., canadenses, propuseram a execução de 

uma sentença obtida no Reino Unido, em face do italiano Marco Gambazzi, na Corte 

d’Appello di Milano. Em linhas gerais, a corte inglesa (United Kingdom Supreme Court) 

impôs uma série de penalidades processuais em face do réu (contempt of court) pela sua 

falta de colaboração em indicar bens passíveis de penhora (disclosure order), que 

culminaram na sua exclusão do processo (debarment). Após a impugnação de Gambazzi 

referente à violação de seus direitos de defesa e do contraditório pela corte do Reino 

Unido, a Corte d’Appello di Milano remeteu a questão prejudicial ao TJUE559. Em 

continuidade ao caso Kromback, o TJUE declarou que as sanções restritivas do direito de 

defesa não poderiam “ser manifestamente desproporcionais ao objetivo prosseguido”560. O 

critério da necessidade, previsto no Regulamento Bruxelas I, ao permitir a execução da 

sentença, proíbe medidas de discriminação arbitrária, fazendo com sua violação atinja o 

direito da União Europeia como um todo. Logo, a sentença oriunda do Reino Unido não 

seria passível de execução na Itália, por violar não só a ordem pública processual italiana, 

como da própria União. 

 

No Brasil, muito embora não haja na lei uma separação clara entre os conceitos de 

ordem pública material e processual, ao longo dos tempos foram julgados alguns casos que 

permitem identificar incidências desse segundo tipo. 

 

                                                           
557 Como bem disse Moura Ramos em relação ao acórdão Krombach (e também sobre o caso Renault), ao 

reconciliar o caráter nacional da exceção de ordem pública, monitorando o uso europeu dessa cláusula pelas 

cortes nacionais, o TJUE evitou “the risk that particularism might endanger the free movement of 

judgments served by the convention”. (RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura, Public policy in the 

framework of the Brussels Convention: remarks on two recent decisions of the European Court of Justice, 

cit., p. 29). 
558 HOSKO, Tena. Public policy as an exception to free movement within the internal market and the 

European judicial area: a comparison. Croatian Yearbook of European Law and Policy, v. 10, p. 191, 2014. 
559 Marco Gambazzi v. DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company, Processo C-394/07. 
560 Marco Gambazzi v. DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company, Processo C-394/07, § 

32. 
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Em 1981, na SE n. 2.907/PG, o STF negou homologação a uma sentença oriunda 

do Paraguai, em que um alemão ali residente promoveu uma ação declaratória de filiação 

em face de seus supostos pais, residentes do Brasil. Segundo entendeu a corte brasileira, a 

sentença paraguaia prescindia de contraditório, posto que no processo originário deu-se tão 

somente a oitiva de duas testemunhas, não havendo a determinação de citação dos réus.561 

 

Na SEC n. 9.412/US, foi trazida a questão de uma arbitragem realizada nos Estados 

Unidos, em que o presidente da câmara funcionou como sócio de banca de advogados 

contratada por uma das partes. Entendeu o STJ que o critério da independência da câmara 

arbitral estaria comprometido, pela “relação credor/devedor entre o escritório de advocacia 

do árbitro-presidente e o grupo econômico integrado por uma das partes”. Nesse caso, 

houve a recusa da corte brasileira na homologação562. Interessante notar que o árbitro-

presidente havia sido impugnado judicialmente nos Estados Unidos, porém a corte 

estadunidense considerou não haver razões para a anulação da arbitragem, haja vista que o 

árbitro, embora pertencente à banca de advocacia contratada por uma das partes, não havia 

lhe prestado serviços. Segundo ficou consignado no acórdão, entendeu o STJ que a decisão 

da justiça estadunidense não vincularia a corte brasileira, posto incidir no caso a ordem 

pública nacional, decorrente da imparcialidade do órgão julgador. 

 

Na SEC n. 12.236/DE, o STJ negou a homologação de uma sentença arbitral 

realizada na Alemanha, haja vista ter sido proferida por apenas um árbitro, quando o 

compromisso arbitral previra três. Assim, entendeu o STJ tratar-se de órgão prolator 

incompetente.563 

 

6.3 Ordem pública processual e direitos humanos 

 

Da análise das decisões judiciais acima citadas, parece clara a aplicação do filtro da 

ordem pública processual em decisões da França, da Itália, do TJUE e do Brasil, embora 

apenas em Portugal a autonomia entre as duas espécies de ordem pública (material e 

processual) esteja autonomamente segregada em lei. Porém, os ordenamentos analisados, 

                                                           
561 STF − SE n. 2907/PG, Min. Pres. Xavier de Alburquerque, j. 01.07.1981, DJ 03.08/1981. 
562 STJ − SEC n. 9.412/US, Corte Especial, rel. Min. Felix Fischer, Min. para rel. p/acórdão Min. João Otávio 

de Noronha, j. 19.04.2017, DJe 30.05.2017. 
563 STJ − SEC n. 12.236/DE, Corte Especial, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.12.2015, DJe de 

18.12.2015. 
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de uma forma geral, exigem, como condição processual da homologação de sentenças 

estrangeiras, que o réu tenha sido regularmente citado para a ação e que no processo hajam 

sido observados os princípios do due process. 

 

Tais preceitos, sem dúvida, constituem a manifestação da ordem pública 

internacional processual, fazendo apelo aos princípios fundamentais que, nas precisas 

palavras de Moura Ramos, “não podem deixar de presidir a toda e qualquer lide pela qual 

se vise a solução de controvérsias jurídicas”.564 

 

Como mencionado no Capítulo 2 deste trabalho, as funções jurisdicionais de 

natureza coercitiva (coertio) cabem ao Estado, muito embora a função de dizer o direito 

(ius dicere)565 não possa hodiernamente se resumir às funções estatais. 

 

E, nessas funções executivas, a justiça não é apenas uma prerrogativa do Estado, 

mas um dever irrenunciável566. “A justiça é a primeira dívida da soberania”, afirmou 

Portalis no discurso pronunciado em 14 de dezembro de 1801.567 E, para pagar essa dívida 

sagrada, é que os tribunais são estabelecidos.568 

 

Como visto no Capítulo 3, a fixação da competência internacional de um juiz pode 

se dar sob bases exorbitantes; analogamente, a estrutura judiciária na qual o juiz 

estrangeiro está inserido pode não garantir o due process of law ou, finalmente, o próprio 

                                                           
564 RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. A reforma do direito processual civil internacional. Revista de 

Legislação e de Jurisprudência, Coimbra, v. 130, n. 3.881, p. 236, dez. 1997. Segundo ainda Moura 

Ramos, a dicotomia presente na legislação portuguesa sublinhou a importância do respeito da ordem 

pública processual em sede de reconhecimento de sentenças estrangeiras, permitindo libertar a cláusula de 

ordem pública internacional prevista na alínea “f” do artigo 1.096, que pode assim ficar destinada a 

compreender princípios de ordem material e processual. No mesmo sentido, ver: CORREIA, António de 

Arruda Ferrer; PINTO, Fernando Augusto de Sousa, Breve apreciação das disposições do anteprojecto de 

Código de Processo Civil que regulam a competência internacional dos tribunais portugueses e o 

reconhecimento das sentenças estrangeiras, cit., p. 53. 
565 Ou seja, a resolução da lide enquanto “um conflito de interesses qualificado pela pretensão de um e a 

resistência do outro” (LIEBMAN, Enrico Tullio, Manual de direito processual civil, cit., v. 1, p. 161). 
566 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, 

Teoria geral do processo, cit., p. 24; CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, Acesso à justiça, cit.; 

CORNU, Gérard; FOYER, Jean. Procédure civile. 3. éd. refondue. Paris: Presses Universitaires de France 

(PUF), 1996. p. 90. (Thémis. Droit privé). 
567 FENET, Pierre-Antoine. Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Titre préliminaire, de la 

publication, des effets et de l'application des lois en général, présentation au corps législatif, exposé des 

motifs par le conseiller d'État Portalis, 23 frimaire an X - 14 décembre 1801, t. VI. Paris: Au Dépôt, 1827. 

p. XCII-XCIII. 
568 "O poder de julgar pertence ao Estado, faz parte de sua soberania, mas o exercício é delegado aos juízes.” 

(FENET, Pierre-Antoine, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, cit., p. 270). 
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Estado ao qual o Poder Judiciário está vinculado pode se mostrar falido ou incapacitado de 

funcionar, enquanto macroestrutura sistêmica. 

 

Todas essas ocorrências, infelizmente não tão incomuns ao longo da história, porém 

intoleráveis nos tempos de hoje, formam círculos concêntricos de denegação de justiça. 

 

Uma sentença estrangeira passada em julgado em tais condições é passível de não 

ser reconhecida no foro, por violação à ordem pública processual, exatamente por 

constituir uma denegação de justiça em favor de quaisquer dos litigantes. 

 

Embora pareça contraditório, o não reconhecimento de sentenças estrangeiras 

maculadas com tal vício não enfraquecem o direito internacional privado: ao invés, o 

fortalecem. 

 

Vareilles-Sommières apontou, em 1996, que os esforços universalistas do direito 

internacional privado submetido ao direito internacional público haviam fracassado. Tais 

esforços, fundados justamente no princípio da coexistência dos Estados e no respeito às 

soberanias, levou à construção de um conjunto de regras positivadas, relacionadas à 

soberania pessoal e territorial no domínio do direito privado. Porém, tais regras – 

relacionadas tanto aos conflitos de leis quanto aos conflitos de jurisdição – falharam em 

resolver os problemas concretos, na medida que não construíram soluções verdadeiramente 

internacionais. Assim: “Em face de uma questão concreta de direito privado, existem 

regras internacionais que afastam a legalidade internacional de qualquer ato legislativo 

pela qual o Estado responderia?”569 

 

Outro ponto levantado por Vareilles-Sommières é que, não obstante a tentativa de 

criação das regras sobre a presunção de equivalência dos Estados (e das jurisdições), 

coexistem costumes internacionais e, atualmente, “princípios gerais de direito, 

                                                           
569 No original: “Face a une question de droit privé concrète, existe-t-il des règles internationales permettant 

d’exclure la licéité internationale de toute activité législative par laquelle un État quelconque y répondrait?” 

(VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal. La compétence internationale de l’État en matière de droit privé: 

droit international public et droit international privé, cit., p. 221 – nossa tradução). 
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reconhecidos pelas nações civilizadas”, conforme estabelecido no artigo 38, alínea “c”, do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça.570 

 

A partir dos problemas trazidos no presente trabalho, há de se concluir que a 

solução estatocêntrica para os conflitos de jurisdição não resolvem o problema dos 

indivíduos, cujos direitos personalíssimos são frontalmente atingidos. 

 

Sem dúvida, há atualmente plena transposição da textura aberta dos princípios de 

direitos humanos à determinação de ordem pública, havendo verdadeira correspondência 

entre a ordem pública processual e o núcleo protetivo mínimo atribuído aos indivíduos.571 

 

A doutrina, via de regra, aponta que a atividade jurisdicional na aplicação da ordem 

pública encontra-se vinculada aos “princípios consagrados pelas instituições e pela opinião 

pública mais ‘saudável’ (saine) do país”572. Em outras palavras, tais princípios seriam 

sublimados pelo julgador em uma determinada ordem jurídica e num determinado tempo, o 

que sem dúvida leva a enorme margem de arbítrio. 

 

Porém, no caso das jurisdições anômalas, há clara e franca identificação com a 

ordem jurídica processual do juízo da homologação: a violação a qualquer dos círculos 

concêntricos que guarnecem o núcleo processual, no juízo a quo, comprometem o due 

process e configura uma denegação de justiça. 

 

Segundo afirmou De Visscher em 1972, “desde Antígona o homem entendeu que 

sua verdadeira dignidade reside na opção de lutar sozinho contra o poder estabelecido, de 

reclamar da injustiça do direito em vigor e de preferir ser condenado pelo juiz do que pela 

sua própria consciência”.573 

 

                                                           
570 “Artigo 38. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe 

forem submetidas, aplicará: [...] c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 

[...].” 
571 VASCONCELOS, Raphael Carvalho de. Ordem pública no direito internacional privado e Constituição. 

Revista de Ética e Filosofia Política, Universidade Federal de Juiz de Fora, UIFJF, n. 12, v. 2, p. 218-233, 

jul. 2010. 
572 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte especial: direito civil internacional: contratos e 

obrigações no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. v. 2, p. 137. 
573 DE VISSCHER, Paul. Cours général de droit international public. Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International de La Haye, v. 136, t. II, p. 12, 1972. 
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Qualquer sentença estrangeira proferida numa jurisdição anômala, em quaisquer 

graus de violação da ordem pública processual já mencionada, é passível de impugnação. 

Uma vez presente uma das situações mencionadas no Capítulo 3 deste trabalho, que levem 

o julgador a constatar que a sentença estrangeira se originou de uma jurisdição anômala, 

cabe verificar seus efeitos processuais na ação de homologação da sentença no foro. 

 

A questão que se coloca é a da natureza desse tipo de impugnação. A homologação 

de sentença estrangeira é, como já visto, uma ação judicial necessária para que as decisões 

estrangeiras tenham eficácia no Brasil. Com a homologação, a sentença estrangeira passa a 

ter natureza executiva no território nacional. Segundo Anzilotti574 e depois Chiovenda575, a 

eficácia jurídica no foro não se origina da sentença estrangeira, mas sim da sentença 

doméstica de confirmação (rectius: de delibação), que reconhece o conteúdo da 

estrangeira. 

 

No Brasil, Barbosa Moreira, desde a época do CPC de 1973, já identificava e 

classificava os requisitos homologatórios de decisões estrangeiras em positivos e 

negativos. Requisitos positivos seriam aqueles cuja presença é indispensável ao 

procedimento, ou seja, aqueles sem os quais o processo não poderia iniciar. Os requisitos 

negativos, por seu turno, seriam aqueles cuja presença é capaz de obstaculizar o 

prosseguimento do pedido; esclarecendo, são elementos que não devem constar no 

processo homologatório. Na Resolução n. 9 do STJ podem ser identificados os requisitos 

positivos no artigo 5º, que são essencialmente os mesmos listados no artigo 15 da LINDB. 

Os requisitos negativos, por outro lado, encontram-se no artigo 6º da Resolução, repetindo 

o artigo 17 da LINDB: 

 

Art. 6º. Não será homologada sentença estrangeira ou concedido exequatur a 

carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública. 

[...] 

                                                           
574 “L’efficacia delle sentenze straniere, in ogni sua manifestazione − e quindi anche soltanto come divieto di 

rimettere in discussione il già deciso − riposa dunque esclusivamente sulla volontà dello Stato: se il 

giudice italiano accetta e rispetta una decisione straniera, non lo fa perché questa abbia per lui valore di 

sentenza, come starebbe ad indicare la frase estraterritorialità della giurisdizione ma perché la legge sua 

glie lo comanda.” (ANZILOTTI, Dionisio, Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine 

alla seconda convenzione dell’Aia, 12 giugno 1902; memoria del prof. Dionisio Anzilotti, letta il 30 

maggio 1908, alla classe di scienze morali della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, cit., p. 

11). 
575 CHIOVENDA, Giuseppe. Principi di diritto processuale civile: le azioni, il processo di cognizione. 3. ed. 

Napoli: Nicola Jovene, 1923. p. 305. 
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Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações 

de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, 

a ordem pública e os bons costumes. 

 

Como é evidente, a ofensa à ordem pública pode ser classificada, no que tange ao 

procedimento homologatório brasileiro, como um requisito negativo. E, por assim ser, sua 

ausência deve ser verificada e constatada pela autoridade competente para a homologação; 

do contrário, o pedido de homologação deverá ser indeferido. 

 

No CPC de 2015 e no novo Regimento do STJ (atualizado pela Emenda 

Regimental n. 30, de 22 de maio de 2018), o requisito negativo de ordem pública é 

mencionado respectivamente nos artigos 963 e 216-F: 

 
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: 

[...] 

VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. 

[...] 

Art. 216-F. Não será homologada a decisão estrangeira que ofender a soberania 

nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública. 

 

Como já visto anteriormente, embora fluidos os conceitos de ordem pública, há 

manifesta necessidade de se separar a ordem pública material da processual, como 

inclusive já fez o legislador português na alínea “e” do artigo 980 do CPC português.576 

 

Porém, a doutrina brasileira, em sua grande maioria, concentrou-se na ordem 

pública material, levando inclusive à distinção em graus de incidência, na tríplice divisão 

de Dolinger: (1) a ordem pública de primeiro grau, composta por normas de direito interno 

e que não podem ser afastadas pelas partes (arts. 122 e 606 do Código Civil brasileiro); (2) 

a ordem pública de segundo grau, que impede a aplicação de leis estrangeiras indicadas 

pelas regras de conexão do direito internacional privado do foro (art. 17 da LINDB); (3) a 

ordem pública de terceiro grau, que protege o ordenamento contra atos e decisões do 

estrangeiro relativos a casos concretos (art. 6º da Resolução do STJ).577 

 

                                                           
576 A exigência da alínea “e” do art. 980 do CPC português reporta-se à salvaguarda dos direitos essenciais da 

defesa, os quais se reconduzem ao respeito pelos princípios do contraditório e igualdade de armas, isto é, ao 

respeito por uma ordem pública processual. Também a ordem pública processual, não só a material, pode 

constituir obstáculo ao reconhecimento das sentenças estrangeiras, como o próprio legislador português 

menciona o preâmbulo do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de dezembro.   (DIAS, Mariana Madeira da 

Silva. O reconhecimento do repúdio islâmico pelo ordenamento jurídico português: a exceção de ordem 

pública internacional. Revista Julgar, Coimbra, Coimbra Editora, n. 23, p. 293-315, maio-ago. 2014). 
577 Ver, por todos: DOLINGER, Jacob. A ordem pública em seus diversos patamares. In: ____. Direito e 

amor e outros temas. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 269-274. 
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Como dito, os graus de ordem pública são inquestionavelmente de ordem material, 

fazendo com que as questões de delibação do ato jurisdicional estrangeiro se refiram 

sempre ao mérito da ação de reconhecimento.578 

 

Porém, a ordem jurídica processual funciona como um prius, na medida que o juízo 

delibatório não fará maiores considerações sobre o mérito da demanda homologatória. 

Trata-se, a toda evidência, de um juízo de prelibação, referindo-se aos elementos 

essenciais ao desenvolvimento da demanda no Juízo ad quem. 

 

6.4 Ordem pública processual e a prelibação da sentença estrangeira 

 

Segundo Câmara, no julgamento de um recurso, o tribunal encontra-se diante de 

dois atos sucessivos. O primeiro, denominação juízo de admissibilidade ou prelibação, e 

um segundo, denominado juízo de mérito ou de delibação579. No juízo de prelibação, o 

julgador verifica a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, passando para a 

fase seguinte (delibatória), caso o juízo prelibatório tenha se dado satisfatoriamente. 

 

No direito internacional privado brasileiro, tem-se analisado a diferença entre os 

juízos prelibatórios e de delibatórios na cooperação jurídica internacional. 

Especificamente, na diferenciação entre os procedimentos da carta rogatória ou do pedido 

de auxílio direto. Enquanto o primeiro instrumento é utilizado como ato de cooperação 

entre autoridades judiciárias, o segundo tem sido definido como ato de cooperação entre 

autoridades centrais de Estados-partes, signatários de convenções internacionais 

específicas, em que foram previstos mecanismos de assistência mútua. Enquanto no 

primeiro caso – cartas rogatórias – o Estado requerido comporta somente o juízo de 

prelibação, o auxílio direto representa um ato de provocação da autoridade estrangeira, que 

                                                           
578 TUCCI, Rogério Lauria. Da homologação de sentença estrangeira. In: ____. Curso de direito processual: 

processo de conhecimento. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 160; CASTRO, Amílcar, Direito 

internacional privado, cit., p. 253; SCHAEDLER, Nestor Augusto. O princípio da ordem pública no 

direito internacional privado: história, revisão crítica e perspectivas. Monografia 

(Aperfeiçoamento/Especialização em Direito Internacional Público e Privado e Direito da Integração) − 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012. p. 44; VASCONCELOS, Raphael Carvalho de, Ordem 

pública no direito internacional privado e Constituição, cit., p. 218-225; MARQUES, Jussara Cristina. 

Ordem pública, ordem privada e bem comum: conceito e extensão nos direitos nacional e internacional. 

Revista Jurídica Cesumar: mestrado, Maringá, PR, Centro Universitário de Maringá (Cesumar), v. 2, n. 1, 

p. 245-250, 2002. 
579 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 10. ed., rev. e atual. segundo o Código 

Civil de 2002. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. v. 2, p. 64. O autor se refere à “escalada” entre o juízo 

prelibatório e o delibatório. 
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por sua vez possui plena capacidade decisória com relação à natureza, amplitude e 

profundidade do pedido. 580 

 

Conforme aponta Beneti, as matérias referentes a pressupostos processuais e 

condições da ação – regidas pela lex fori brasileira – mantêm-se “de amplitude livre”, 

podendo ser alegadas normalmente, como podem ser em quaisquer ações admissíveis no 

Brasil.581 

 

A função dessas exigências é assegurar o cumprimento das normas – 

constitucionais e processuais – que legitimam e dão segurança jurídica à tutela 

jurisdicional, ainda mais quando tais pressupostos puderem influir no resultado do 

processo582. Trata-se de um filtro contra postulações formalmente inviáveis, contra a 

presença de graves defeitos processuais, constituindo uma modalidade de “passaporte em 

ordem” para se prosseguir no desenvolvimento regular do processo.583 

 

Em síntese, no que tange aos efeitos das jurisdições anômalas e a possível infração 

à ordem jurídica processual do foro, é mais que necessário o juízo de prelibação da 

sentença estrangeira.584 

 

6.5 Pressupostos processuais de existência e de validade da sentença 

estrangeira 

 

No momento em que a sentença estrangeira é submetida ao reconhecimento de seus 

efeitos no foro, ocorre a provocação da atividade jurisdicional do Estado ad quem, 

retirando-o de sua inércia. Inicia-se a relação jurídica processual entre a parte, o Estado-

                                                           
580 BECHARA, Fábio Ramazzini. Novo CPC regulou normas de cooperação internacional de forma 

sistemática. Revista Consultor Jurídico, 17 de outubro de 2015. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2015-out-17/fabio-bechara-cpc-pacificou-normas-cooperacao-internacional>. 

Acesso em: 30 out. 2018. 
581 BENETTI, Sidnei Agostinho, Homologação de sentença estrangeira por delibação no processo civil 

brasileiro, cit., p. 363. 
582 CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de direito processual civil, cit., v. 2, p. 326. 
583 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Sobre os pressupostos processuais. In: ___. Temas de direito processual 

civil: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89. 
584 SOARES, Boni de Moraes. Juízo de prelibação no direito processual internacional. 2010. 222 f. 

(Dissertação de Mestrado) − Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, 

(UniCEUB), 2010. p. 54-60. 
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juiz e (logo após a citação) o réu: no caso de homologação de sentenças estrangeiras, o 

provimento será de natureza constitutiva.585 

 

Da análise do fenômeno processual, há a identificação das categorias fundamentais 

da ciência processual: os pressupostos processuais, as condições da ação e o mérito586. 

Enquanto o mérito se relaciona com a res in iudicium deducta (direito material), há uma 

fase que antecede a decisão meritória: há que se examinar a presença de requisitos, sem os 

quais o juiz sequer pode examinar a situação deduzida. São justamente os pressupostos e as 

condições da ação.587 

 

A formulação dos pressupostos processuais adveio da teoria de von Büllow, fluindo 

diretamente do conceito de relação jurídica tripartite (Estado-autor-réu), já em 1868588. Ao 

longo do tempo, a doutrina processual aprimorou sua abordagem para o atual entendimento 

do tema. De acordo com Bedaque, duas são as tendências a respeito dos pressupostos 

processuais.589 

 

A primeira inclui todos os requisitos necessários ao nascimento e ao 

desenvolvimento válido e regular do processo que, no Brasil, denominou-se corrente 

ampliativa dos pressupostos processuais590. De acordo com essa corrente, os pressupostos 

processuais são divididos em objetivos e subjetivos; os primeiros, por sua vez, se dividem 

em positivos (petição inicial apta, citação válida e regularidade procedimental) e negativos 

(litispendência, coisa julgada e perempção); já os segundos (subjetivos) se referem ao juiz 

(investidura, competência e imparcialidade) e às partes (capacidade de ser parte, de estar 

em juízo e a postulatória). Somente na hipótese de estarem presentes tais requisitos é que a 

relação jurídica processual tripartite se estabelece, podendo se desenvolver validamente até 

o final provimento sobre o mérito (relação jurídica material).591 

                                                           
585 Ver nota 135. 
586 GRINOVER, Ada Pellegrini. As condições da ação penal. São Paulo: Buschatsky, 1977. p. 5. 
587 VIDIGAL, Luis Eulalio de Bueno. Pressupostos processuais e condições da ação. Revista de Direito 

Processual Civil, v. 3, n. 6, p. 9-11, jul./dez. 1962. 
588 VON BÜLOW, Oskar. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción 

de Miguel Ángel Rosas Lichtschein. Buenos Aires: Librería El Foro, 2009. p. 18-19. 
589 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Pressupostos processuais e condições da ação. Justitia, v. 53, n. 

156, p. 49-50, out./dez. 1991. 
590 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras linhas de direito processual civil, cit., v. 1, p. 275-276. 
591 Humberto Theodoro Júnior se refere a pressupostos de formação, em oposição a pressupostos de 

desenvolvimento do processo, porém reunindo ambos os grupos em pressupostos subjetivos (capacidade 

das partes, competência do juízo e capacidade postulatória) e objetivos, que tratam do processo em si 

mesmo considerado (observância da forma, procuração válida, inexistência de qualquer ato que impeça o 
 



189 

A segunda corrente resume os pressupostos processuais naqueles necessários à 

constituição de uma relação processual válida, ou seja, o pedido, a capacidade de quem a 

formula e do destinatário592. Nessa linha, os pressupostos estariam restritos aos requisitos 

para o nascimento de um processo válido. Se, por qualquer hipótese, não for possível ao 

órgão julgador se pronunciar sobre o caso concreto, a ação seria julgada extinta, mesmo 

que o processo tivesse nascido validamente, por não ter sido possível seu desenvolvimento. 

Segundo essa corrente mais restritiva, há uma autonomia entre a relação jurídica 

processual frente ao direito material controvertido, de forma que os pressupostos 

processuais guardam uma independência, em face da relação de direito material. 

 

De acordo com essa corrente, há requisitos para a própria existência da relação 

jurídica: como bem diz Bedaque, não se pode imaginar que um pedido dirigido a um órgão 

não investido de jurisdição faça nascer um processo.593 

 

De fato, essa segunda corrente nos parece mais precisa594. A admissibilidade do 

processo tem por finalidade evitar, se não a instauração, pelo menos o prosseguimento de 

um processo fadado a término anormal, por não reunir os elementos mínimos de 

procedibilidade. Liebman defendeu que o processo é uma relação jurídica aliada à noção 

de procedimento595, o que foi aprimorado por Dinamarco596, ao entender que o processo 

                                                                                                                                                                                

desenvolvimento do processo) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Pressupostos processuais, condições da 

ação e mérito da causa. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 5, n. 17, p. 44, jan./mar. 

1980). Em igual posição: LACERDA, Galeno. Despacho saneador. 3. ed. São Paulo: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1990, p. 60-62. Já Arruda Alvim, referindo-se ao artigo 37, parágrafo único do CPC de 1973, 

inclui entre os pressupostos de existência do processo a capacidade postulatória (ARRUDA ALVIM, José 

Manoel de. Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. v. 1, p. 288). 
592 Ver, por todos: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Cândido Rangel, Teoria geral do processo, cit., p. 25. Em resumo, estão presentes os requisitos caso a ação 

seja proposta frente a uma autoridade jurisdicional, por um sujeito capaz de ser parte em juízo.  
593 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 214. Segundo o autor, etimologicamente, “pressuposto” significa tão somente 

pressuposição, ou seja, suposição antecipada, desígnio, propósito. Mais recentemente passou a ser utilizado 

no sentido de circunstância ou fato considerado como antecedente necessário de outro. 
594 Segundo Barbosa Moreira, colocam-se sob a rubrica de “pressupostos processuais” tantas e tão diversas 

figuras, com tantos e tão diversos efeitos, que há quem critique severamente sua própria existência. Com 

efeito, “quando se diz, porém, que determinado requisito é um pressuposto processual, a rigor é 

pouquíssimo o que se fica sabendo a seu respeito. Que se cuida de matéria referente ao processo, a ser 

apreciada preliminarmente ao mérito - e só – [...]. É cômodo, sem dúvida, falar de ‘pressupostos 

processuais’ nos esquemas didáticos; e não apresenta maior inconveniente, desde que se tome o cuidado de 

pôr os pingos nos is”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa, Sobre os pressupostos processuais, in Temas de 

direito processual civil: quarta série, cit., p. 93). 
595 LIEBMAN, Enrico Tullio, Manual de direito processual civil, cit., v. 1, p. 38. 
596 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos de processo civil moderno. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2002. v. 1, p. 205. 
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visto como o procedimento em contraditório não seria incompatível com a teoria da 

relação jurídica de von Büllow. 

 

A presença dos pressupostos processuais é essencial para que a relação jurídica 

processual exista e se constitua validamente.597 

 

Independentemente da corrente que se siga, parece inquestionável que o fenômeno 

das jurisdições anômalas infringe os elementos básicos de existência e validade do 

processo de homologação da sentença estrangeira por apresentar: (1) defeito ou ausência 

de jurisdição, seja pela ausência ou incapacidade do Estado (jurisdições falidas ou 

incapazes); (2) violação do due process, que tanto pode influenciar a capacidade 

postulatória ou defensiva da parte, pela dificuldade ou impossibilidade de ser representado 

propriamente em espaços internacionais; (3) previsão de competência exorbitante, que 

embora não tenha relação com o regime das competências absolutas, pode consistir numa 

denegação de justiça. 

 

Tais pressupostos específicos, que nada mais são do que desdobramentos dos 

pressupostos de existência e validade da relação jurídico-processual de homologação da 

sentença estrangeira, são de especial interesse ao direito internacional privado, visto que 

sua presença nas duas primeiras hipóteses (pressupostos positivos) ou ausência, na terceira 

hipótese (pressuposto negativo) levam à violação da ordem pública processual, como será 

demonstrado a seguir. 

 

6.5.1 Primeiro pressuposto processual específico: defeito ou ausência da 

jurisdição 

 

Como já mencionado no Capítulo 4, os Estados falidos ou incapazes levam à 

inexistência ou ao descrédito de suas jurisdições. 

 

                                                           
597 Embora autores como Didier Júnior entendam que as condições da ação, com o CPC de 2015, foram 

aglutinadas “com suporte no repertório técnico dos pressupostos processuais”, entendemos que tais 

categorias continuam autônomas e, por essa razão, não foram tratadas neste trabalho (DIDIER JÚNIOR, 

Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 1, p. 306). Ao invés, concordando com a autonomia 

das condições da ação frente aos pressupostos processuais, vide: WAMBIER, Tereza Arruda Alvim et al. 

Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo: Lei 13.105, de 16 de março 

de 2015. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 80. 
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Parece claro, como já discutido anteriormente, que as sentenças estrangeiras 

oriundas dos Estados falidos possam estar maculadas, pela ausência de jurisdição.598 

 

Como corolário, qualquer ação deve inquestionavelmente ser direcionada a algum 

órgão investido material e formalmente de jurisdição, ainda que incompetente. 

 

Não se trata de verificar os critérios de competência absoluta do foro, mas sim de 

ter a prova inequívoca da investidura do órgão julgador. Havendo sentenças prolatadas em 

Estados falidos, não se pode presumir que os órgãos prolatores detenham qualquer 

investidura, visto ser muito difícil ou impossível comprovar os ritos ou atos normativos 

que legitimem as autoridades, o procedimento, as atividades processuais, os mecanismos, 

as autenticidades, a forma, o modo ou a natureza das provas colhidas, as normas em vigor, 

a aplicação concreta do direito material e o devido processo legal. 

 

Investidura é definida como o ato jurídico por meio do qual se dá posse à 

autoridade, para o desempenho de cargo ou função a que foi designada ou nomeada599. 

Rigolin liga o conceito de investidura com o próprio ato da posse ou solenidade, por meio 

do qual se assegura o exercício da função600. Se o Estado não possui instituições 

reconhecidas, é muito difícil que se consiga demonstrar a investidura das autoridades, por 

conta da ausência de procedimentos juridicamente institucionalizados. 

 

Como demonstrou Weber, a burocracia e o Estado moderno advêm de um processo 

de racionalização que, na administração, no direito e na política, decorrem das normas 

jurídicas. Por essa razão, os poderes estatais (ou, no caso, jurisdicionais) do Estado são 

denominados de “dominação legal” ou “dominação racional-legal”, na medida que todo 

poder – manifestado por seus líderes e pelo respectivo exercício – está fundado no 

direito.601 

 

                                                           
598 Tecnicamente, nem mesmo seriam consideradas sentenças na acepção do termo. 
599 Verbete “investidura” (SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho; 

Priscila Pereira Vasques Gomes. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016). 
600 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis. 7. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 31. 
601 WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. In: COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1999. p. 128-131; SANTOS, Boaventura de Sousa, A crítica da razão 

indolente: contra o desperdício da experiência, cit., p. 30-45. 
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Habermas, referindo-se a Weber, conclui que o direito passou a ser o que o 

legislador político (mesmo que não seja ele democraticamente legitimado) deliberou, de 

acordo justamente com o procedimento juridicamente institucionalizado.602 

 

Não há dúvidas de que a principal característica política dos estados falidos é a sua 

falta de capacidade de se autogovernar603. Para Fukuyama, o fracasso do Estado está ligado 

à governança, ou seja, à incapacidade de suas instituições prestar serviços à população e 

implementar políticas públicas eficientes, além de criar leis e um aparato capaz de fazer 

com que elas sejam cumpridas. O principal elemento, nesse caso, não se conecta com os 

propósitos do governo em si, mas no desempenho de suas instituições.604 

 

O Estado de direito, como ideal, é alcançado em diferentes graus, em diferentes 

contextos, porém, seu significado normativo não se relativiza. 

 

Por essa razão, jurisdições tribais ou confessionais são muitas vezes reconhecidas 

pelo Estado, visto corresponderem ao exercício da justiça em seu âmbito de incidência. 

 

A própria Constituição brasileira reconhece expressamente a autonomia dos 

sistemas jurídicos indígenas, em seu artigo 231605, e o artigo 57 do Estatuto do Índio (Lei 

n. 6.001, de 19.12.1973) detalha o reconhecimento desse sistema jurídico: “Será tolerada a 

aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais 

ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou 

infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte.” 

 

Por conta disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima deixou de aplicar a 

pena prevista no artigo 121 do Código Penal brasileiro (homicídio), pelo fato de o acusado 

– um índio da etnia wai wai − já ter sido punido com a sanção de remoção, ou seja, o 

degredo da comunidade Manoá por cinco anos, período pelo qual ele deveria prestar 

                                                           
602 HABERMAS, Jürgen. Direito e moral. Lisboa: Instituto Piaget, 1992. p. 14. 
603 ROTBERG, Robert, I., Failed states in a world of terror, cit.; FUKUYAMA, Francis. Construção de 

Estados: governo e organização no século XXI. Tradução de Nivaldo Montigelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 

2005. p. 50-66; KRASNER, Stephen D. The case for shared sovereignty. Journal of Democracy, v. 16, No. 

1, p. 69-83, Jan. 2005. 
604 FUKUYAMA, Francis, Construção de Estados: governo e organização no século XXI, cit., p. 70. 
605 “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 

e fazer respeitar todos os seus bens.” 
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trabalho social. Além disso, o índio foi proibido de praticar o comércio sem autorização de 

sua nova tribo, além de ter que construir uma casa para a esposa da vítima. O TJRR 

reconheceu a autonomia da jurisdição indígena e afastou a jurisdição estatal, com base no 

princípio de non bis in idem.606 

 

Embora não pudesse comparar os procedimentos adotados pela tribo com os 

estatais, o Tribunal de Justiça declarou que a etnia wai wai era reconhecida e respeitada por 

seus integrantes, que aceitavam e aplicavam as normas e as decisões jurisdicionais 

proferidas em seu âmbito, inclusive de acordo com os laudos antropológicos produzidos 

pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Com isso, a Justiça estatal, aplicando os filtros 

de ordem pública, reconheceu os pressupostos processuais de existência e validade daquela 

sentença tribal, seus efeitos e afastou a competência estatal. 

 

Nos Estados falidos ou nos Estados em que não há garantia de cumprimento do 

devido processo legal, os próprios serviços jurisdicionais estatais poderão, num maior ou 

menor grau, serem falhos, de maneira a configurar denegação de justiça. 

 

Nessa hipótese, haverá invalidade ou mesmo inexistência de jurisdição, o que 

demandará a aplicação da ordem pública processual no foro quando houver o pedido de 

homologação. 

 

                                                           
606 Segundo consta no acórdão, este foi o sumário do julgamento tribal, registrado em ata própria: “O fato 

ocorreu no dia 20/06/2009 na comunidade indígena do Manoá, terra indígena Manoá/Pium, Região Serra da 

Lua, município de Bonfim-RR, onde o acusado DENILSON (índio) após ingerir bebida alcoólica desferiu 

facadas na vítima ALANDERSON (índio), seu irmão, ocasionando-lhe a morte. Vê-se, portanto, que se 

cuida de acusado e vítima, ambos índios, sobre fato ocorrido dentro de terra indígena. Após o ocorrido, 

reuniram-se Tuxauas e membros do conselho da comunidade indígena do Manoá no dia 26/06/2009, 

conforme consta às fls. 68/73, para deliberar eventual punição ao índio Denilson. Após oitiva do acusado e 

de seus pais e outras pessoas, concluíram pela imposição de várias sanções, entre as quais a construção de 

uma casa para a esposa da vítima, a proibição de ausentar-se da comunidade do Manoá sem permissão dos 

Tuxauas. Contudo, no dia 06 de abril do corrente ano, reuniram-se novamente as lideranças indígenas, 

Tuxaus de várias comunidades, entre elas, Anauá, Manoá, Wai Wai, e servidores da Funai, estes últimas 

apenas presenciaram a reunião [...] Após oitiva das autoridades indígenas, foi imposta ao indígena 

DENILSON as seguintes penalidades, conforme consta na ata de fls. 185/187:1. O índio Denilson deverá 

sair da Comunidade do Manoá e cumprir pena na Região do Wai Wai por mais 5 (cinco) anos com 

possibilidade de redução conforme seu comportamento; 2. Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, 

respeitando a Convivência, o costume, a tradição e moradia junto ao povo Wai Wai; 3. Participar de 

trabalho comunitário; 4. Participar de reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade; 5. Não 

comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas existentes na comunidade sem permissão da 

comunidade juntamente com o tuxaua; 6. Não desautorizar o tuxaua, cometendo coisas às escondidas sem 

conhecimento do tuxaua; 7. Ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na companhia do tuxaua; 

8. Aprender a cultura e a língua Wai Wai; 9. Se não cumprir o regimento será feita outra reunião e tomar 

(sic) outra decisão.” (TJRR − Ap. Crim. n. 0090.10.000302-0). 
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Do ponto de vista pragmático, é possível a apresentação de um documento no foro 

que se denomine sentença estrangeira, mas que não seja originado de um procedimento em 

contraditório, ou que não haja elementos que comprovem ter havido qualquer processo. 

 

A demanda, como é evidente, se inicia através de uma petição inicial, mesmo que 

inepta, seguindo seu trâmite regular. 

 

Em casos já mencionados – como a dos Estados falidos –, porém, é impossível ou 

muito difícil que se possa comprovar a própria existência da demanda de que se originou a 

sentença posta à homologação. 

 

As sentenças oriundas do Estado estrangeiro são instrumentalizadas por atos que 

gozam de uma série de prerrogativas outorgadas pelo direito internacional público, após 

as chancelas diplomáticas. 

 

O atributo da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos oriundos do estrangeiro é conferido pelo ordenamento jurídico que 

fundamenta a fé pública de que são dotadas as manifestações expedidas por agentes da 

administração por seus delegatários607, no exercício da função administrativa do Estado 

a quo. 

 

Tais presunções, especialmente a de veracidade quanto à existência do processo 

estrangeiro, são relativas (juris tantum) e devem admitir a impugnação pelo sujeito 

interessado, ainda mais à vista de elementos que demonstrem a insuficiência da 

jurisdição originária. 

 

A existência e a validade do processo estrangeiro (e da própria sentença) 

dependerão dos elementos concretos que demonstrem a eficácia dos atos administrativos 

no tempo e no espaço.608 

 

                                                           
607 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Algumas notas críticas sobre o princípio da presunção de veracidade dos 

atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, RDA, v. 259, p. 76, jan./abr. 2012. 
608 GUEDES, Demian. A presunção de veracidade e o estado democrático de direito: uma reavaliação que se 

impõe. Fórum Administrativo, v. 16, n. 180, p. 9-20, fev. 2016; FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson 

Abreu. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 38. 
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6.5.2 Segundo pressuposto processual específico: violação do due process 

of law 

 

Due process of law pode ser definido como o conjunto de garantias constitucionais 

que, de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais 

e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição.609 

 

A garantia do due process constitui, em breve síntese, um sistema constitucional de 

limitações ao exercício do poder estatal, de conceito aberto e não definido. Sobre as 

dificuldades em se conceituar a cláusula do devido processo legal, assim se manifestou o 

juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos Felix Frankfurter: 

 

Due process é produto da história, da razão, do fluxo das decisões passadas e da 

inabalável confiança na força da fé democrática que professamos. Due process 

não é um instrumento mecânico. Não é um padrão. É um processo. É um 

delicado processo de adaptação que inevitavelmente envolve o exercício de 

julgamento por aqueles a quem a Constituição confiou o desdobramento desse 

processo.610 

 

Como todo princípio, a aplicação da cláusula do devido processo legal demonstra a 

sua sujeição às variantes histórico-culturais de tempo e de espaço. Ao longo das décadas, o 

due process assegurou a igualdade de tratamento frente a qualquer autoridade.611 

 

Assim, a garantia do tratamento paritário se relaciona à igualdade substancial e ao 

devido processo legal, que garante a aplicação dos direitos de igualdade, legalidade e da 

supremacia da Constituição, que são inerentes à democracia moderna.612 

 

Evidentemente, o due process of law é uma cláusula de natureza processual, 

vigorando na Inglaterra desde o advento da Magna Charta Libertarum, na versão de 1354, 

                                                           
609 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, 

Teoria geral do processo, cit., p. 89. 
610 FRANKFURTER, Felix. O governo da lei. Revista Forense, v. 54, n. 169, p. 68, jan./fev. 1957. 
611 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo e constituição: o devido processo legal. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 30, n. 23/25, p. 90, 1980/1982. 
612 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição de 1988 e processo: regramentos e 

garantias constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 16. 
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no reinado de Eduardo III, migrando para os Estados Unidos na época das colônias, onde 

figura tanto na 5ª (1791) quanto na 14ª Emenda (1868) à Constituição.613 

 

O due process, como garantia fundamental de justiça, é considerado um patrimônio 

imanente do Estado de direito, tendo sido adotado pelas Constituições de vários Estados e 

em inúmeras e importantes convenções, tais como a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948), a Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais (1950), os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos 

(1966) e dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (1966), a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (1969), a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

(1989), a Convenção sobre Direitos das Crianças (1989) e a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher (1994).614 

 

No Brasil, a cláusula do devido processo legal somente apareceu em sua plenitude 

com a Constituição de 1988, por meio da previsão expressa do artigo 5º, incisos LIV e LV. 

 

Trata-se de direito fundamental de primeira dimensão que repercute em vários 

processos decisórios de conflitos de interesses nos âmbitos judicial e administrativo, bem 

assim na própria produção normativa, das mais diversas formas. Desdobra-se positivado no 

texto constitucional: no contraditório e ampla defesa (art. 5º, inc. LV); na igualdade 

processual (art. 5º, inc. I); na publicidade e no dever de motivar (arts. 5º, inc. LX e 93, inc. 

IX); na impossibilidade das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, inc. LVI); na 

inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI); no sigilo das comunicações em geral (art. 5º, 

inc. XII); no juiz competente (art. 5º, inc. XXXVII e LIII), dentre outros. 

 

Historicamente, o devido processo legal é uma garantia processual de que a parte 

será julgada por seus pares (como é caso do tribunal do júri), de acordo com a lei em vigor 

na época do fato sub judice, através de um procedimento cujas regras foram pré-definidas e 

reconhecidas (ordely proceedings), sendo proibida a imputação de culpa sem processo (bill 

of attainder), a aplicação de leis retroativas (ex post facto law), a autoincriminação (self 

                                                           
613 A respeito da evolução histórica do due process of law, ver, por todos: CHENG, Bin. General principles 

of law by international courts and tribunals. London: Stevens, 1953. p. 12-20. 
614 TAKOI, Sérgio Massaru. O devido processo legal contemporâneo e o direito processual civil brasileiro. 

Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 105, n. 404, p. 283, jul./ago. 2009. 
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incrimination) e um novo julgamento pelo mesmo fato (double jeopardy)615. Além disso, a 

6ª Emenda (1791) incluiu o direito a um julgamento rápido e público (speedy and public 

trial), por um júri imparcial e com competência pré-definida, tendo o réu o direito de ser 

informado sobre sua acusação (fair notice), fazendo jus ao direito de defesa e ao 

contraditório.616 

 

Já a noção de devido processo legal substancial originou-se nos Estados Unidos a 

partir de um caso concreto, submetido à apreciação da Suprema Corte em 1798, no qual se 

examinaram os limites do poder governamental617. Assim, o devido processo legal 

substancial faz com que haja uma limitação ao exercício do poder e autoriza o juiz a 

verificar a razoabilidade de determinada norma, estabelecendo o controle material da 

constitucionalidade e da proporcionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais.618 

 

Nesse caso, a violação de quaisquer das garantias reconhecidas no foro e descritas 

na cláusula do due process podem ser invocadas como fator impedido à homologação de 

sentenças estrangeiras. 

 

Diferentemente dos Estados falidos, a violação ao due process pode se dar em 

jurisdições absolutamente avançadas e democráticas, pelo fato de exercitarem institutos 

processuais não tolerados no foro da homologação. 

 

Por exemplo, há o procedimento antecipado denominado pretrial discovery, 

instituto do common law estadunidense, em que as partes têm direito recíproco e preliminar 

de acesso a todas as provas, como forma de se evitarem surpresas durante o julgamento. 

Enquanto muitos autores estadunidenses consideram a discovery um direito processual 

integrante do due process, autores europeus consideram o procedimento uma violação ao 

direito à privacidade, negando-se a cumprir ordens judiciais dos Estados Unidos, o que 

acaba por gerar casos de conflito de jurisdição.619 

                                                           
615 RATNER, Leonard G. The function of the due process clause. University of Pennsylvania Law Review, v. 

116, p. 1.110-1.117, 1968. 
616 JONAKAIT, Randolph N. Notes for a consistent and meaningful sixth amendment. Journal of Criminal 

Law and Criminology, v. 82, No. 4, p. 716-720, Winter 1992. 
617 Calder vs. Bull, 3 US 386 (1798). 
618 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 

leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 210. 
619 RAUL, Alan Charles; MCNICHOLAS, Edward; JILLSON, Elisa. Reconciling european data privacy 

concerns with US discovery rules: conflict and comity. Global Competition Litigation Review, v. 2, No. 3, 

p. 119-125, 2009; REYES, Carla L. The US discovery – EU privacy directive conflict: constructing a three-

tiered compliance strategy. Duke Journal of Comparative and International Law, v. 19, p. 357, 2009. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/3/386
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No Reino Unido, são comuns as anti-suit injunctions, isto é, medidas processuais 

de natureza inibitória, cujo propósito é o de obrigar a parte contrária a não iniciar um 

processo em outra jurisdição ou, uma vez iniciado o processo, que desista da demanda 

estrangeira, sob pena de lhe serem impostas medidas coercitivas (contempt of court). A 

eficácia da anti-suit injuction, portanto, reverbera para além da jurisdição em que fora 

concedida, como forma de manter a autoridade do órgão judicante que a proferiu620. Em 

2009, o TJUE, no caso Turner v. Grovit, considerou as anti-suit injuctions inglesas 

incompatíveis com o Regulamento Bruxelas I - Reformulado, pois visam a se imiscuir na 

competência internacional de outro Estado.621 

 

Em 1999, o STF deixou de homologar uma sentença estadunidense de divórcio, sob 

o fundamento de que a citação do réu, ocorrida no Brasil, não se deu por carta rogatória, 

mas por affidavit, o que tornara o ato e todo o processo nulos. Entendeu o STF que a 

advogada brasileira, subscritora do affidavit, “estranhamente se utilizou de sistema 

estranho à nossa ordem jurídica”.622 

 

6.5.3 Terceiro pressuposto processual específico: jurisdição exorbitante 

 

Como visto no Capítulo 4, a doutrina internacional tem atacado sistematicamente os 

critérios determinantes da jurisdição do Estado, nas hipóteses em que há uma proteção 

exagerada de uma das partes, além de uma pequena ou inexistente vinculação do litígio 

com o foro. Tais critérios, fixados na nacionalidade de quaisquer das partes, existência de 

bens do demandado no foro, no local da citação etc., são denominadas jurisdições 

exorbitantes e, por tais razões, abusivas.623 

 

Porém, os efeitos decorrentes das sentenças estrangeiras originadas em foros 

exorbitantes são objeto de muitas controvérsias. Enquanto Diego Arroyo624 cita a 

                                                           
620 LOWENFELD, Andreas, F. Forum shopping, antisuit injunctions, negative declarations, and related tools 

of international litigation. The American Journal of International Law, v. 91, No. 2, p. 320, Apr. 1997. 
621 Turner v. Grovit, C-159/02 (2004). 
622 STF − SEC n. 5.778, rel. Min. Carlos Velloso, j. 14.04.1999, DJ de 26.04.1999. 
623 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 474-505; DEKKER, Bart., 

Exorbitant jurisdiction: law as an off-track 4by4, cit., p. 2; MOSS, Giuditta Cordero, Between private and 

public international law: exorbitant jurisdiction as illustrated by the Yukos Case, cit., p. 11. 
624 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations 

internationales. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, v. 323, p. 240-259, 

2006. 
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necessidade premente de uma relação supranacional como forma de se evitarem os efeitos 

dos foros exorbitantes, Clermont e Palmer625 entendem que, no final, cada jurisdição visa, 

com variações técnicas, a proteger seus próprios nacionais. 

 

De ponto de vista prático, a submissão a foros exorbitantes pode significar uma 

denegação de justiça. Parafraseando Batiffol, assim como a lei brasileira pode sempre 

substituir a lei estrangeira que violar a ordem pública, a substituição do foro estrangeiro 

pelo foro brasileiro pode parecer, à primeira vista, uma violação à ordem jurídica 

internacional. Porém, não se pode recursar aos brasileiros que uma justiça que pela ordem 

interna lhes seja instituída, adequada à sua função, sob o pretexto de que a ordem 

internacional escolheu outras jurisdições, na medida que não é possível remediar suas 

deficiências.626 

 

A maioria dos exemplos citados de jurisdição exorbitante, como visto no Capítulo 

4, não se refere a nações conhecidas por violar os direitos humanos. Ao contrário, tratam-

se de democracias consolidadas, como a França (critério da nacionalidade da parte), a 

Alemanha, a Suécia, a Dinamarca (critério da existência de bens do demandado), a Áustria 

(emissão unilateral de boletos de cobrança, com a indicação de foros) ou os Estados 

Unidos (existência de negócios do demandado no foro ou determinação da competência 

pelo local em que o réu foi citado). Por essa razão, autores como Droz defendem a 

impugnação dos foros exorbitantes, como forma de proteger a parte das injustiças que 

possa sofrer em outras jurisdições, relacionadas à dificuldade de defesa e à falta de 

proximidade do órgão julgador com a lide.627 

 

A controvérsia, portanto, gira em torno do seguinte confronto de ideias: de um lado, 

há a corrente que defende os foros exorbitantes como um direito do nacional a um 

julgamento justo em sua própria jurisdição, independentemente do critério estabelecido 

para determinação da competência internacional do foro; de outro lado, há a corrente que 

                                                           
625 CLERMONT, Kevin M.; PALMER, John R. B., Exorbitant jurisdiction, cit., p. 504-505. 
626 No original: “nous ne pouvons refuser aux Français une justice que l'ordre interne a instituée pour eux et 

que nous estimons adaptée à sa fonction, sous prétexte que l'ordre international veut la compétence 

d'autres juridictions alors qu'il n'est pas en mesure de remédier à leurs défaillances” (BATIFFOL, Henri. 

Traité élémentaire de droit international privé, cit., p. 752-753). 
627 DROZ, Georges A. L. Les droits de la demande dans les relations privées internationales. In: DROIT 

international privé. Travaux du Comité français de droit international privé, 12e année, 1993-1995. Paris: 

Pédone, 1996. p. 97-116. 
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nega eficácia aos critérios exorbitantes, pelo direito de as partes serem julgadas por um 

tribunal que tenha conexão com a relação jurídica controvertida.628 

 

Embora a segunda corrente seja mais acertada, por levar em conta os preceitos 

modernos do princípio da proximidade de que falava Paul Lagarde, a irresignação quanto 

aos foros exorbitantes não se dá de maneira absoluta, mas relativa, de forma que o réu pode 

aceitar a jurisdição fundada nos critérios que não guardem relação com a demanda. 

Segundo Lycette Corbion, pertence ao demandado – “exposto a uma denegação de justiça 

por força das imperfeições da ordem internacional” – invocar ou não que a demanda foi 

proposta em bases exorbitantes de jurisdição internacional629. Trata-se, por essa razão, de 

uma jurisdição internacional relativa que, por uma razão de justiça material, pode ser 

derrogada. 

 

Do ponto de vista processual, a lei distribuiu a competência entre os diversos 

órgãos judiciários do foro, baseada ora no interesse público (conveniência da função 

jurisdicional), ora no interesse privado (comodidade das partes). Em princípio, é o 

interesse das partes que determina a distribuição da competência territorial e é o interesse 

público que conduz às justiças especializadas, de hierarquia, de órgãos internos dos 

tribunais etc. Como corolário, admite-se que as partes possam modificar as regras de 

competência territorial, mas isso não ocorre com os foros estabelecidos segundo o interesse 

público. Assim, na medida que a competência do juízo possa sofrer ou não alterações, 

classificam-se elas em absolutas ou relativas, sendo as primeiras insuscetíveis de sofrer 

modificações (seja por vontade das partes, seja pelas regras atinentes à conexão ou 

continência), enquanto as segundas, ao contrário, são passíveis de modificação por ato de 

vontade, ou prorrogável, caso não haja manifestação a respeito.630 

 

A jurisdição de foro é um conceito básico relacionado à competência territorial. 

Conforme a previsão do CPC, se para uma determinada causa houver apenas um foro 

                                                           
628 COHEN, Dany. La Convention Européenne des Droits de l’Homme en droit international privé français. 

Revue Critique de Droit International Privé, Paris, Sirey, v. 78, n. 3, p. 470-483, juin/sept. 1989; 

GAUDEMET-TALLON, Hélène. La désunion du couple en droit international privé.  Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye, v. 226, p. 60-70, 1991. 
629 CORBION, Lycette, Le déni de justice en droit international privé, cit., p. 299-302. 
630 MARCATO, Antônio Carlos. Breves considerações sobre jurisdição e competência. Revista de Processo, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 17, n. 66, p. 27, abr./jun. 1992. 
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competente, essa competência é exclusiva; se houver mais de um foro competente, ela é 

concorrente. 

 

Nas hipóteses de competência concorrente, os tribunais têm sua competência 

previamente elencada segundo as normas processuais e, portanto, não há como se alterar 

ou prorrogar a competência absoluta, ao contrário do que ocorre com a competência 

relativa, que pode ser modificada ou prorrogada. Em outras palavras, a ação pode ser 

interposta em qualquer dos foros competentes, não havendo com isso qualquer vício. Ou 

seja, há uma concorrência de foros igualmente competentes, cabendo ao autor da demanda 

escolher o foro de sua preferência para propor a ação. Realizada essa escolha, tal foro se 

torna prevento para as demandas conexas, deixando de haver a concorrência dos demais 

foros. 

 

Especificamente no caso do Brasil, existem hipóteses em que a Justiça brasileira se 

considera competente para julgar uma demanda, não excluindo a possibilidade de a causa 

ser julgada por outra jurisdição (estrangeira). São casos de jurisdição internacional 

concorrente, prevista nos artigos 21 e 22 do CPC, ou de exercício potencialmente 

concomitante da jurisdição estatal. Em síntese, ocorrem tais hipóteses: a) se o réu tiver 

domicílio no Brasil (art. 21, I); b) se a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil (art. 21, 

II); c) ou se a ação se originar de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil (art. 21, III). Em 

todos os casos, pouco importa a nacionalidade dos litigantes. O CPC ainda acrescentou 

novas possibilidades de competência concorrente da Justiça brasileira, que são: d) as ações 

de alimentos em que o credor é domiciliado no Brasil (art. 22, I); e) caso o devedor de 

alimentos mantenha vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, 

recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos (art. 22, II); e, f) caso as 

partes, expressa ou tacitamente, tenham se submetido à jurisdição nacional (art. 22, III), 

sendo que, nesse último caso, trata-se de uma hipótese de jurisdição exclusiva, e não 

concorrente.631 

 

Cada Estado determina quais competências deve ele exercitar, avocando-as pelo 

seu próprio ordenamento, ou mediante tratados internacionais. 

 

                                                           
631 LUÍS, Daniel Tavela; COSTA, José Augusto Fontoura. A internacionalização pelo novo CPC. Valor 

Econômico, de 12 jun. 2015. p. E2. 
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O conflito de jurisdições pode se apresentar de maneira positiva, com vários 

Estados potencialmente competentes632 para apreciar as lides decorrentes de tal ou qual 

relação jurídica, ou negativa. Esse último caso ocorre na hipótese em que nenhum dos 

Estados potencialmente envolvidos na relação jurídica material declara deter jurisdição 

sobre a lide.633 

 

Do ponto de vista do princípio da proximidade, é evidente que os foros exorbitantes 

podem constituir uma denegação de justiça em desfavor da parte demandada, mas não 

necessariamente.634 

 

Muito embora os protestos do réu no estrangeiro se submetam ao sistema 

processual de defesa do foro, após passada a sentença em julgado, o eventual pedido de 

homologação da sentença estrangeira poderá ser novamente impugnado, dessa vez no Juízo 

brasileiro, à vista do pressuposto processual subjetivo da incompetência do juiz, pelo 

critério da exorbitância. 

 

Embora a alínea “a” do artigo 15 da LINDB, reproduzida no inciso I do artigo 963 

do CPC, e no inciso II do artigo 38 da Lei n. 9.307/96, ao se referirem aos critérios 

objetivos de homologação de sentença estrangeira, listem o critério de “haver sido 

proferida por juiz competente”, claramente não houve inspiração ao legislador para 

considerar as hipóteses de foros exorbitantes. 

 

Porém, à vista do desenvolvimento do direito internacional privado, é plenamente 

factível que se levem em conta tais hipóteses, abrindo à parte prejudicada a possibilidade 

de impugnar os foros exorbitantes na forma de uma incompetência relativa, quando da 

apresentação da sentença para homologação. 

 

É importante mencionar que, não obstante os efeitos dessa alegação no foro de 

origem da sentença, faz parte do princípio da boa-fé, da cooperação e da preclusão – caros 

                                                           
632 BOGGIANO, Antonio. Curso de derecho internacional privado: derecho de las relaciones privadas 

internacionales. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001. p. 4. 
633 BOGGIANO, Antonio, Curso de derecho internacional privado: derecho de las relaciones privadas 

internacionales, cit., p. 6. 
634 LAGARDE, Paul, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain: cours général 

de droit international privé, cit., p. 127-193; VON MEHREN, Arthur Taylor, Jurisdiction to adjudicate: 

reflections on the role and scope of specific jurisdiction, in Études de droit international en l’honneur de 

Pierre Lalive, cit., p. 557-576. 
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ao direito processual brasileiro – que a parte se manifeste sobre a exorbitância da 

respectiva jurisdição na primeira oportunidade em que vier a atuar no feito estrangeiro. 

Caso contrário, poder-se-á presumir, no foro da homologação, que a competência 

internacional do foro exorbitante estrangeiro se prorrogou pela inércia da parte. 

 

No âmbito da União Europeia, o Regulamento Bruxelas I - Reformulado criou 

regras que afastam a aplicação de critérios exorbitantes entre os Estados-Membros, por 

meio do artigo 5º, n. 1: “As pessoas domiciliadas num Estado-Membro só podem ser 

demandadas nos tribunais de outro Estado-Membro nos termos das regras enunciadas nas 

secções 2 a 7 do presente capítulo”. E o mesmo artigo 5º, no n. 2, teve a função simbólica 

de listar os critérios nacionais de determinação da competência internacional de cada 

Estado-Membro, exibindo entre si os critérios exorbitantes de cada qual. Essa disposição se 

originou da frustrada Convenção da Haia, relativa ao reconhecimento e execução de 

sentenças estrangeiras (Judgements Project).635 

 

No caso Seidler v. Jacobson, o Segundo Tribunal Federal de Apelações de Nova 

York recusou-se a reconhecer uma sentença austríaca proferida à revelia. Os réus (o Sr. e a 

Sra. Jacobson) haviam adquirido uma antiguidade durante uma viagem de férias à Áustria. 

De volta à Nova York, descobriram que o preço não condizia com o produto e se 

recusaram a providenciar o pagamento, o que lhes valeu uma ação de cobrança proposta na 

Áustria, e que correu à revelia. Quando a sentença foi apresentada à homologação em 

Nova York, a corte estadunidense considerou a jurisdição austríaca exorbitante (fundada na 

emissão unilateral de uma invoice com praça de pagamento em Viena, conforme o § 88 da 

Jurisdiktionsnorm), haja vista não haver conexão suficiente do tribunal a quo com os 

réus.636 

 

No caso Falcon Mfg. Ltd. v. Ames, recusado pela mesma corte de Nova York, o 

critério de determinação da competência da corte canadense (prolator da sentença) foi o 

long-arm statute. Segundo as regras processuais canadenses, sua corte seria competente 

com base no fato de que o réu (estadunidense) teria enviado uma correspondência 

(notificação) ao autor.637 

                                                           
635 STRUYVEN, Olivia., Exorbitant jurisdiction in the Brussels convention, cit., p. 521-548. 
636 383 N.Y. (2nd. Dist.) 833(1976). 
637 53 Mis. 2nd. 323, 278 NYS. 2nd. (1967). 
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Por fim, há ainda as hipóteses de sentença estrangeira sem fundamentação. 

 

De acordo com os artigos 489 do CPC e 26 da Lei de Arbitragem, a estrutura da 

sentença (nacional) deverá conter o relatório do caso, os fundamentos (em que o juiz 

analisará as questões de fato e de direito) e o dispositivo (em que o juiz resolverá as 

questões principais que foram submetidas). E o parágrafo 1º do artigo 489 lista 

sentenças que não são consideradas suficientemente fundamentadas por:  se limitarem à 

reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida (inc. I); empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso (inc. II); invocar motivos que se prestariam a 

justificar qualquer decisão (inc. III); invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento 

se ajusta àqueles fundamentos (inc. IV); se limitarem a invocar precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (inc. V);  deixar de seguir enunciado ou 

súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 

de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (inc. VI). 

 

Com relação aos tratados celebrados pelo Brasil, apenas o Protocolo de Medidas 

Cautelares de Ouro Preto requer expressamente uma “ordem fundamentada que 

determine a medida cautelar” (art. 21, “d”), prevendo ainda que “a absoluta 

improcedência” da medida cautelar justificaria a recusa do juiz brasileiro em cumpri -la 

(art. 8º). 

 

A jurisprudência recente do STJ tem afastado o exigente nível de fundamentação 

das sentenças estrangeiras, nos moldes estabelecidos pelo CPC brasileiro. 

 

Na SEC n. 12.143/EX, relacionada à cobrança de garantia colateral prestada em 

contrato de swap, decidiu o STJ que a sentença oriunda da corte distrital de Nova York 

devia ser homologada, mesmo sem fundamentação, posto que o seu relatório permitiu 

inferir as razões de julgamento, já que o método de solução de conflitos judiciais nos 
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Estados Unidos realiza um “afunilamento das questões que permanecem em disputa 

entre as partes”.638 

 

Na SEC n. 5.477/EX, entendeu o STJ que o processo delibatório não permitiria 

adentrar na justiça da sentença prolatada pela corte distrital da Louisiana, “mas tão 

somente em suas formalidades”, mesmo se tratando a decisão estrangeira de “um 

documento de uma única página e pouquíssimas palavras”.639 

 

Na SEC n. 6.197/EX, a sentença condenatória oriunda da Supreme Court do 

Reino Unido foi reconhecida pelo STJ, mesmo ela tendo se resumido a apontar o valor 

devido, referente a uma obrigação genérica contraída no mercado internacional de 

açúcar.640 

 

Na SEC n. 8.267/EX, a sentença de divórcio originária do Vigésimo Circuito do 

Condado de Lee, na Flórida, apenas apontou o valor da pensão alimentícia devida pela 

parte brasileira, sem indicar as razões para a fixação do montante. Entendeu o STJ que a 

sentença cumpria os requisitos formais, não havendo razão para afastar seus efeitos. 641 

 

Por outro lado, na França, exige-se que as decisões oriundas de Estados em que 

não foram celebrados tratados de reconhecimento sejam fundamentadas. No arrêt de 28 

de maio de 2014, a Cour de Cassation negou homologação a uma sentença originária de 

uma corte distrital de Nova York, em que a República Argentina havia sido condenada 

ao pagamento de mais de duzentos e oitenta milhões de dólares, a título de indenização. 

Como a sentença nova-iorquina se resumiu a reproduzir os fundamentos de um outro 

julgamento, entendeu a Cour de Cassation que a sentença estrangeira não era passível de 

homologação, por falta de fundamentação642. Essa decisão confirmou a posição anterior 

da mesma corte, em outra decisão proferida quase trinta anos antes (arrêt de 17 de maio 

de 1978): 

 

                                                           
638 STJ − SEC n. 12.143-EX, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.03.2017. 
639 STJ − SEC 12.143-EX, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.05.2015. 
640 STJ − SEC 6.197-EX, rel. Min. Herman Benjamim, j. 29.05.2014. 
641 STJ − SEC n. 8.267/EX, rel. Min. Ari Pargendler, j. 20.11.2013. 
642 Cass. Civ. 1re, 28 mai 2014, n. 13-10553. 
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É contrário à concepção francesa da ordem pública internacional reconhecer uma 

decisão estrangeira injustificada quando não são produzidos documentos de 

natureza para servir como equivalente à motivação e assegurar que esta decisão 

preenche as condições exigidas para o seu reconhecimento, em especial a ordem 

pública.643 

 

6.5.4 Ônus da prova da ofensa à ordem pública processual 

 

Embora não restem dúvidas de que os fenômenos anteriormente listados 

configuram violações à ordem pública processual do foro da homologação, questão mais 

tormentosa é a prova das respectivas ocorrências. Em outras palavras, trata-se de provar 

que a jurisdição era inexistente, incapaz ou que houve grave violação a quaisquer das 

cláusulas do due process, embora formalmente a sentença reúna os elementos exigidos 

pela lei do foro.644 

 

No Brasil, como já visto, as regras processuais (art. 963 do CPC), procedimentais 

(arts. 6º da Resolução n. 9 do STJ e 216-F do Regimento do STJ) e materiais (art. 17 da 

LINDB) não preveem a hipótese de vício na jurisdição a quo como um critério que afaste a 

homologação da sentença estrangeira. Porém, uma vez alegada a inexistência ou 

incapacidade de jurisdição, ou violação do due process, o órgão julgador deverá apreciar a 

alegação como uma hipótese que obsta o julgamento do mérito da homologação, 

analisando o pressuposto processual específico de existência da demanda de 

reconhecimento. 

 

A regra geral do sistema probatório no processo é a atribuição do ônus da prova ao 

autor, que deve provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, que deve provar os 

fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 

 

Nesse caso específico, caberá ao réu indicar, como matéria de defesa, que a 

jurisdição originária, por tais ou quais razões, ao menos no momento de prolação da 

sentença que se pretende homologar, inexistia ou, existindo, não garantiu o devido 

                                                           
643  No original: “Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance 

d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir 

d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions 

exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public.” (Cass. Civ. 1re, 17 mai 

1978, n. 76-14843 – nossa tradução). 
644 Com relação às jurisdições exorbitantes, por se tratar de hipóteses listadas in numerus clausus pela 

doutrina de direito internacional privado, entendemos que a prova de sua ocorrência decorre de mera 

tradução das normas que determinam a competência jurisdicional do Estado prolator da sentença. 
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processo legal. Logo, caberia a ele demonstrar a inexistência, configurando-se a chamada 

prova diabólica. 

 

No caso específico de uma sentença estrangeira oriunda de um estado falido, em 

situações de conflito ou calamidades, pode ser muito difícil ou impossível à parte 

prejudicada obter dados ou informações que demonstrem a situação narrada. 

 

No CPC brasileiro (art. 373, inc. I e II), inseriu-se a possibilidade de adotar a 

inversão das atribuições estáticas do ônus da prova, pela técnica de distribuição dinâmica: 

quem reunir melhores condições de produzir a prova que o faça, de acordo com 

determinação do Juízo.645 

 

Ao juiz é dada uma maior discricionariedade na distribuição das regras distributivas 

do ônus da prova como corolário direto dos princípios da solidariedade, da cooperação e da 

boa-fé. 

 

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova resolve a tormentosa questão da 

prova diabólica (probatio diabolica ou devil’s proff), em que se exige da parte a produção 

de uma prova negativa, ou uma dilação impossível ou extremamente difícil ou complexa, 

ocasionando um anormal desequilíbrio entre as partes.646 

 

Assim, nada obsta que o juiz determine ao autor do pedido de homologação da 

sentença estrangeira que demonstre estar presentes os pressupostos processuais específicos 

da demanda, em colaboração com o réu. 

 

                                                           
645 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.084. 
646 Segundo Bedaque: “Não se pode aceitar que, em razão da insuficiência de um dos litigantes, chegue-se a 

uma decisão injusta que não corresponda à realidade fática submetida a julgamento. Isso representaria um 

verdadeiro fracasso da atividade jurisdicional, cuja finalidade é promover a atuação da norma aos fatos 

efetivamente verificados. Somente assim se alcançará a efetiva paz social. Inadmissível que eventuais 

desigualdades impeçam esse resultado. Por isso, torna-se absolutamente necessário que o magistrado 

desenvolva atividades probatórias, quando imprescindíveis à correta apuração dos fatos.” (BEDAQUE, 

José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 121); CALHEIROS, Maria Clara. Para uma teoria da prova. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2015. p. 18-37. 
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6.5.5 Dilação probatória 

 

Uma vez distribuído dinamicamente o ônus da prova às partes, levanta-se outra 

questão problemática: como se provar a falência do Estado prolator da sentença 

estrangeira, a inexistência ou insuficiência de sua jurisdição, a violação do devido processo 

legal? 

 

Com relação aos critérios dos foros exorbitantes, adota-se a lista estabelecida pela 

Convenção da Haia, fruto de décadas de debates, e que fazem parte do Judgements Project, 

conforme detalhado no item 3.5 deste trabalho. 

 

O juiz, como gestor do processo, conduz os atos das partes, deferindo ou 

indeferindo a produção de provas, decidindo questões incidentais, combatendo a má-fé 

processual, até o julgamento da causa e, após, na fase de execução. 

 

E como destinatário das provas, caberá ao juiz determinar a melhor forma de 

realização delas, necessárias ao esclarecimento dos fatos deduzidos. 

 

O objeto da prova é todo fato ou ato relevante para a solução do litígio. As fontes 

de prova, por sua vez, representam os elementos externos à lide que, mediante a análise 

adequada de seu conteúdo, mostram a realidade. 

 

Como é sabido, as fontes de prova são as pessoas (fontes pessoais) e as coisas 

(fontes reais). Já os meios de prova, conforme referidos na LINDB, são os instrumentos e 

as técnicas de uso das fontes, de forma a extrair as informações necessárias para a tomada 

da decisão.647 

 

O artigo 13 da LINDB determina que a prova dos fatos ocorridos no estrangeiro 

rege-se pela lei que lá estiver em vigor, no que diz respeito ao ônus e aos meios de 

produção, não se admitindo no Brasil as provas que a lei nacional desconheça. 

 

                                                           
647 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2005. v. 

2. p. 615-616. 
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Porém, no caso de ser impugnada a sentença estrangeira pela qualidade de sua 

jurisdição, tratar-se-á de se produzirem as provas no Juízo ad quem, isto é, no local em que 

se propõe recusar a homologação. Logo, a prova será produzida no foro, porém relativa a 

fato ocorrido no estrangeiro (lex fori regit processum). 

 

A Convenção Panamericana de Direito Internacional Privado (também chamada de 

Código Bustamante), em seu artigo 400, prevê que a prova deverá ser regulada na forma da 

lei vigente no Estado em que ela foi produzida. E tanto o Código Bustamante (art. 399) 

quanto a LINDB adotaram a lei do lugar no qual ocorreu o fato ou ato (lex diligentiae) para 

reger os meios e o ônus da prova. 

 

O artigo 13 da LINDB restringe as provas que a lei brasileira (lex fori) as 

desconheça. Porém, o artigo 369 do CPC possibilita às partes o direito de empregar todos 

os meios legais (provas típicas), bem como os moralmente legítimos, ainda que não 

especificados (provas atípicas), para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido 

ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 

 

Assim, eventual meio de prova da lei estrangeira, mesmo que desconhecido no 

Brasil, pode ser aceito, desde que seja “moralmente legítimo.”648 

 

A prova produzida em língua estrangeira deverá ser juntada aos autos acompanhada 

de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática, pela autoridade 

central649, ou firmada por tradutor juramentado (art. 192, parágrafo único, do CPC). 

 

Desde sua entrada em vigor em 1972, a Convenção da Haia sobre a Obtenção de 

Provas no Exterior em matéria civil e comercial (em vigor no Brasil pelo Dec. n. 9.039, de 

27.04.2017) é o instrumento multilateral de maior abrangência em cooperação jurídica 

internacional em matéria civil e comercial. 

 

                                                           
648 RAMOS, André de Carvalho. Obtenção de provas no exterior: para além da lex fori e lex diligentiae. 

Revista de Direito Internacional, Brasília, UNICEUB, v. 12, n. 2, p. 692, 2015. 
649 A autoridade central é um órgão de comunicação de cada Estado, conforme previsão em tratado ou 

convenção internacional. Possui, em geral, três funções básicas: gerenciar e agilizar o trâmite dos pleitos 

cooperacionais, recebendo-os e enviando-os a outro Estado, dispensando-se a via diplomática; zelar pela 

adequação das solicitações enviadas e recebidas aos termos do tratado e capacitar as autoridades públicas 

envolvidas, de modo a aperfeiçoar os pedidos emitidos.  (RAMOS, André de Carvalho, Obtenção de provas 

no exterior: para além da lex fori e lex diligentiae, cit., p. 693). 
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A Convenção criou a possibilidade de coleta de provas no exterior por meio da 

atividade de diplomatas, cônsules e comissários. 

 

A partir da experiência de direito comparado, as cortes dos Estados Unidos 

usualmente se baseiam nos relatórios sobre práticas de direitos humanos (statements), 

emitidos pelo Departamento de Estado (the human rights reports), nos pedidos de 

homologação estrangeira em que se ataca a qualidade das jurisdições a quo. 

 

Esses statements são produzidos anualmente e visam a oferecer uma análise ao 

Congresso estadunidense sobre a observância dos direitos humanos em todos os quase 

duzentos Estados-Membros das Nações Unidas. São documentos públicos e oficiais, 

utilizados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados Unidos, sobre 

diversos assuntos.650 

 

Por exemplo, no já citado caso Bridgeway, o Tribunal do Segundo Circuito negou a 

homologação de uma sentença oriunda da Libéria, com base no statement de 1994: 

 

Os Relatórios Nacionais do Departamento de Estado dos EUA sobre a Libéria a 

respeito deste período mostram um quadro sombrio do judiciário liberiano. O 

Relatório de 1994 observou que “a corrupção e a incompetência no tratamento 

dos casos constituíram um problema recorrente”. O Relatório de 1996 afirmou 

que “o sistema judiciário, já prejudicado pela ineficiência e a corrupção, 

colapsou seis meses após o início das hostilidades, em abril”.651 

 

As cortes estadunidenses também admitem declarações (affidavits) emitidas por 

advogados locais, como prova da parcialidade das respectivas cortes, com base na Federal 

Rule of Evidence 803, n. 8, “a”, iii. Essa regra processual admite “constatações factuais 

resultantes de investigação, feitas em conformidade com a autoridade concedida por lei, a 

                                                           
650 Disponível em: <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper>. Acesso em: 

30 out. 2018. Exemplificativamente, em 2017, o relatório sobre o Brasil reforçou a existência de um 

Judiciário independente, previsto na Constituição. Porém, ONGs locais mencionaram “preocupação quanto 

à corrupção dentro do Judiciário” (Local NGOs, however, cited that corruption within the judiciary). No 

mesmo ano, o relatório sobre Portugal revelou que o “governo geralmente respeitou a independência e a 

imparcialidade do Judiciário” (the government generally respected judicial independence and impartiality). 

Por fim, ainda em 2017, o relatório sobre a Somália apontou que o Judiciário local esteve sujeito a 

influências e à corrupção, sendo fortemente influenciado pela política baseada em clãs. As autoridades não 

respeitaram as ordens judiciais, “sendo que os juízes civis temeram muitas vezes julgar os casos, delegando 

aos tribunais militares o julgamento da maioria dos casos civis” (civilian judges often feared trying cases, 

leaving military courts to try the majority of civilian cases). 
651 Bridgeway Corp. v. Citibank, 201 F.3d 134 (2nd Cir. 2000), item 138 (BRAND, Ronald, Recognition and 

enforcement of foreign judgments, cit., p. 15). 
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menos que as fontes de informação ou outras circunstâncias indiquem ausência de 

confiabilidade”.652 

 

No âmbito da União Europeia, no também mencionado caso Aranyosi e Căldăraru, 

o TJUE determinou que a prova sobre a insuficiência do tribunal a quo se desse por meio 

de “decisões judiciais internacionais, como acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem, de decisões judiciais do Estado-Membro, relatórios e outros documentos 

elaborados pelos órgãos do Conselho da Europa ou pertencentes ao sistema das Nações 

Unidas”.653 

 

Por seu turno, o Sistema de Direitos Humanos da ONU é bastante complexo, 

formado por quatro organismos permanentes e interligados, além de grupos temporários 

(ad hoc), comissões de inquérito, missões humanitárias etc. Os quatro organismos 

permanentes de direitos humanos, por sua vez, são o Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, órgão subsidiário da Assembleia Geral, com quarenta e sete Estados-Membros; 

grupos de trabalho e especialistas independentes; organismos de tratados da ONU; e o 

Escritório do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, integrante 

do Secretariado da ONU. Todos esses grupos produzem diariamente uma série de 

documentos e relatórios.654 

 

No já mencionado caso DeJoria v. Maghreb Petroleum Exploration, como um dos 

fundamentos para evitar a homologação da sentença marroquina no Texas, o impugnante 

apresentou o relatório anual de 2003 do Banco Mundial (agência especializada 

independente do sistema das Nações Unidas), no qual se constataram diversos problemas 

no sistema judiciário local, tais como corrupção disseminada, submissão da magistratura 

aos ministros do rei e baixo nível técnico dos juízes.655 

 

                                                           
652 No original: “Factual findings resulting from an investigation made pursuant to authority granted by law, 

unless the sources of information or other circumstances indicate lack of trustworthiness.” (nossa 

tradução). 
653 Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, n. 89, Acórdão de 05.04.2016. 
654 Disponível em:  <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/sistemaonu/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
655 WORLD BANK. Legal Vice Presidency. Morocco: legal and judicial sector assessment. Washington, DC: 

World Bank, 2003. Disponível em: 

<http://documents.worldbank.org/curated/en/467351468062083154/pdf/298640ENGLISH0MoroccoSA.pd

f>. Acesso em: 30 out. 2018. O Banco Mundial elaborou o mesmo relatório para o Brasil, em 2004, com o 

auxílio da FGV-SP, que apontou os problemas de congestionamento e massificação dos processos. 
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6.5.6 Efeitos da sentença estrangeira prolatada em jurisdição anômala 

 

Como corolário da ordem pública processual do foro, a sentença estrangeira 

oriunda de jurisdições anômalas poderá ter sua homologação recusada, na medida que se 

demonstrar a denegação de justiça no foro a quo. 

 

Porém, esse fato não impede nem a circulação da sentença em outras jurisdições, 

nem a repropositura da demanda no foro em que se negou a homologação. 

 

Quanto à primeira ocorrência, trata-se de uma incongruência no direito 

internacional, fazendo com que a sentença estrangeira seja considerada válida em algumas 

jurisdições, e inválida em outras, concomitantemente. Esse fenômeno não é novo e é um 

efeito direto da falta de coordenação entre os diversos Estados a respeito do tema. Como 

apontado pela doutrina, essa consequência nefasta apenas será sanada por meio de uma 

convenção internacional.656 

 

Já o segundo efeito decorre da evolução do direito internacional privado das últimas 

décadas e pressupõe a proteção dos indivíduos à denegação de justiça. Trata-se do forum 

necessitatis. 

 

6.5.7 Conflito entre coisas julgadas 

 

A LINDB definiu a coisa julgada como a decisão judicial de que já não caiba 

recurso657. Desfazendo a crítica quanto à impossibilidade de se confundir coisa julgada 

com decisão, o artigo 502 do CPC conceituou coisa julgada como a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito.658 

 

                                                           
656 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., Propuestas para una evolución deseable del problema de la 

competencia judicial internacional, in Derecho procesal transnacional: homenaje al Profesor Doctor 

Gualberto Lucas Sosa, cit., p. 189. 
657 “§ 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.” 
658 “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito não mais sujeita a recurso.” 
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Desse conceito decorrem dois aspectos essenciais da decisão de mérito: a 

imutabilidade e a indiscutibilidade.659 

 

Além da coisa julgada material, decorrente da decisão de mérito, a doutrina 

identifica a coisa julgada formal, evento infraprocessual que impede a rediscussão da 

matéria dentro de um mesmo processo, porém autoriza a reanálise em processo distinto. 

 

Na coisa julgada material, os aspectos de imutabilidade e indiscutibilidade se 

projetam externamente ao processo, de forma que o objeto ali decidido não pode ser 

rediscutido. É um fenômeno endógeno e exógeno, que reflete a invariabilidade do próprio 

direito material.660 

 

A autoridade da coisa julgada material gera dois efeitos, um negativo e outro 

positivo. O efeito negativo impede a rediscussão daquilo que já foi decidido. Aliás, o juiz 

não pode rediscutir questão nem ao menos para chegar à mesma conclusão anterior. O 

efeito positivo, por sua vez, determina o dever de que todas as partes vinculadas ao caso 

concreto obedeçam à decisão de mérito transitada em julgado. 

 

A violação da regra da imutabilidade da coisa julgada material faz com que o vício 

possa ser alegado ou conhecido de ofício a qualquer tempo, pela propositura da ação 

rescisória. Porém, caso decorra o prazo de dois anos da ação rescisória, sem oposição à 

duplicidade de coisas julgadas, grande é divergência sobre qual delas deferia prevalecer. 

 

No Brasil, Nery Júnior, Rosa Nery, Machado, Nascimento, Theodoro Júnior e Faria 

entendem que deve prevalecer a primeira coisa julgada, haja vista ser a segunda 

                                                           
659 “A imutabilidade é a impossibilidade de alteração do decisum e corresponde à imunização da decisão, isto 

é, sua blindagem de qualquer alteração posterior, seja por outro órgão do Judiciário, pelas partes ou ainda 

por atos de outros Poderes do Estado. E a indiscutibilidade revela a técnica operativa da coisa julgada: para 

tornar imunes as decisões estatais. O legislador se vale de um mecanismo preclusivo. Ou seja, a maneira 

encontrada para assegurar a imunização e inalterabilidade da decisão é a vedação de rediscussão sobre ela. 

Portanto, a essência da técnica da coisa julgada é preclusiva, e talvez por esta razão os romanos a 

chamavam de praeclusio maxima, a preclusão última e maior.” (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa 

julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 

2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 52). 
660 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo, São Paulo, v. 

28, n. 109, p. 11, jan./mar. 2003. 
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inexistente661. Já Marinoni, Arenhart, Pontes de Miranda e Câmara entendem que a 

segunda coisa julgada – após o lapso de dois anos – faria desaparecer a primeira.662 

 

Em 2015, em intervalo de aproximadamente três meses, foram proferidas decisões 

em ambos os sentidos pelas Segunda e Terceira Turmas do STJ. 

 

No Recurso Especial n. 1.354.225/RS, a Terceira Turma decidiu que deve 

prevalecer a primeira coisa julgada, face à inexistência da segunda, por falta de interesse de 

agir663. Segundo entendeu o STJ, o vício decorrente da ausência de interesse na segunda 

ação atuaria no plano da existência da relação jurídica processual, ancorado na velha lição 

de Liebman664. Em sendo inexistente a segunda coisa julgada, o vício poderia ser alegado a 

qualquer momento e por qualquer meio. 

 

Já no Recurso Especial n. 1.524.123/SC, a Segunda Turma entendeu que 

prevalecerá a segunda coisa julgada, defendendo que o artigo 485, IV, do CPC de 1973 

(correspondente ao art. 966, IV, do CPC atual) determina a propositura de ação rescisória 

com o desiderato de desconstituir a segunda coisa julgada. Nesse interregno, a segunda 

coisa julgada – enquanto não desconstituída – continuará a produzir efeitos. E uma vez 

                                                           
661 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado, cit., p. 

107; VIEIRA NETTO, Mario Machado. Processo civil, processo de conhecimento, fundamentos do 

procedimento ordinário: (da petição inicial aos recursos cíveis). Brasília: Guerra Editora, 2011. p. 576-577; 

NASCIMENTO, Carlos Valder do; THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Coisa 

julgada inconstitucional: a questão da segurança jurídica. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 194. 
662 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 11. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 653; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado da 

ação rescisória das sentenças e de outras decisões. 3. ed. corr., posta em dia e aum. Rio de Janeiro: Borsoi. 

1957. p. 160; e CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 20. ed., inteiramente rev. 

Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. v. 1. p. 42-43. 
663 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA DÚPLICE. CONFLITO ENTRE 

DUAS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA SEGUNDA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DA SEGUNDA 

SENTENÇA. ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Hipótese em 

que o autor da demanda, sucumbente na Justiça do Trabalho, repetiu o mesmo pedido perante a Justiça 

Estadual, obtendo êxito e gerando conflito frontal entre os comandos das duas sentenças, identificado 

apenas na fase de execução. 2. Controvérsia doutrinária acerca da existência da segunda sentença ou, caso 

existente, da natureza rescisória ou transrescisória do vício da coisa julgada. 3. Inexistência de interesse 

jurídico no ajuizamento da segunda demanda. Doutrina sobre o tema. 4. Inexistência de direito de ação e, 

por conseguinte, da sentença assim proferida. Doutrina sobre o tema. 5. Analogia com precedente 

específico desta Corte, em que se reconheceu a inexistência de sentença por falta de interesse jurídico, 

mesmo após o transcurso do prazo da ação rescisória (REsp 710.599/SP). 6. Cabimento da alegação de 

inexistência da segunda sentença na via da exceção de pré-executividade. 7. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (STJ − REsp n. 1.354.225, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2015).  
664 Segundo o STJ, na produção da segunda coisa julgada, “não terá havido atividade jurisdicional autêntica, 

mas aparência de jurisdição, ou a forma externa de jurisdição” (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. 

Nulidades do processo e da sentença. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 

356). 
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ultrapassado o prazo de dois anos sem a propositura da ação rescisória, a segunda coisa 

julgada não mais seria suscetível de rescisão, pelo princípio da segurança jurídica. Nesse 

instante, a primeira coisa julgada seria revogada pela primeira. 

 

No âmbito da União Europeia, embora prevaleça o entendimento de que primeira 

coisa julgada afasta os efeitos da segunda, entende a doutrina haver uma exceção: na 

hipótese de a segunda coisa julgada levar em conta fatos não articulados ou não 

ocorridos durante a tramitação do primeiro feito, a segunda coisa julgada prevalecerá 

sobre a primeira, pela ocorrência da cláusula rebus sic stantibus665. Para isso, os fatos 

devem ser relevantes, a ponto de modificarem o curso anterior da relação jurídica 

controvertida666. No C-145/86, o TJUE julgou o pedido de execução de uma sentença 

alemã de alimentos nos Países Baixos, onde já havia transitado uma sentença de divórcio 

entre as mesmas partes, em que esse direito havia sido negado. Considerou o tribunal que 

os fatos trazidos com a segunda sentença demonstravam a necessidade dos alimentos, o 

que não havia sido tratado na primeira667. Por conta das alterações fáticas que envolvem o 

direito de família, o Regulamento (CE) 1.347/2000 do Conselho, de maio de 2000, 

relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria 

matrimonial e de regulação do poder paternal em relação a filhos comuns do casal, prevê, 

no artigo 15, n. 1, “f”, que não será reconhecida uma decisão em matéria de divórcio, 

separação, divisão de bens ou anulação de casamento, caso ela seja “inconciliável com 

uma decisão ulteriormente proferida em matéria de poder paternal noutro Estado-

Membro ou no Estado terceiro em que o filho reside habitualmente, desde que esta 

posterior decisão reúna as condições necessárias para o reconhecimento no Estado-

Membro requerido”.668 

 

Aliás, os Estados-Membros não podem recusar a execução de coisas julgadas 

proferidas posteriormente por outros Estados-Membros, sob o pressuposto de que haveria 

violação à ordem pública processual, pois isso contraria o princípio da confiança mútua 

estabelecido no Regulamento Bruxelas I - Reformulado. Porém, com relação à coisa 

                                                           
665 GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and 

perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., item 3.4. 
666 CAPONI, Remo, L’efficacia del giudicato civile nel tempo, cit., p. 103-106. 
667 Horst Ludwig Martin Hoffmann v. Adelheid Krieg, C-145/86 [1988] ECR 645. 
668 MERLIN, Elena. Il conflitto internazionale di giudicati: profili sistematici. Milano: Giuffrè, 2004. p. 106-

107. 
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julgada oriunda de Estados de fora da União, cabe a cada Estado determinar sua 

aplicabilidade, em contraste com uma sentença doméstica anterior passada em julgado.669 

 

Em Portugal, o artigo 625, n. 1, prevê: “Havendo duas decisões contraditórias 

sobre a mesma pretensão, cumpre-se a que passou em julgado em primeiro lugar.” 

 

Do ponto de vista do direito internacional privado, o conflito de coisas julgadas 

no espaço leva a situações de insegurança, como no caso dos Estados que não 

reconhecem o divórcio, pois o estado dos indivíduos varia conforme a jurisdição aceitar 

ou não o instituto. Ao mesmo tempo, como no caso do Lago Agrio, empresas possuem 

dívidas bilionárias em um Estado, não reconhecidas em outros, como na figura do gato 

de Shrödinger: enquanto o animal encontra-se ao mesmo tempo vivo e morto, o 

indivíduo encontra-se divorciado e casado, devedor e adimplente.670 

 

6.5.8 Forum necessitatis 

 

À margem dos postulados da equivalência dos Estados e da fungibilidade das 

jurisdições defendidos pelo direito internacional público e pelo direito processual, as 

disciplinas do direito internacional penal e do direito internacional privado têm remediado 

as ocorrências de denegação de justiça por meio de regras especiais. No direito 

internacional penal, como visto, aplica-se o princípio da complementariedade (ao menos, 

aos crimes tipificados no Estatuto de Roma). Já no direito internacional privado, edificou-

se o princípio do forum necessitatis. 

 

Esse princípio tem como propósito indicar um critério de jurisdição em caráter 

excepcional671, levando em conta duas hipóteses: em primeiro lugar, ante um conflito 

negativo de jurisdições e, em segundo lugar, ocorrendo situações de fato de elevada 

gravidade que impeçam o demandante de propor sua ação no foro estrangeiro competente, 

tais como guerra civil, calamidade pública, desordem de grandes dimensões ou 

                                                           
669 GIUSSANI, Andrea, Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and 

perspectives in EU Member States on public order and conflicting decisions, cit., item 3.4, in fine. 
670 ROSENBLUM, Bruce; KUTTNER, Fred. O enigma quântico: o encontro da física com a consciência. 

Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Zahar, 2017. (e-Book). p. 16. 
671 ROSSOLILLO, Giulia. Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto 

internazionale privato nazionale e dell’Unione Europea. Cuadernos de Derecho Transnacional, Madrid, v. 

2, n. 1, p. 403, mar. 2010. 
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perseguição política, fazendo com que o autor tenha que se refugiar no estrangeiro. Além 

dessas duas hipóteses já consagradas em vários textos legais, consideramos também uma 

terceira hipótese: a recusa na homologação de sentença estrangeira oriunda de jurisdições 

anômalas. 

 

A primeira invocação da matéria se deu pela interpretação do artigo 6, n. 1, da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, que prevê o direito a um julgamento justo a 

todos aqueles que estejam em solo europeu. Na França, o forum necessitatis é considerado 

um critério de competência internacional que evita a denegação de justiça.672 

 

Ante as consequências da falta de prestação jurisdicional, ocorrência combatida na 

Declaração dos Direitos do Homem, algumas legislações passaram a dispor expressamente 

que nos conflitos negativos de jurisdição, ou ante um fato extraordinário impeditivo de se 

demandar no estrangeiro, podem as cortes nacionais – em caráter subsidiário e excepcional 

– apreciar o litígio de que normalmente não seriam competentes. 

 

A Lei Federal de Direito Internacional Privado da Suíça de 1987 prevê que as 

cortes locais poderiam conhecer dos litígios em que a jurisdição estrangeira 

originariamente competente “não fosse possível” ou não pudesse ser “razoavelmente 

exigida”.673 

 

No mesmo sentido, o Código de Direito Internacional da Bélgica de 2004 

estabelece a competência “extraordinária” das cortes belgas674, sempre que a demanda 

tenha “laços estreitos” com a Bélgica, e a propositura da demanda no estrangeiro seja 

“impossível” ou “não razoável”. Antes, a lei romena de Direito Internacional Privado de 

                                                           
672 DE VISSCHER, Charles. Le déni de justice en droit international. Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International de La Haye, v. 52, p. 365, 1935-II. 
673 “Art. 3. II. Foro di necessita. Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento 

all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le 

autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.” 
674 “Art. 11. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont 

exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu’une 

procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit 

formée à l’étranger.” 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870312/index.html#a3
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1992 já havia previsto igual possibilidade, assim como os Códigos de Processo Civil 

holandês675, austríaco676 e o português de 2013.677 

 

Na União Europeia, o Regulamento (CE) 4/2009 do Conselho, relativo à 

competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões, e à cooperação 

em matéria de obrigações alimentares, prevê no artigo 7º que havendo conflito negativo de 

jurisdições ou “se revelar impossível conduzir um processo num Estado terceiro com o 

qual o litígio esteja estreitamente relacionado”, pode o alimentado propor sua ação em 

qualquer Estado-Membro da Comunidade, desde que o litígio apresente “uma conexão 

suficiente com o Estado-Membro do tribunal demandado”678. O Regulamento (UE) 

650/2012 do Parlamento e do Conselho, relativo à competência, à lei aplicável, ao 

reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em 

matéria de sucessões e à criação de um certificado sucessório europeu, prevê no artigo 11 

as mesmas hipóteses de reconhecimento da competência do foro, assim como o 

Regulamento (UE) 2016/1103 do Conselho, que implementa a cooperação reforçada da 

competência, da lei aplicável, do reconhecimento e da execução de decisões em matéria de 

regimes matrimoniais, também no artigo 11. Por fim, o Regulamento (UE) 2016/1104 do 

Conselho, que implementa a cooperação reforçada no domínio da competência, da lei 

aplicável, do reconhecimento e da execução de decisões em matéria de efeitos patrimoniais 

das parcerias registradas, também prevê o forum necessitatis no artigo 11.679 

 

                                                           
675 “Art. 9, [...] b. a civil case outside the Netherlands appears to be impossible.” 
676 ROSSOLILLO, Giulia, Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto 

internazionale privato nazionale e dell’Unione Europea, cit., p. 405. 
677 “Artigo 62º - Fatores de atribuição da competência internacional. Os tribunais portugueses são 

internacionalmente competentes: [...] c) Quando o direito invocado não possa tornar -se efetivo senão por 

meio de ação proposta em território português ou se verifique para o autor dificuldade apreciável na 

propositura da ação no estrangeiro, desde que entre o objeto do litígio e a ordem jurídica portuguesa haja 

um elemento ponderoso de conexão, pessoal ou real.” 
678 “Art. 7º. Forum necessitatis. Quando nenhum tribunal de um Estado-Membro for competente por força 

dos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, os tribunais de um Estado-Membro podem, em casos excepcionais, conhecer do 

litígio se não puder ser razoavelmente instaurado ou conduzido, ou se revelar impossível conduzir um 

processo num Estado terceiro com o qual o litígio esteja estreitamente relacionado. O litígio deve 

apresentar uma conexão suficiente com o Estado-Membro do tribunal demandado.” 
679 MOTA, Helena. Os efeitos patrimoniais do casamento e das uniões de facto registadas no direito 

internacional privado da União Europeia. Breve análise dos Regulamentos (UE) 2016/1103 e 2016/1104, 

de 24 de junho. Revista Electrónica de Direito, Faculdade de Direito, Universidade do Porto, n. 2, p. 17, 

jun. 2017. 
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Fora da Europa, há menção ao forum necessitatis no Código Civil do Quebec680 e 

no Código Federal de Procedimentos Civis do México.681 

 

A 3ª Conferência Interamericana de Direito Internacional Privado de La Paz, em 

1984 aprovou a “Convenção Interamericana sobre Competência na Esfera Internacional 

para Eficácia Extraterritorial das Sentenças Estrangeiras”, que previu que os Estados 

signatários adotariam o princípio do forum necessitatis682. Ainda que o Brasil tenha 

assinado a convenção em 24.05.1984, até o momento não houve a sua ratificação. 

 

Muito embora o princípio do forum necessitatis esteja cada vez mais presente nos 

ordenamentos de tradição romano-germânica, sua aplicação se dá expressamente em 

caráter extraordinário e subsidiário. 

 

Dessa forma, o forum necessitatis aparece como uma alternativa viável para os 

casos em que a homologação da sentença estrangeira for recusada por qualquer anomalia 

na jurisdição a quo, como forma de se evitar a denegação de justiça. 

  

                                                           
680 “Art. 3136. Bien qu’une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d’un litige, elle peut, 

néanmoins, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, 

entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.” 
681 “Artículo 565. No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la 

competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar 

una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá 

asumir competencia en casos análogos.” 
682 “Artículo 2: Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional 

si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado Parte donde deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional 

que pronunció la sentencia asumió competencia para evitar denegación de justicia por no existir órgano 

jurisdiccional competente.” 
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CONCLUSÃO 

 

O direito internacional privado parte do princípio de que o direito estrangeiro pode 

muitas vezes resolver uma disputa de maneira mais justa do que as regras do foro. Por essa 

razão é que a disciplina está no epicentro do pluralismo jurídico, em prol da tolerância e do 

reconhecimento recíproco. As diferenças entre ordens jurídicas são aceitas como variações 

da cultura nacional, em que a diversidade é valorada e acomodada por uma arquitetura 

sistêmica. 

 

Atualmente, é inegável que o direito internacional privado possui uma destacada 

importância na edificação da governança global. Mesmo que não haja um conceito 

universal sobre suas regras, a disciplina é uma interface vital para a acomodação dos 

conflitos transnacionais, a aceitação e a tolerância de normas que nascem também das 

relações internacionais e do direito internacional público, como ocorre com o 

reconhecimento das sentenças estrangeiras. 

 

Não há dúvidas de que o mecanismo da delibação é um instrumento amplamente 

consagrado, porém, por razões históricas e funcionais, ele parte de duas premissas – hoje, 

superadas – que podem concretamente levar a situações de injustiça material: a primeira é 

a da igualdade dos Estados; a segunda (decorrência da primeira), é a da equivalência das 

jurisdições estatais. 

 

Esses paradigmas, como tentamos demonstrar, nasceu em uma época de forte 

inspiração nacionalista, que remonta à unificação da Itália e da Alemanha, e que têm sido 

superados pelas diversas ondas renovatórias dos direitos humanos. 

 

Com efeito, os paradigmas da igualdade dos Estados e da equivalência das 

jurisdições, moldados em aço e concreto a partir das ponderações de Anzilotti, edificaram 

a expectativa de que o sistema delibatório e seus requisitos intrínsecos e formalistas, além 

dos três níveis da ordem pública material de que fala Dolinger, seriam suficientes para a 

coerência do sistema de homologação de sentenças estrangeiras. 
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Porém, como tentamos demonstrar, há hodiernamente violações de expectativa (ou 

anomalias, na definição de Kuhn) que desafiam esses paradigmas e se relacionam à 

qualidade das jurisdições a quo. 

 

As normas delimitadoras de jurisdição, tanto de direito internacional propriamente 

dito – derivadas de princípios, costumes ou de tratados −, como de direito interno, 

formuladas pelas normas locais, desempenham a mesma função, ou seja, marcam os 

limites do exercício do poder jurisdicional de um Estado, de modo a solucionar o conflito 

de jurisdições. 

 

A grande diversidade quanto aos modos e à forma de exercer as diversas soberanias 

gera, como não poderia deixar de ser, uma grande diversidade de ordenamentos jurídicos 

nacionais, em sua grande maioria formalmente legítimos. E cada um desses ordenamentos 

contém normas que regulam sua respectiva extensão e alcance, cuja delimitação, no campo 

internacional, denomina-se jurisdição internacional. 

 

Mesmo nas hipóteses em que não há dúvidas sobre a parcialidade do juiz 

estrangeiro, ainda assim é possível que as regras internas delimitadoras de sua jurisdição 

constituam, de per si, uma denegação de justiça, por prejudicar em demasia a defesa do 

réu, que se submeterá a uma corte estrangeira com pouca ou nenhuma conexão com a lide, 

em violação ao princípio da proximidade. Esse é o caso das jurisdições exorbitantes, há 

muito tratadas nas convenções da Haia (Judgements Project). Essa constatação forma o 

primeiro dos círculos concêntricos das anomalias da jurisdição estrangeira. 

 

Em segundo lugar, há casos em que o Estado a quo não garantiu o due process of 

law durante a tramitação do feito, seja por incapacidade, seja por pela intromissão indevida 

de terceiros no resultado da lide. Essa hipótese tem sido profundamente estudada pelo 

direito penal internacional e conduziu ao chamado princípio da complementariedade, 

consagrado em diversas passagens do Estatuto de Roma. Essa hipótese forma o segundo 

dos círculos concêntricos das anomalias das jurisdições estrangeiras. 

 

Por fim, em terceiro lugar, há os casos em que não se pode considerar existente a 

jurisdição estatal, à vista do fenômeno dos Estados falidos, incapazes de cumprir com as 
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obrigações assumidas perante seus cidadãos e a comunidade internacional. Essa ocorrência 

forma o terceiro (e mais grave) dos círculos concêntricos. 

 

Do ponto de vista do direito internacional privado, concluímos que o filtro da 

ordem pública internacional processual não tolera as anomalias mencionadas nas 

jurisdições a quo em seus diferentes graus, conforme tentamos desenvolver neste trabalho. 

 

Uma sentença estrangeira passada em julgado em quaisquer dos círculos 

concêntricos de violação da ordem pública internacional processual é passível de não ser 

reconhecida no foro, a depender das provas produzidas e do grau da violência ao due 

process of law. 

 

Atualmente, há plena transposição da textura aberta dos princípios de direitos 

humanos à determinação de ordem pública, havendo verdadeira correspondência entre a 

ordem pública processual e o núcleo protetivo mínimo atribuído aos indivíduos. 

 

A atividade jurisdicional na aplicação da ordem pública encontra-se vinculada aos 

“princípios consagrados pelas instituições e pela opinião pública mais ‘saudável’ (saine) 

do país”, como define Dolinger. Em outras palavras, os princípios de ordem pública são 

sublimados pelo julgador em uma determinada ordem jurídica e num determinado tempo, o 

que acarreta, sem dúvida, enorme margem ao arbítrio. 

 

Porém, no caso das jurisdições anômalas, há clara e franca identificação da 

ausência dos requisitos de existência e validade do processo estrangeiro com o filtro da 

ordem pública internacional processual do juízo da homologação: em outras palavras, a 

violação de qualquer dos círculos concêntricos que guarnecem o núcleo da jurisdição 

estrangeira compromete o due process e configura uma denegação de justiça. 

 

Da análise do fenômeno processual, enquanto o mérito se relaciona com a res in 

iudicium deducta (direito material), há uma fase que antecede a decisão meritória: há que 

se examinar os requisitos sem os quais o juiz sequer pode examinar a situação deduzida. 

São justamente os pressupostos e as condições da ação. 
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A formulação dos pressupostos processuais de que tratou von Büllow inclui todos 

os requisitos necessários a uma relação processual válida, ou seja, o pedido, a capacidade 

de quem a formula e do destinatário. A admissibilidade do processo tem por finalidade 

evitar, se não a instauração, pelo menos o prosseguimento de um processo fadado a 

término anormal, por não reunir os elementos mínimos de procedibilidade. 

 

Entendemos que o fenômeno das jurisdições anômalas infringe os elementos 

básicos de existência e validade do processo de homologação da sentença estrangeira, seja 

pela ausência ou incapacidade do Estado (jurisdições falidas ou incapazes), pela violação 

do due process, que tanto pode influenciar na capacidade postulatória ou defensiva da 

parte, ou ainda pela previsão de competências exorbitantes que, embora não tenham 

relação com o regime das competências absolutas, podem consistir numa denegação de 

justiça. 

 

Tais pressupostos específicos, que nada mais são do que desdobramentos dos 

pressupostos de existência e validade da relação jurídico-processual de homologação da 

sentença estrangeira, são de especial interesse ao direito internacional privado, visto que 

sua presença nas duas primeiras hipóteses (pressupostos positivos) ou ausência, na terceira 

hipótese (pressuposto negativo) levam à violação da ordem pública processual 

internacional. 

 

Como forma de se mitigar os efeitos da não homologação, o princípio do forum 

necessitatis pode acomodar os interesses da parte prejudicada no foro, embora não evite a 

validade da sentença estrangeira impugnada em jurisdições terceiras. 

 

Como questiona Kuhn, o que se deve fazer ao se deparar com uma anomalia? O que 

torna a anomalia digna de “escrutínio coordenado”? Embora não haja uma resposta para 

essas questões, procuramos concluir neste trabalho que, embora não haja uma solução 

internacional para as jurisdições anômalas, há ferramentas que aproximam o direito 

internacional público, o direito internacional privado e o processo civil, e que evitam 

nefastos efeitos no foro. 
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