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RESUMO 
Com o crescente comércio internacional, o funcionamento das relações internacionais 

depende cada vez mais da confiança entre as partes contratantes e de uma segurança jurídica 

que ultrapasse a fronteira de seu território, de forma que estes dois pilares não deixem de 

existir, sendo necessário o esforço por uma harmonização jurídica que traga uma maior 

previsibilidade. Com essa perspectiva em mente, se busca perquirir a viabilidade ou não de se 

pensar em um sistema padronizado dos requisitos para homologação de sentença estrangeira. 

Comprovando a importância desse tema, a Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado finalizou uma nova Convenção contendo regras para minimizar os obstáculos 

existentes na circulação internacional de sentenças. A Convenção da Haia sobre 

Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial de 2 de 

julho de 2019 tem por objetivo diminuir as incertezas e riscos associados ao comércio 

internacional e outras relações civis compreendidas na Convenção por meio de um sistema 

facilitado e seguro de circulação internacional de sentenças. O artigo tem por finalidade expor 

as vantagens e consequências da entrada em vigor da futura Convenção com base no interesse 

de se encontrar um denominador comum para a circulação de sentenças estrangeiras e traz as 

principais conclusões a partir do método dedutivo e da análise de fontes primárias e 

secundárias sobre o tema. 

Palavras-chave: Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Cooperação Jurídica 

Internacional. Projeto de Sentenças. Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras. 

Direito Internacional Privado. 

 

ABSTRACT 

With the increasing international trade, the functioning of international relations depends 

more and more on the trust between the contracting parties and on a legal certainty that goes 

beyond the borders of their territory, which means these two pillars must not cease to exist, 

with the need for effort towards a legal harmonization which will bring greater predictability. 

With this perspective in mind, the viability or not to think of a standardized system of 

requirements for homologation in foreign judgments is sought. Proving the significance of 

this theme, the Hague Conference on Private International Law has finalized a new 

Convention containing rules to minimize the existing obstacles to the international circulation 

of judgments. The Hague Convention of July 2, 2019 on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters aims to reduce the uncertainties and risks 

associated with international trade and other civil relations comprised in the Convention 

through a facilitated and secure system of international circulation of judgments. The article 

aims to present the pros and consequences of the entry into force of the future Convention 

based on the interest of finding a common denominator for the circulation of foreign 

judgments and brings forth the main conclusions from the deductive method and the analysis 

of primary and secondary sources on the theme. 
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Sumário: Introdução. 1.1 Cooperação Jurídica Internacional: Aspectos gerais e 

Importância. 1.2 Auxílio Direto. 1.3. Homologação de Sentenças Estrangeiras. 2. A 

Convenção da Haia sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em 

Matéria Civil e Comercial. 2.1 Início do Projeto de Sentenças e o seu objetivo. 2.2. 

Participação do Brasil no Projeto Sentenças. 2.3. Relevância dos Estados adotarem a 

Convenção para o atual sistema de homologação de sentença estrangeira. 3. 

Homologação de sentença estrangeira no Brasil. 3.1. Perspectivas de mudanças para o 

Brasil a partir da adesão à Convenção. Considerações finais. Referências. 

 

Introdução 

Com o crescente comércio internacional e o consequente uso dos contratos 

internacionais, o funcionamento das relações internacionais depende cada vez mais da 

confiança entre as partes contratantes e de uma segurança jurídica que ultrapassa a fronteira 

de seu território. Para o funcionamento eficiente do comércio internacional, estes dois pilares 

não podem deixar de existir, principalmente o da confiança, tendo em vista que os contratos 

internacionais e outras relações civis ocorrem, na maioria das vezes, à distância, em que as 

partes possuem interesses em mais de um país.  

 Contudo, o tema das relações internacionais é muito delicado. A via diplomática nem 

sempre possibilita a chegada a um bom termo, especialmente com as partes em Estados 

diferentes, ou o patrimônio a ser discutido em país diverso. De qualquer forma, está se 

falando de dois Estados soberanos distintos, com normas jurídicas diferentes, e cada qual 

sabendo a melhor alternativa para seu próprio território. Isso implica em uma necessidade de 

litigar judicialmente em um país com a pretensão que os efeitos da sentença sejam válidos em 

outro país distinto. 

 A execução de sentenças domésticas é garantida de forma automática pelo sistema 

jurídico que a proferiu, e, entretanto, o mesmo não pode ser dito com relação às sentenças 

estrangeiras que dependem das regras do foro onde quer ser reconhecida. Assim sendo, o 

desenvolvimento do Direito Internacional Privado de natureza processual por meio da 

cooperação jurídica internacional possui o objetivo de garantir uma maior segurança jurídica 

na circulação de decisões judiciais civis e comerciais, podendo levar também a uma 
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diminuição do custo das transações e das despesas judiciais no geral, além de ampliar as 

possibilidades de acesso à justiça.  

 Com este fato em mente, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado 

(HCCH), organização internacional que tem por objetivo promover a uniformização e a 

harmonização do Direito Internacional Privado, concluiu uma Convenção internacional 

prevendo regras que minimizam as dificuldades relacionadas à circulação internacional de 

sentenças, com o propósito de mitigar a incerteza nas relações privadas internacionais e 

consequentemente o risco atrelado ao comércio internacional, por meio de um sistema 

facilitado e seguro de circulação internacional de sentenças, respeitando os critérios objetivos 

dos Estados envolvidos, tanto os definidos em comum acordo quanto unilateralmente no 

exercício da soberania e com respeito à ordem pública interna de cada país. 

No dia 02 de julho de 2019 foi finalizada na Haia a 22ª Sessão Diplomática da 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. A sessão teve como resultado a adoção 

da Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria 

Civil ou Comercial
1
, ou, como também é chamada, a Convenção de Sentenças, iniciado pela 

Conferência na década de 90 e sendo interrompida por diversas razões que serão explicitadas 

mais adiante.  

Diversas são as possibilidades de pessoas jurídicas ou naturais estarem envolvidas em 

questões que demandam uma internacionalidade das decisões judiciais, levando em 

consideração que relações transfronteiriças continuam a crescer, podendo dificultar a 

realização material de uma decisão, pelo fato de a sentença em questão ser proferida em outro 

Estado. A hipótese deste trabalho é a de que a Convenção de Sentenças irá inovar ao 

estabelecer parâmetros mais assertivos para facilitar a circulação internacional de sentenças. 

Os problemas relativos à produção de efeitos das sentenças judiciais em Estado 

diverso do que em proferida são bastante conhecidos, sendo possível citar o custo elevado de 

litigância e execução em outro país, uma grande possibilidade de fraudes, visto que há uma 

falta da efetividade do Direito nessas condições e a falta de segurança jurídica, justamente 

pela inexistência de um denominador comum entre as partes contratantes, ou seja, a falta de 

um diploma internacional que facilite a circulação das decisões judiciais, especialmente nos 

casos de responsabilidade civil e outros temas extracontratuais. 

                                                           
1
 HCCH. Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil 

ou Comercial. 1979. Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=78. 

Acesso em: 13 mar. 2021. 
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Não há indícios de dificuldade quanto ao recebimento da Convenção pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. No ordenamento nacional, uma decisão estrangeira já pode 

ser reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e produzir efeitos no Brasil, desde 

que sejam observados os requerimentos previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB)
2
 e no Código de Processo Civil (CPC)

3
 e contanto que não viole a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.  

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se o método dedutivo, definido por Bittar 

como um estudo que “corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir das 

premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas”
4
 tendo como característica partir de uma 

premissa maior, passando por outra menor e chegando a uma conclusão particular. Essa 

estrutura organizacional das premissas é o que se chama de silogismo. Assim, foram 

utilizadas fontes primárias e secundárias, por meio de uma análise compreendida em 

documentos da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, artigos de lei, 

dissertações disponibilizadas sobre o tema, bem como livros e manuais de Direito 

Internacional Privado e Direito Internacional Público. 

O presente trabalho visa analisar a importância da cooperação jurídica internacional 

para o ideal funcionamento da Convenção de Sentenças, os elementos de conexão (carta 

rogatória, auxílio direto e homologação de sentença estrangeira) que no atual momento 

vinculam internacionalmente o Direito Internacional Privado possibilitando saber a lei 

(nacional ou internacional) que será aplicada no caso concreto, o panorama histórico e o início 

do desenvolvimento da Convenção da Haia sobre Reconhecimento e Execução de Sentença 

Estrangeira em Matéria Civil e Comercial
5
 de 2 de julho de 2019 e quais os resultados obtidos 

até o presente momento, qual foi a participação do Brasil no processo de negociação, a 

relevância dos Estados adotarem a futura Convenção de Sentenças, o panorama atual de 

homologação de sentença estrangeira em território brasileiro e a perspectiva de mudança com 

relação ao Brasil a partir da adesão à futura Convenção.  

                                                           
2
 BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
3
 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021 
4
 BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 

direito.    ed   ão Paulo:  araiva        p    . 
5
 HCCH. Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil 

ou Comercial. 1979. Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=78. 

Acesso em: 13 mar 2021. 
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1. Cooperação Jurídica Internacional: aspectos gerais e importância  

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n° 4.657/42)
6
 permite ao 

Direito Internacional Privado (DIPr) brasileiro, em regra, depender da coerência e obedecendo 

à regra do conflito, uma aplicação do direito estrangeiro quando há a incidência de uma das 

regras de conexão. Os elementos de conexão dão ao DIPr o apoio necessário para determinar 

o cumprimento de normas e a legislação que será utilizada para solucionar conflitos nos quais 

existam mais de um sistema legal aplicável a uma mesma relação jurídica. Em outras 

palavras, serve para esclarecer alguma divergência que possa existir nas leis de diferentes 

Estados que compõem a sociedade internacional. 

Os elementos de conexão são os elos existentes entre as normas de um país e as de 

outro, capazes de fazer descobrir qual ordem jurídica resolverá a questão. Em suma, são os 

elementos de localização do direito aplicável, ou seja, aqueles que a legislação interna de cada 

Estado toma em consideração e entende como relevantes para a indicação do direito 

substancial a ser seguido. Eles ligam, contatam ou vinculam internacionalmente a questão de 

DIPr, possibilitando saber qual lei (nacional ou internacional) deverá ser efetivamente 

aplicada no caso concreto
7
. 

Ainda, a Conferência Interamericana Especializada sobre Direito Internacional 

Privado, realizada em Montevidéu em 1979, aprovou uma Convenção sobre Regras Gerais De 

Direito Internacional Privado
8
, da qual o Brasil é signatário desde 1995, e sobre essa 

Convenção, importante destacar o artigo 2° que enuncia: 

 

Os juízes e as autoridades dos Estados Partes ficarão obrigados a aplicar o direito 

estrangeiro tal como o fariam os juízes do Estado cujo direito seja aplicável, sem 

prejuízo de que as partes possam alegar e provar a existência e o conteúdo da lei 

estrangeira invocada
9
. 

 

Dessa forma, resta demonstrado que há respaldo jurídico quando o assunto é a 

possibilidade de aplicabilidade do direito estrangeiro quando um determinado processo em 

                                                           
6
 BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
7
 A título exemplificativo pode-se destacar o artigo 8° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) que enuncia: “Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do 

país em que estiverem situados”  É elemento de conexão “a lei do país em que estiverem situados”  pois indica 

qual lei será aplicada no caso concreto. BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.ht. Acesso em: 27 jan. 2021. 
8
 BRASIL. DECRETO Nº 1.979, DE 9 DE AGOSTO DE 1996. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1979.htm#:~:text=1%C2%BA%20A%20Conven%

C3%A7%C3%A3o%20Interamericana%20sobre,na%20data%20de%20sua%20publica%C3%A7%C3%A3o. 

Acesso em: 27 jan. 2021. 
9
 Ibid. 
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curso necessite de diligências a serem realizadas fora dos limites territoriais do país em que 

tramita o processo em questão ou que exijam que a decisão proferida em uma jurisdição 

produza efeitos em outra.  

Quando esse for o caso, as autoridades judiciárias precisarão cooperar entre si. A 

efetividade da justiça, dentro de um cenário de intensificação das relações entre as Nações e 

seus povos, demanda um Estado cada vez mais proativo e colaborativo. As relações jurídicas 

não se processam mais unicamente dentro de um só Estado soberano, pelo contrário, é 

necessário cooperar e pedir a cooperação de outros para que se satisfaçam as pretensões por 

justiça do indivíduo e da sociedade. 

Contudo, nem sempre é tão fácil que um Estado soberano coopere com outro. Por se 

tratar de diferentes Nações, possuem suas próprias convicções, costumes e maneira própria de 

lidar com conflitos, a partir de suas respectivas ordens públicas. E é isso que torna a situação 

tão delicada; afinal, Estados soberanos, com ordens jurídicas distintas, devem se relacionar a 

ponto de apresentar uma solução adequada a um conflito que desafia as fronteiras nacionais. 

Segundo o Código de Processo Civil (CPC)
10

, a cooperação jurídica internacional deve 

observar as seguintes condições no Brasil:  

 

(i) respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; (ii) 

igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, 

em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se 

assistência judiciária aos necessitados; (iii) publicidade processual, exceto nas 

hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente; (iv) 

existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de 

cooperação; e (v) espontaneidade na transmissão de informações a autoridades 

estrangeiras (art. 26, I a V)
11

. 

 

Diante da diversidade de jurisdições, para que essa interação seja possível é essencial 

que existam instrumentos para viabilizar a cooperação jurídica internacional. Importante 

destacar que fica vedada a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados 

incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro (art. 26, §3°, 

CPC
12

).  

Posto isso, tem-se que a Cooperação Jurídica Internacional é um gênero, do qual são 

espécies institutos como a carta rogatória, o auxílio direto e a homologação de sentença 

                                                           
10

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
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estrangeira
13

. A utilização de qualquer um destes irá depender da existência de normativos 

internacionais que deem suporte ao pedido, bem como das disposições previstas a respeito da 

forma do seu encaminhamento. 

O CPC/2015 em seu artigo 40 prevê: “A cooperação jurídica internacional para 

execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de 

homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960”
14

. Serão, assim, analisados 

brevemente os principais institutos de cooperação jurídica internacional em matéria cível, a 

fim de avaliar seus principais pressupostos. 

1.1 Carta Rogatória 

As cartas rogatórias, tradicionais no sistema processual civil brasileiro, têm por objeto 

o cumprimento, em país estrangeiro, de atos jurisdicionais tanto ordinários (como citações e 

intimações), como instrutórios (como oitiva de testemunhas e realização de perícias) e 

executórios (como cumprimento de sentença). 

No Brasil, as cartas rogatórias ativas serão aquelas emitidas por autoridade brasileira 

com a finalidade de realizar atos processuais no exterior, ao passo que quando a ação for 

ajuizada perante a justiça estrangeira para que diligência seja efetuada no Brasil, serão 

emitidas as cartas rogatórias passivas. Inicialmente é necessário verificar se o país, tanto ativo 

quanto passivo, é parte de algum tratado bilateral ou plurilateral em vigor no país para que, 

havendo o diploma internacional, siga-se o trâmite previsto no acordo. 

Desde a Constituição de 1934
15

, a autoridade judiciária competente para conceder o 

exequatur às cartas rogatórias oriundas do exterior era o Supremo Tribunal Federal (STF), 

adotando o critério da competência centralizada, que constitui em uma autoridade única. 

Contudo, após setenta anos, essa competência foi transferida para o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), com o advento da Emenda Constitucional n°45/2004
16

. Dessa forma, a 

Constituição Federal de 1988
17

 passou a vigorar com o seguinte texto:  

                                                           
13

 CPC/   5: “Art   8  Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade 

jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. (...) Art. 40. A cooperação jurídica 

internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de 

homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960; (   )”  Ibid  
14

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
15

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE 

JULHO DE 1934). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
16

 BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 . Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em: 27 jan. 2021.  
17

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 jan. 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art960
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Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I – Processar e julgar, originariamente: 

(...) 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 

rogatórias (...)
18

. 

 

Em diversos países, como Canadá, Suíça, Itália, entre outros, é atribuída aos juízes de 

1ª instância a competência para homologar sentenças estrangeiras
19

. Tal situação no Brasil 

traria duas vertentes: por um lado, em tese, esse sistema garantiria uma maior rapidez na 

apreciação dos pedidos, e por outro lado, haveria uma quantidade muito maior de recursos 

que poderiam ser interpostos até o trânsito em julgado da decisão. Para que isso se 

concretizasse no Brasil, deveria existir um sistema próprio de interposição de recursos.    

A função do STJ ao examinar a rogatória será a de conferir sua autenticidade e se a 

diligência a ser realizada no Brasil atenta contra a soberania ou a ordem pública nacional. Em 

outras palavras, a carta rogatória passiva não pode chegar à autoridade brasileira com 

exigências que firam a ordem pública e a soberania da nação, sendo extremamente aberta a 

verificação de como se estabeleceu a jurisdição no tribunal estrangeiro, em contraposição com 

as regras de outros países, que são mais restritivas.  

Para reconhecer e executar uma decisão estrangeira, a maior parte dos Estados verifica 

se o juízo de origem exerceu jurisdição levando em conta certos elementos de contato do caso 

com foro, o que importa em um exame, ainda que indireto, de como foi determinada a 

jurisdição no Estado de origem. Diferentemente do Brasil, ainda que o conteúdo da ação que 

                                                           
18

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 jan. 2021.  
19

 “Adotam a competência difusa: ( ) Alemanha (competência da corte municipal ou regional - a que tiver 

competência na matéria), ZPO §§ 328, 722 e 723 (Se não houver tratado que dispense a homologação). 

Transnational Litigation: A Practitioner's Guide. Germany, R.H. Kreindlere J.L Holdsworth (ed.), NY: Oceana, 

1997, p. GER-105 e ss.; (2) Canadá (competência de qualquer corte), base em Princípios do common law,: 

.Transnational Litigation: A Practitioner's Guide. Canada, R.H. Kreindler e J.L Holdsworth (ed.), NY: Oceana, 

1997, p. CAN-77 e ss.; (3) França (competência do Tribunal de Grande Instance – 1ª instância), Transnational 

Litigation: A Practitioner's Guide - France, R.H. Kreindler e J.L Holdsworth (ed.), NY: Oceana 1997, p. FRA-

119 e ss.; (4) Itália (Apenas nos casos em que seja questionado o cumprimento dos requisitos para 

reconhecimento da sentença estrangeira, o Tribunal de Apelação com jurisdição no local em foco decidirá sobre 

a homologação), Lei 218/95, art. 64 (se os requisitos previstos em lei são cumpridos, dispensa-se a homologação, 

podendo a sentença estrangeira ser executada diretamente. Caso haja questionamentos sobre esses requisitos por 

uma parte, esta deve dirigir-se ao Tribunal de Apelação competente). Transnational Litigation: A Practitioner's 

Guide - Italy, R.H. Kreindler e J.L Holdsworth (ed.), NY: Oceana, 1997, p. ITL-55 e ss.; (5) Suíça (competência 

da Cantonal cóurt), Federal Act on Private International Law, art. 29, Transnational Litigation: A Practitioner's 

Guide - Switzerland, R.H. Kreindler e J.L Holdsworth (ed.), NY: Oceana, 1997, p. SWI-85 e ss ”  FURTADO, 

Maria Priscila Mendonça. ANÁLISE DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DA ORDEM PÚBLICA 

PROCESSUAL NA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA PELO STJ. Vitória, maio de 

2013. Disponível em: 

https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2736/1/tese_6548_DISSERTA%C3%87%C3%83O%20MARIA%20PRI

SCILA%20MENDONCA%20FURTADO%20-%20ARQUIVO%20DIGITAL.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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tramita no exterior fira a ordem pública brasileira, se a diligência a ser cumprida no país é 

medida cujo atendimento em si não fere a sua ordem pública, o exequatur deve ser concedido.  

Isso porque o sistema jurídico brasileiro adota quanto ao exequatur às cartas rogatórias 

o método da contenciosidade limitada (art. 36, CPC/2015
20

). Significa que há apenas um juízo 

de delibação, ou seja, analisa-se apenas se a medida a ser executada no Brasil está de acordo 

com nosso ordenamento. Assim, o mérito da análise pelo STJ se limita a averiguar a 

autenticidade dos documentos, o sentido adequado da decisão e as observâncias das normas 

legais e convencionais que se apliquem à questão. No mais, a discussão do mérito da ação 

deve ser realizada perante a Justiça estrangeira, que ao determinar a medida exerce a 

soberania do seu Estado. 

Nesse sentido, destaca-se o art. 36, §2° do CPC/2015: 

 

Art. 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é 

de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo 

legal. 

§ 2º Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial 

estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira
21

. 

 

Ante o exposto, é possível concluir que o Brasil tem uma maior dificuldade em fazer 

com que diligências saídas do território nacional sejam aceitas no tribunal alienígena do que 

efetivamente cumprir no país as diligências vindas do exterior, levando em consideração a 

quantidade de pormenores que a sentença brasileira passa quando chega ao exterior e, como 

visto em território nacional, a análise se concentra majoritariamente na forma e na verificação 

da existência de ofensa à soberania nacional. 

1.2 Auxílio Direto 

O auxílio direto é a forma mais célere, destinado aos Estados estrangeiros que buscam 

uma decisão proferida por autoridade brasileira. Ele, quando previsto em tratado, elimina a 

necessidade de homologação de sentenças. A finalidade do auxílio direto é simplificar e 

agilizar a cooperação jurídica entre Estados, tendo em vista a morosidade dos procedimentos 

cooperativos ainda presentes nas ordens jurídicas de diversos países. O CPC de 2015, em seu 

artigo 28, faz expressa referência ao auxílio direto, cabível quando a medida não decorrer 

diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de 

delibação no Brasil.  

                                                           
20

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
21

 Ibid. 
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No auxílio direto, o pedido é recebido pela Autoridade Central brasileira e, após, 

encaminhado ao órgão incumbido, internamente, dos poderes para a realização da diligência. 

Caso haja, de acordo com o ordenamento brasileiro, a necessidade de autorização judicial para 

o cumprimento da diligência, a Autoridade Central encaminhará o pleito ao Ministério 

Público Federal, que proporá uma ação judicial solicitando o atendimento do pedido
22

. 

Conforme artigo 28 do CPC/2015
23

 caberá a solicitação de auxílio direto ao Brasil 

quando desnecessária qualquer análise delibatória pelo STJ, quer relativa ao exequatur às 

cartas rogatórias ou à homologação de sentenças estrangeiras.  Quer dizer que não existe juízo 

de delibação em auxílio direto
24

.  

Como ensina Ramos, juízo de delibação existe para “evitar que o Estado do foro 

reanalise o mérito da causa, devendo tão somente examinar requisitos formais e verificar a 

preservação de determinados princípios do foro”
25

. 

Essa é uma das principais diferenças do auxílio direto em comparação com a carta 

rogatória. Nesta última, o STJ deve realizar o juízo de delibação, analisando os requisitos 

formais e, excepcionalmente, o mérito da decisão a ser delibada. No auxílio direto, por se 

tratar de demanda internacional, o Estado brasileiro deve verificar quais as providências 

cabíveis e, eventualmente, propor medidas judiciais internas. Uma outra grande diferença 

entre os dois veículos está no fato de a carta rogatória buscar dar eficácia a uma decisão 

judicial estrangeira; no auxílio direto, é produzida uma decisão brasileira a partir de um 

processo nacional, criado para cumprir uma demanda internacional. Por isso, o juízo nacional 

competente para realizar o auxílio direto é o juízo federal, de acordo com o art. 109, III, da 

CF/88. Nesse sentido, dispõe o art. 34 do CPC de 2015 que compete ao juízo federal do lugar 

em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande 

prestação de atividade jurisdicional
26

. 

O CPC/2015, em seu artigo 30, traz os objetos do auxílio direto: (i) obtenção e 

prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou 

                                                           
22

 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direito internacional privado. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2021. p. 215. 
23

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
24

 Um exemplo dessa situação está na decisão do STF na Pet 5946/DF (Informativo n° 835, na qual o Supremo 

explicitou que a oitiva de estrangeiro custodiado no Brasil se dá por auxílio direto, já que não se exige juízo de 

delibação, mas simples providência a ser tomada pelo Estado requerido. BRASIL. Informativo STF. Brasília, 

15 a 19 de agosto de 2016 – N° 835. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo835.htm. Acesso em: 22 abr. 2021.  
25

 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direito internacional privado. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2021. p. 207. 
26

 Ibid., p. 215. 
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jurisdicionais findos ou em curso; (ii) colheita de provas, salvo se a medida for adotada em 

processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária 

brasileira; e (iii) qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei 

brasileira. Sendo assim, por meio dele, as autoridades centrais colaboram, umas com as 

outras, relativamente à solicitação do auxílio direto em causa, sem a necessidade de ordem de 

execução interna levada a efeito por juízo delibatório. 

1.3 Homologação de Sentenças Estrangeiras 

 Autorizada pela Constituição Federal (art. 105, I, i
27

), pela LINDB (art. 15
28

) e o 

Código de Processo Civil (arts. 960 a 965
29

), é possível a homologação, pelo STJ, das 

decisões proferidas no estrangeiro para que surtam os devidos efeitos no Brasil. Somente após 

a homologação pelo STJ terá a sentença estrangeira eficácia no Brasil (art. 961, caput e § 2º, 

CPC
30

). Havendo, porém, tratado internacional entre o Brasil e o Estado de onde proveio a 

sentença, a convenção entre as partes prevalecerá às leis nacionais, podendo, inclusive, 

dispensar a homologação nacional e prever a aplicação direta das decisões respectivas em 

ambos os territórios. Insta salientar que para fins de homologação  “sentença estrangeira” é 

todo ato jurídico decisório emanado de autoridade estrangeira com efeitos de sentença, ainda 

que não se trate, propriamente, do tradicional ato do juiz que põe fim à fase cognitiva de 

procedimento comum, bem como extingue a execução (art. 203, § 1º, CPC
31

). Assim, a 

homologação de sentença estrangeira tem por objeto uma decisão definitiva, não importando 

propriamente o nome, podendo ser sentença, acórdão etc., desde que seja definitiva.  

 Não é objeto de cognição da autoridade judiciária interna a aplicação correta do direito 

pelo juiz estrangeiro. A sentença somente não será reconhecida quando ferir a ordem pública, 

violando os princípios fundamentais da ordem jurídica interna. Os efeitos jurídicos advindos 

de uma sentença estrangeira aceita jamais podem ir além daqueles que um país admite para as 

sentenças proferidas pelos juízes, com base na lex fori
32

. Dessa forma, a sentença estrangeira, 

                                                           
27

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
28

 BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
29

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 “Lei do Lugar do Foro („lex fori‟): é adotada nos casos em que há incompatibilidade espacial de normas 

judiciais entre as partes, ou seja  a lei local estabelecerá as condições da ação”  Tradicionalmente  a lex fori rege 

as questões processuais. DA SILVA, Willon França et al. Elementos de conexão do direito internacional 

privado. Outubro de 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/61289/elementos-de-conexao-do-direito-

internacional-privado. Acesso em 22 abr. 2021. 
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após o seu reconhecimento, estará, no máximo, apta a produzir os mesmos efeitos jurídicos de 

uma sentença nacional.  

 A homologação de sentença estrangeira é um processo que visa conferir eficácia a um 

ato judicial estrangeiro. Os requisitos para homologação de sentença estrangeira estão 

previstos no artigo 963 do CPC/2015: 

 

Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: 

I - ser proferida por autoridade competente; 

II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; 

III - ser eficaz no país em que foi proferida; 

IV - não ofender a coisa julgada brasileira; 

V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista 

em tratado; 

VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública
33

. 

 

 E nos arts. 216-C e 216-D do Regimento Interno do STJ: 

 

Art. 216-C. A homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte 

requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, 

bem como os previstos no art. 216-D, e ser instruída com o original ou cópia 

autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, 

devidamente traduzidos por tradutor ofi cial ou juramentado no Brasil e chancelados 

pela autoridade consular brasileira competente, quando for o caso. (Redação dada 

pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)  

Art. 216-D. A decisão estrangeira deverá: (Redação dada pela Emenda Regimental 

n. 24, de 2016)  

I - ter sido proferida por autoridade competente; (Incluído pela Emenda Regimental 

n. 18, de 2014)  

II - conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou 

ter sido legalmente verifi cada a revelia; (Incluído pela Emenda Regimental n. 18, de 

2014)  

III - ter transitado em julgado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 18, de 2014)
34

. 

 

 Pode-se concluir, com base nos artigos acima citados, em conjunto com os artigos 15 a 

17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
35

, que são requisitos 

indispensáveis para a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil: (i) haver sido 

proferida por autoridade competente; (ii) terem sido as partes citadas ou legalmente verificada 

a revelia; (iii) ter transitado em julgado (e estar revestida das formalidades necessárias para a 

                                                           
33

 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
34

 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publicações Institucionais. Capítulo I Da Homologação 

de Decisão Estrangeira – Artigos 216-A a 216-N. Disponível em 

https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/532/3959. Acesso em 22 abr. 

2021. 
35

 BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
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execução no lugar em que foi proferida – LINDB
36

); (iv) estar autenticada pelo cônsul 

brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e; (v) não 

conter ofensa à soberania, à ordem pública ou aos bons costumes (LINDB
37

). 

Como foi destacado neste capítulo, existem algumas dificuldades técnicas quando o 

assunto é homologar sentenças estrangeiras, principalmente as que se originam no Brasil. 

Portanto, pode-se concluir que no sistema atual existe uma certa insegurança jurídica, pois a 

circulação de diligências pode ser interrompida em determinados momentos por causa de 

pequenas regras distintas em cada país sobre determinados assuntos. O ideal e necessário seria 

a existência de regras uniformes, com um denominador comum para que uma sentença 

proferida em um Estado fosse mais facilmente executada em outro ao ter pontos em consenso. 

É, assim, o que se verá a seguir a partir dos trabalhos desenvolvidos pela Conferência da Haia 

de Direito Internacional Privado para este fim. 

2. A Convenção da Haia Sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras 

em Matéria Civil e Comercial 

A fim de proporcionar um quadro global para o reconhecimento e homologação de 

sentenças, a Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado adotou a Convenção 

sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e 

Comercial
38

 em 2 de julho de 2019. A negociação entre os Estados Membros da Conferência 

da Haia foi realizada na Academia de Direito Internacional, sediada no Palácio da Paz, na 

cidade d‟A Haia  Holanda  O ato final da Convenção de 2019 foi assinado no “Great Hall of 

Justice”, no Palácio da Paz
39

. 

                                                           
36

 BRASIL. DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1941. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 27 jan. 2021. 
37

 Ibid. 
38

 HCCH. Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil 

ou Comercial. 1979. Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=78. 

Acesso em: 13 mar. 2021. 
39

 Aconteceu entre os dias  8 de junho e    de julho de    9  a   ª  essão Diplomática da Conferência d‟A Haia 

de Direito Internacional Privado (HCCH) realizada no prédio da Academia d‟A Haia de Direito Internacional  

que é contíguo ao Palácio da Paz  n‟A Haia  Holanda   O encontro teve como objetivo negociar e aprovar a 

“Convenção de   de julho de    9 sobre Reconhecimento e Execução de  entenças Estrangeiras”  “A   ª  essão 

Diplomática foi organizada pelo Secretariado (Permanent Bureau), de acordo com as recomendações do 

Conselho de Assuntos Gerais da Conferência da Haia, formalizadas em março de 2019. A reunião contou com a 

presença de mais de 320 delegados que representavam 56 Estados Membros e uma Organização de Integração 

Econômica Regional (a União Europeia). Participaram na condição de observadores alguns Estados não 

membros da Conferência da Haia e diversas organizações internacionais governamentais e não governamentais. 

A presidência da Comissão da 22ª Sessão Diplomática, o órgão de negociação, coube a David Goddard QC, da 

Nova Zelândia. Os vice-presidentes nomeados foram: (i) Kathryn Sabo (Canadá); (ii) Boni de M. Soares 

(Brasil); (iii) Elisabeth Pangalangan (Filipinas); e (iv) Tonje Meinich (Noruega). Presidiu o comitê de redação 

Fausto Pocar, da Itália, e atuaram como Relatores do Relatório Explicativo Geneviève Saumier, do Canadá, e 

Francisco Garcimartín  da Espanha”  ARAUJO, Nadia; DE NARDI, Marcelo. 22ª Sessão Diplomática da 
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A Convenção da Haia sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras 

em Matéria Civil e Comercial de 2 de julho de 2019
40

 (denominada para fins deste trabalho de 

“Convenção”) pretende melhorar o acesso à justiça e facilitar o comércio e o investimento 

além das fronteiras. Até o presente momento, o reconhecimento e a execução de sentenças 

estrangeiras são regidos por leis nacionais, acordos bilaterais e acordos internacionais e 

supranacionais.  

As relações internacionais nem sempre chegam a um bom termo, resultando em um 

número significativo de litígios em que as partes estão em países diversos, ou no mínimo o 

objeto do litígio esteja no estrangeiro. Assim, implica a necessidade de entrar com uma lide 

judicialmente em um país com a pretensão que os efeitos da sentença se produzam em outro. 

E, sendo no estrangeiro, a execução depende totalmente das regras do foro em que se pretende 

ver executada a sentença.  

Até o presente momento, os Estados que assinaram a Convenção em comento foram 

Israel, Ucrânia e Uruguai
41

. A Convenção, assim, ainda não entrou em vigor no plano 

internacional. No Brasil, para que um tratado internacional entre em vigor, é necessário passar 

por um processo que envolve o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que pode ser resumido 

em três fases: (i) negociações e assinaturas, de competência privativa do Presidente da 

República (art. 34, VIII, Constituição Federal), (ii) aprovação pelo Congresso Nacional (art. 

49, I, Constituição Federal) por meio de decreto legislativo e (iii) ratificação, em que 

aprovado o decreto legislativo, o Presidente da República, querendo, pode, em nome do 

estado, celebrar em definitivo o tratado
42

. Ao estar em conformidade com todos os critérios 

previstos na Constituição, seguindo todos os passos constatados, o tratado poderá entrar em 

vigor no plano internacional. 

Para realizar o potencial que a Convenção oferece às empresas e aos cidadãos, os 

Estados devem iniciar rapidamente o processo de adoção daquele documento. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                                                     
Conferência da Haia e a Convenção sobre sentenças estrangeiras: Primeiras reflexões sobre as vantagens para o 

Brasil da sua adoção. In: Rev. secr. Trib. Perm. Agosto 2019, 7(14): 198-221. Agosto de 2019. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/335232129_22_Sessao_Diplomatica_da_Conferencia_da_Haia_e_a_C

onvencao_sobre_sentencas_estrangeiras_Primeiras_reflexoes_sobre_as_vantagens_para_o_Brasil_da_sua_adoca

o. Acesso em: 11 fev. 2021. DOI: 10.16890/rstpr.a7.n14.p198. 
40

 HCCH. Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil 

ou Comercial. 1979. Disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=78. 

Acesso em: 13 mar. 2021. 
41

 HCCH. Hague Conference on Private International Law . 2021. Disponível em: 

https://www.hcch.net/pt/home. Acesso em: 13 mar. 2021. 
42

 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direito internacional privado. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2021. p. 59. 
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a HCCH conta com suas várias partes interessadas para divulgar a Convenção em seus 

respectivos Estados. 

Serão apresentados no decorrer deste capítulo os motivos relevantes para a adoção da 

Convenção
43

 sobre o reconhecimento e a homologação de sentenças estrangeiras em matéria 

civil e comercial, já podendo destacar alguns, quais sejam: (i) permitir a circulação de 

decisões em matéria civil/comercial, melhorando sua eficácia prática; (ii) reduzir a 

necessidade de procedimentos duplicados; (iii) reduzir custos e prazos; melhorar a 

previsibilidade e; (iv) permitir que os requerentes façam escolhas informadas sobre onde 

devem iniciar os procedimentos. 

2.1 Início do Projeto de Sentenças e o seu objetivo 
Para fins de contexto, importante destacar o início da história do Projeto de Sentenças. 

As negociações tiveram origem em proposta apresentada pelos Estados Unidos da América à 

Conferência da Haia em 1992, pois a necessidade de um instrumento com os objetivos da 

Convenção já existia. O Professor von Mehren, de Harvard, surgiu com a ideia de criar um 

sistema uniforme para a circulação global de sentenças em matéria civil e comercial, dando 

início a um trabalho preparatório, como já mencionado, que começou em 1992.  

Após essa proposta, o Projeto foi de certa forma abandonado por duas razões: em 

primeiro lugar, o sucesso da unificação regional através dos antecessores do Regulamento de 

Bruxelas II
44

 e da Convenção de Lugano de 2007
45

. Em segundo lugar, as diferenças 

consideráveis no processo civil nacional e, mais ainda, as abordagens divergentes dos EUA e 
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 HCCH. Hague Conference on Private International Law . 2021. Disponível em: 

https://www.hcch.net/pt/home. Acesso em: 13 mar. 2021. 
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da Europa continental que são de difícil conciliação em um instrumento global
46

. Já em 2001, 

o projeto foi dividido, de forma que o reconhecimento, a execução e a jurisdição passaram a 

ser instrumentos separados. Partindo para o desenvolvimento do projeto, em 2011, um grupo 

de especialistas começou a avaliar os possíveis benefícios de dar continuidade ao Projeto de 

Sentenças. No período de 2016 a 2018 foram realizadas quatro reuniões da Comissão Especial 

para negociar o Projeto de Sentenças. A sessão diplomática teve início em junho de 2019, em 

que os Estados-Membros da HCCH, observadores, Organizações Internacionais (OIs) e 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) se reuniram para uma rodada final de 

negociações sobre o Projeto de Sentenças. Finalmente, em 2 de julho de 2019, o consenso foi 

alcançado e a Convenção de Sentenças foi, finalmente, concluída.  

A Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em 

Matéria Civil e Comercial
47

 em 2 de julho de 2019 divide-se em quatro capítulos, sendo eles 

relacionados aos seguintes aspectos: (i) Escopos e Definições - dos artigos 1° ao 3° há o 

detalhamento do escopo da Convenção, delimitação de questões específicas que são excluídas 

da Convenção
48

, e definição de termos importantes, incluindo o que conta como uma 

“sentença” sob a Convenção
49

; (ii) Reconhecimento e execução – dos artigos 4° ao 15 são 

estabelecidas regras para o reconhecimento e a execução, incluindo critérios de competência 

para a elegibilidade, enumeração das autorizações para recusar o reconhecimento e a 

execução, os documentos a serem apresentados pela parte requerente, e demais regras e 

restrições relevantes; (iii) Cláusulas gerais – dos artigos 16 ao 23 há cláusulas variadas 

relevantes para o funcionamento da Convenção
50

, incluindo declarações, relações com outros 

instrumentos internacionais e a aplicabilidade da Convenção a sistemas jurídicos não 

unificados; e (iv) Cláusulas finais – dos artigos 24 ao 32 são estipuladas as regras relativas à 

entrada em vigor, assinatura, ratificação e adesão, eventuais objeções ao estabelecimento de 

relações com outros Estados Contratantes, e denunciação.  
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O sucesso da Convenção
51

 depende da participação generalizada da comunidade 

internacional, pois ela somente se aplica se ambos os Estados envolvidos em um litígio forem 

partes, conforme seu artigo 1.2
52

.  

Contudo, é necessário ter em mente que a Convenção
53

 de 2 de julho de 2019, quando 

em vigor, será aplicada em um pequeno número de situações, mesmo que o nome “questões 

civis e comerciais” soe de certa forma bem abrangente. Primeiramente, é possível destacar 

que a Convenção
54

 não poderá ser aplicada em contratos contendo cláusula de arbitragem 

(artigo 2°, 3, da Convenção de 2 de julho de 2019
55

).  

Há, inclusive, uma longa lista de exclusões no artigo 2º. Além das clássicas e de certa 

forma óbvias exclusões, como as relacionadas à matéria penal e em matéria de direito de 

família, o referido artigo ainda mostra outras exclusões, que vão limitar consideravelmente o 

número de situações hipotéticas em que, por exemplo, uma empresa poderia se voltar para a 

Convenção, como: art. 2(1)(e) insolvência, composição, resolução de instituições financeiras 

e assuntos análogos
56

; art. 2(1)(f) o transporte de passageiros e mercadorias
57

; art. 2(1)(m) 

propriedade intelectual
58

 art. 2(1)(p) questões antitruste (concorrência)
59

, exceto quando o 

julgamento for baseado em conduta que constitua um acordo anticompetitivo ou prática 

concertada entre concorrentes reais ou potenciais para fixar preços, fazer licitações 

fraudulentas, estabelecer restrições de produção ou cotas, ou dividir mercados ao alocar 

clientes, fornecedores, territórios ou linhas de comércio, e onde tal conduta e seus efeitos 

ocorreram no Estado de origem. 

São conhecidos os problemas relativos à produção de efeitos das sentenças judiciais 

em Estado diverso do que em proferida. Há uma marcante diferença para as partes em optar 

entre a via arbitral e a via judicial quando o objetivo é a solução de controvérsias 

internacionais. No processo arbitral, as partes definem que uma pessoa ou entidade privada irá 

solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário, 
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situação esta que é excluída da Convenção
60

 conforme anteriormente apresentado. Até 

porque, os laudos arbitrais estrangeiros têm circulação e execução facilitada por aplicação da 

Convenção de Nova Iorque
61

, mas em contrapartida a arbitragem implica custos de litigar 

muito elevados
62

.  

A posição de um indivíduo ou empresa que participa de negócios transnacionais fica 

caracterizada por um alto nível de incerteza quanto à produção de efeitos no estrangeiro de 

uma sentença que lhe seja favorável, aumentando os riscos na sua atuação.  

Dessa forma, o principal objetivo da Convenção
63

 pode ser definido como o de 

estabelecer um sistema facilitado de sentenças estrangeiras, fixando parâmetros geralmente 

aceitos como suficientes para reconhecer que a jurisdição no país de origem foi exercida de 

forma legítima. Para o Brasil, que teve participação na elaboração de referida Convenção
64

, 

trata-se de importante aspecto. Sendo assim, será analisado a seguir como se deu a 

participação brasileira na elaboração deste tratado. 

2.2 Participação do Brasil no Projeto Sentenças 

O Projeto de  entenças foi desenvolvido por um chamado “Grupo de Trabalho”  

formado por representantes de vários Estados, dentre os quais o Brasil. A delegação brasileira 

integrou e participou ativamente das negociações, sempre enviando representantes para as 

reuniões
65

. O Grupo de Trabalho, composto por especialistas dos Estados-membros da 
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Conferência da Haia, indicados especialmente para essa tarefa, era encarregado de apresentar 

uma primeira minuta da Convenção. O resultado do Projeto instruiu os trabalhos de uma 

Comissão Especial, cuja reunião se realizou em junho de 2016.  

À mesa de discussões do Grupo de Trabalho estiveram representados África do Sul, 

Alemanha, Argentina, Austrália, Bielorrússia, Brasil, Canadá, China, Chipre, Coreia do Sul, 

Costa Rica, Espanha, Estados Unidos da América, Inglaterra, México, Rússia, Sérvia, 

Singapura, Suíça, e União Europeia, ilustrando o quão diferentes são os sistemas jurídicos 

envolvidos e suas respectivas restrições à circulação de sentenças
66

. 

O Brasil evoluiu de uma posição preponderantemente de observador nas primeiras 

reuniões para de ativo colaborador, contribuindo sempre que possível e relatando diversas 

experiências. Os temas em que o Brasil atuou com intensidade foram os de proteção à 

imunidade de Estado, de respeito à jurisdição exclusiva, e de proteção ao consumidor e ao 

trabalhador
67

. 

Importante ressaltar também que o Brasil participou desde o início da segunda fase do 

Projeto de Sentenças e tem interesse em engajar-se na convenção
68

, já que as sentenças 

brasileiras, em função das regras de controle indireto de jurisdição presentes na legislação 

interna de diversos Estados, podem encontrar resistência para o seu reconhecimento e 

execução no exterior. Na 22ª Sessão Diplomática de HCCH ocorrida em 2019, responsável 

por negociar e aprovar a Convenção de 2 de julho de 2019, o Brasil sugeriu melhorias de 
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redação no item referente à exclusão de casos relativos às forças armadas e law enforcement 

(artigo 2.1 n e o) o que acabou sendo direcionado ao Relatório Explicativo
69

. 

2.3 Relevância dos Estados adotarem a Convenção para o atual sistema de homologação 

de sentença estrangeira 

 Em suma, o sucesso da Convenção
70

 de 2 de julho de 2019 diminuirá os desafios que 

os Estados encontram hoje ao se depararem com pedidos para reconhecimento e execução de 

sentenças estrangeiras. Ao diminuir os riscos relativos a sentenças em matérias civis e 

comerciais surge um sistema confiável e eficiente para a circulação internacional de 

sentenças. Entre as consequências práticas da aprovação da futura Convenção
71

, está o 

aumento da previsibilidade de reconhecimento e execução de sentença estrangeira, o que hoje 

não é possível pela inexistência de regras uniformes entre os Estados.  

 Pessoas físicas e jurídicas terão mais segurança e tomarão melhores decisões 

estratégicas se tiverem maior clareza quanto aos procedimentos envolvidos. Pode-se concluir 

que a aprovação da Convenção
72

 certamente irá possibilitar uma maior segurança para as 

partes com interesses em mais de um país, na medida em que, com a adoção de regras 

uniformes, uma sentença proferida em um Estado poderá ser facilmente executada em outro, 

observadas as condições sobre as quais há consenso entre os Estados
73

. 

 De Araujo prevê que serão criadas na via judicial garantias semelhantes às que hoje 

existem para os laudos arbitrais estrangeiros, por exemplo, que tem sua circulação e execução 

facilitada pela já mencionada anteriormente Convenção de Nova Iorque
74

, sendo possível 

dizer que este é justamente o objetivo do Projeto de Sentenças, qual seja, a consecução da 
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mesma segurança para a via judicial já garantida para a circulação e homologação de laudos 

arbitrais. Além disso, há matérias que não contam com instrumentos internacionais 

específicos e que serão abarcadas pela Convenção
75

, abrindo um leque maior de decisões 

estrangeiras que poderão circular, observadas determinadas garantias
76

.  

 Claramente existem dificuldades quando o assunto é sincronizar entre países de 

tradições culturais e jurídicas distintas uma base jurídica que seja satisfatória para todos os 

contratantes. O sucesso da Convenção
77

 é mais provável se for concedida aos Estados 

contratantes ampla flexibilidade para desenvolver seus próprios regimes jurisdicionais.  

 Um dos requisitos necessários para viabilizar a execução de uma sentença estrangeira 

refere-se ao controle indireto de jurisdição
78

. A eficiência, por exemplo, do comércio 

internacional, depende, entre outros fatores, da confiança recíproca entre as partes 

contratantes, confiança essa que também estará presente na situação de haver um litígio entre 

as partes, pois caso haja, a sentença proferida em um Estado também produzirá efeitos no 

outro Estado envolvido no litígio. A ausência de normas uniformes internacionais gera 

imprevisibilidade no reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras.  

 Pode-se assim sistematizar os objetivos a serem alcançados pela futura Convenção
79

, 

de acordo com a Conferência da Haia: (i) criação de um simplificado e seguro sistema de 

circulação internacional de sentenças; (ii) clareza nos requisitos necessários para a execução 

de sentenças estrangeiras; (iii) incremento do comércio e investimento; (iv) crescimento 

econômico; (v) estabelecimento de garantias adequadas para a circulação de decisões 

judiciais; (vi) redução de custos transnacionais pela padronização de práticas do comércio 

internacional; (vii) eliminação da necessidade de existência de processos em dois ou mais 
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Estados; e (viii) consecução de maior clareza dos demandantes sobre onde será possível a 

execução de uma decisão estrangeira
80

. 

3. Homologação de sentença estrangeira no Brasil 

Atualmente o sistema brasileiro é muito aberto e exerce o mínimo de controle sobre as 

bases indiretas de jurisdição, muito menos que em outros países que reconhecem e executam 

sentenças estrangeiras. Sendo assim, para o Brasil a Convenção
81

 é positiva porque irá 

melhorar a circulação de sentenças nacionais em outros países.  

Araujo e De Nardi classificaram em três tipos os sistemas de reconhecimento de 

sentenças estrangeiras quanto à abertura para admitir a produção de efeitos em território 

nacional de decisão emanada de outro país: a) não se admitem decisões estrangeiras 

(completamente fechados); b) estabelecem-se regras para reconhecimento da jurisdição 

estrangeira, exigindo certos vínculos entre a autoridade estrangeira e a causa decidida; c) não 

se verifica a jurisdição estrangeira quanto ao vínculo da autoridade com a causa decidida 

(completamente abertos)
82

. 

Em considerável parcela dos Estados do planeta, a admissão de sentença estrangeira 

impõe a verificação de que a autoridade que a proferiu tenha vinculação fática com a causa 

decidida (hipótese do item “b”)
83

. A legislação brasileira indica que o Brasil se aproxima do 

modelo “c”, acima descrito, tendo em vista que no caso brasileiro pouco se exercita esse 

“controle indireto de jurisdição estrangeira”. O modelo brasileiro segue o sistema de 

delibação moderada, ou seja, com a responsabilidade concentrada em um único órgão que, no 

caso do Brasil, é o STJ
84

. Tal Tribunal exerce o controle verificando o requisito da autoridade 
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competente. Ao fazer isso, limita-se a examinar se a autoridade estrangeira que proferiu a 

decisão em processo de homologação não invadiu a competência exclusiva do juiz nacional.  

As regras específicas para a jurisdição nacional são as seguintes: (i) quando há 

jurisdição exclusiva nacional (art. 23 do CPC/2015
85

), não se admite sentença estrangeira; (ii) 

quando há jurisdição concorrente (arts. 21 e 22 do CPC/2015
86

), admite-se a sentença 

estrangeira se não conflitar com coisa julgada internamente estabelecida; e (iii) quando não há 

jurisdição brasileira consolidada, admite-se a sentença estrangeira. Em todos os casos de 

admissão, controla-se o conteúdo para a preservação da ordem pública interna.
87

   

Resta claro que o STJ tem por objetivo tão somente verificar se não há ofensa à 

jurisdição exclusiva nacional. O STJ não examina a competência da autoridade estrangeira 

quanto à sua competência interna, ou seja, quanto à sua jurisdição no país de origem, examina 

somente a jurisdição do estado estrangeiro responsável pela sentença
88

. Assim como também 

pode-se verificar que atua para delimitar a jurisdição exclusiva nacional, conforme seguinte 

fragmento de ementa: 

 

1. É devida a homologação de sentença estrangeira que atenda os requisitos 

previstos no art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e nos arts. 

216-A a 216-N do RISTJ, bem como não ofenda a soberania nacional, a ordem 

pública e a dignidade da pessoa humana (LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F). 2. Não 

há óbice à homologação da sentença estrangeira que disponha apenas sobre guarda 

de menor e direito à percepção de alimentos e de visitas, sem trazer à discussão 

imóveis situados no Brasil, por se tratar de causa de competência concorrente (CPC, 

art. 88), e não exclusiva, da autoridade judiciária brasileira (CPC, art. 89). 3. A 

competência internacional concorrente, prevista no art. 88, III, do Código de 
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Processo Civil, não induz a litispendência, podendo a Justiça estrangeira julgar 

igualmente os casos a ela submetidos. Eventual concorrência entre sentença 

proferida pelo Judiciário brasileiro e a sentença estrangeira homologada pelo STJ, 

sobre a mesma questão, deve ser resolvida pela prevalência da que transitar em 

julgado em primeiro lugar. STJ
89

.  

 

O ingresso do Brasil em uma convenção sobre circulação de sentenças pode induzir 

uma leitura mais restritiva do requisito legal, com exigências mais precisas de vinculação do 

caso concreto, como fazem muitos países estrangeiros. O sentido desse controle, para além do 

exercício da proteção da jurisdição exclusiva nacional, também é o de proteção ao 

jurisdicionado nacional, exigindo que a decisão estrangeira tenha sido proferida em situação 

na qual haja razoável envolvimento da pessoa afetada pela jurisdição estrangeira com aquele 

foro
90

. 

3.1 Perspectivas de mudanças para o Brasil a partir da adesão à Convenção 

Conforme visto no item 1.3, o sistema brasileiro estabelece regras específicas para 

lidar com a jurisdição internacional, previstas essencialmente na LINDB
91

 e no CPC
92

, e 

quanto aos aspectos procedimentais, cabe exclusivamente ao STJ a competência de 

reconhecer decisões estrangeiras, conforme Emenda Constitucional n°45/2004
93

. Assim, o 

artigo 216-A do já mencionado Regimento Interno do STJ prevê que é atribuição do 

Presidente do Tribunal homologar sentença estrangeira, bem como os provimentos não 

judiciais que, pela lei brasileira, tiverem natureza de sentença
94

. 

Como já explicado no subitem anterior, o STJ tem uma função que pode ser 

considerada meramente para analisar se há ou não ferimento à ordem pública nacional e por 

meio da verificação do requisito da autoridade competente. Não há bases jurisdicionais 
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indiretas que permitam uma análise mais restrita no procedimento de homologação de 

sentença estrangeira, e, portanto, é provável que o Brasil não encontre grandes dificuldades de 

adaptação à eventual Convenção. 

Com a futura aprovação da Convenção
95

, tanto o país poderá homologar decisões 

proferidas no estrangeiro, cumprindo os requisitos previstos (a chamada circulação passiva), 

quanto as sentenças brasileiras serão mais facilmente reconhecidas e executadas em território 

de outro Estado contratante (circulação ativa). De Araujo enuncia que a referida Convenção 

irá gerar uma via de mão dupla, com regras uniformemente aplicáveis no território do Estado 

contratante e em território brasileiro. 

O Projeto de Sentenças teve como objetivo de suas discussões favorecer e simplificar 

a circulação de sentenças estrangeiras, e com esse fato, acaba por contribuir para o 

desenvolvimento social e global. Analisando do ponto de vista brasileiro, é esperado um 

grande aumento da circulação de sentenças para o exterior, mais equilibrado com a conhecida 

abertura do Brasil a reconhecer sentenças estrangeiras sem maiores controles de jurisdição, 

como exercida em outros países, salvo o que diga respeito à proteção da ordem pública 

nacional.  

Sendo assim, para o Brasil a grande vantagem de aderir à nova Convenção
96

 será a 

facilitação da aceitação de sentenças brasileiras no exterior, que hoje dependem das regras 

soberanas de cada país, normalmente muito mais rígidas. Com base em um rol aceitável e 

predeterminado de normas, como pretende estabelecer a futura Convenção
97

, haverá um 

denominador comum a partir do qual os Estados irão se basear ao se deparar com o pedido de 

homologação de sentença estrangeira. Por outro lado, e agora fazendo uma análise interna, o 

Brasil irá passar a seguir critérios e a aplicar filtros jurisdicionais mais restritos no processo de 

homologação de sentença estrangeira, aumentando a segurança jurídica em relação às 

decisões que irão se cumprir em território nacional.  

Com relação a esse ponto, De Araujo externa que atualmente existe uma assimetria 

entre as partes que buscam solucionar suas controvérsias internacionais pela via arbitral e pela 

via judicial. Como mencionado, a via arbitral possui uma segurança muito maior por estar 

prevista e ter sua circulação e execução facilitada pela Convenção de Nova Iorque
98

. Por não 
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existir um diploma internacional que facilite a circulação de sentenças pela via judicial, acaba 

por gerar uma grande insegurança jurídica, trazendo os mais diversos níveis de incerteza em 

pessoas físicas e pessoas jurídicas que realizam negócios internacionais.  

Não há maiores complicações com os temas já consolidados no rascunho da 

Convenção
99

 em relação ao Brasil. No que diz respeito aos direitos relativos ao consumidor e 

ao trabalhador, não parece haver incompatibilidades significantes com o sistema brasileiro em 

vigor, especialmente por causa do novo Código de Processo Civil (CPC/2015)
100

. O Brasil 

deverá se beneficiar com a elaboração de uma Convenção internacional que incentive o 

comércio global, juntamente com a Convenção de Arbitragem de Nova Iorque
101

. 

A nova Convenção
102

 certamente ajudará a aumentar o princípio da autonomia das 

partes e irá proporcionar uma maior segurança jurídica para alguns dos casos em que as partes 

não puderem concordar com a arbitragem ou com um foro escolhido. No modelo da futura 

Convenção
103

, a segurança jurídica exige que os filtros jurisdicionais sejam suficientemente 

claros para que o reconhecimento e a execução de uma sentença possam ser obtidos sem 

litígios onerosos, não restando dúvida quanto à competência para justificar o reconhecimento 

e a execução da sentença
104

. 

Considerações Finais 

Em muito contribuirá a futura Convenção da Haia para a efetiva circulação de 

sentenças entre sistemas jurídicos distintos, tendo como base um cenário em que as partes 

preferencialmente recorram à via judicial para a solução de litígios, com o contraste de 

sistemas judiciários sobrecarregados mundo afora.  

Ao analisar todo o histórico de reuniões para a futura Convenção, fica evidente o 

esforço nas negociações, principalmente por parte dos Estados, pois, em troca de estabelecer 

uma confiança mútua necessária para a admissão em território próprio de uma sentença 
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estrangeira, os Estados terão que renunciar a uma parte de sua soberania em prol de uma 

maior abertura entre as relações estatais. Houve uma construção de conexões entre os diversos 

países participantes das reuniões, dispostos a cooperar para a realização da atividade 

jurisdicional em uma perspectiva global. 

O comércio internacional vem crescendo cada vez mais com o passar dos anos e o 

aumento da globalização, tornando mais frequentes os contratos transnacionais, e 

impossibilitando, portanto, exigir das partes que desejam ter seus direitos no estrangeiro 

preservados, a necessidade de duplicação do processo em dois ou mais Estados. 

A partir de uma padronização de regras uniformes de jurisdição, a serem devidamente 

aplicadas nos procedimentos de reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, 

certamente teremos mais garantias e maior previsibilidade na via judicial quanto ao 

andamento de uma determinada ação, permitindo que particulares possam mais facilmente 

ponderar estratégias processuais com menores custos transnacionais.  

Na perspectiva do Brasil, a Convenção certamente será benéfica e apresenta uma 

solução tanto para a perspectiva ativa, quanto à passiva. Com relação a uma sentença 

brasileira que deva ser executada no exterior, ao existirem regras uniformes graças ao advento 

da futura Convenção, se saberá com antecedência quais as aplicáveis para o caso concreto de 

controle direto de jurisdição. Em se tratando de sentenças provenientes do exterior, a futura 

Convenção chega para limitar a atual abertura brasileira às sentenças estrangeiras, trazendo 

para o território brasileiro uma maior delimitação para sua aplicação. 

Após a realização da 22ª Sessão Diplomática da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado, se faz essencial uma difusão pelo maior número possível de países, e 

como mencionado anteriormente, apenas três países, até a presente data, assinaram a 

Convenção (Israel, Ucrânia e Uruguai), sendo necessário o aumento de sua popularidade para 

nos beneficiarmos efetivamente do novo texto, uma vez que já foi aprovada. Logo, ao ser 

internalizada pelos Estados, as partes contratantes terão a obrigação de reconhecer e 

homologar as decisões estrangeiras, preenchidos os requisitos da Convenção, diminuindo o 

caráter discricionário hoje existente nas homologações dessa espécie.   

A boa receptividade da Convenção, a organização minuciosa de seu texto, a riqueza de 

detalhes que os países encontrarão ao se deparar com algum litígio internacional, entre outros 

motivos já citados ao longo do texto, torna a adesão dessa Convenção extremamente 

importante, não só para facilitar o reconhecimento e execução de sentença estrangeira, mas 

para aumentar a segurança jurídica e a confiança entre Estados.  
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Ademais, todo o exposto representará um passo importante na expressão da vontade 

política da comunidade internacional de estabelecer um sistema global para a circulação de 

sentenças estrangeiras, como instrumento alternativo à arbitragem internacional, que já possui 

sua circulação facilitada. Ainda é necessária a entrada em vigor por um número expressivo de 

países, demonstrando como a cooperação jurídica internacional é fundamental para a 

prestação de serviços jurídicos eficientes, viabilizando o acesso à justiça global. 
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