
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

REVISTA 
DIGITAL
ESA

Edição
Nº 01



DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

02

04

Sumário

01

03

02

04

03

01



Direito Internacional 
Público e Privado



DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

A Constituição de 1988 e a Cooperação 
Jurídica Internacional: Análise do regime 
de homologação de sentenças estrangeiras 
no Brasil e no plano internacional

Resumo

A Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado está 
propondo regras em tratado 
internacional para minimizar 
os entraves à circulação 
internacional de sentenças. O 
objetivo do Projeto de Sentenças 
iniciado no final do século 
vinte é mitigar as incertezas e 
riscos associados ao comércio 
internacional e outras relações 
civis por meio de um sistema 
facilitado e seguro de circulação 
internacional de sentenças. 
Este artigo visa a preservar o 
histórico deste momento da 
evolução das negociações no 
âmbito da Conferência, além de 
especificar questões discutidas 
no projeto que possam ser de 
interesse geral para o tema da 
litigância internacional em uma 
perspectiva global.

Palavras-chave: Conferência 
da Haia, Projeto de Sentenças, 
reconhecimento, jurisdição,  
sentenças estrangeiras,  
homologação, cooperação 
jurídica internacional

Abstract

The Hague Conference on Private 
International Law is proposing 
rules in an international 
convention designed to 
circumvent usual obstacles 
to international circulation 
of judgments. The Judgments 
Project initiated in the ends of 
the Twentieth Century aims 
at mitigating uncertainties 
and risks associated with the 
international commerce and 
other civil relationships by 
setting forth a simple and safe 
system according to which 
foreign judgments may circulate 
from country to country. The 
purpose of this article is to 
preserve the historical moment 
of the negotiations taking place 
at The Hague Conference, as well 
as to pinpoint some issues raised 
in the course of the project that 
may be of general interest to the 
subject of international litigation 
in a global perspective.
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Introdução

Em 2018 a Constituição Cidadã 
completa trinta anos de vigênia, 
e as comemoraçõesdesse marco 
histórico animam as reflexões 
apresentadas nesta publicação. 
As relações internacionais 
do Brasil e as normas 
sobre a cooperação jurídica 
internacional, ao menos em suas 
linhas mestras, sempre foram 
tema da seara das constituições 
da República. Nos dizeres do 
Prof. Celso Lafer “a constituição 
de 1988 foi ratione materiae muito 
além da tradição constitucional 
republicana. Constitucionalizou, 
no seu artigo 4º, princípios 
de relações internacionais  
muito abrangentes.¹”

Ainda em outro momento na 
sua reflexão sobre o direito 
internacional e o direito 
constitucional, o Professor 
Celso Lafer alude à inovação 
da Constituição de 1988 na 
área de relações internacionais 
ao afirmar o compromisso 
do Brasil na ordem interna e 
internacional com a solução 
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pacífica de controvérsias². O 
respeito às decisões estrangeiras 
e a busca pela aplicação do 
mesmo princípio com relação às 
sentenças proferidas no Brasil 
que necessitam ser executadas 
no exterior se enquadram 
perfeitamente na produção de 
regras sobre reconhecimento 
e execução de decisões 
estrangeiras, afetadas ao direito 
privado, e não somente nas 
questões entre Estados.

Ainda no âmbito das regras 
sobre cooperação jurídica 
internacional, a Constituição de 
1988, posteriormente à emenda 
45/2004, ao determinar da 
competência originária dos 
tribunais superiores preservou 
a unidade do processo de 
homologação das sentenças 
estrangeiras, atribuindo-aao 
Superior Tribunal de Justiça.

A análise deste artigo a respeito 
das negociações em curso 
na Conferência da Haia de 
Direito Internacional Privado 
sobre o Projeto de Sentenças 
Estrangeiras e sua relação 
com o modelo brasileiro de 
homologação de sentenças 
estrangeiras bem se adequa às 
finalidades desta publicação, 
como será a seguir tratado, 
iniciando-se pela justificação 
da proposta para o ambiente de 
negócios transnacional.

Com efeito, o funcionamento 
eficiente do comércio 
internacional não pode dispensar 
o elemento de confiança entre 
as partes, que realizam seus 
negócios através de contratos 
internacionais, na maioria das 
vezes à distância. Nem sempre 
essas relações internacionais 
chegam a bom termo, resultando 
em um número significativo de 
litígios em que as partes estão em 
países diversos, ou pelo menos 
o patrimônio que garantirá 
indenização está no estrangeiro. 
Isso implica a necessidade de 
litigar judicialmente em um 
país pretendendo que os efeitos 
da sentença se produzam em 
outro. Se a execução da sentença 
doméstica é automaticamente 
garantida pelo sistema jurídico 
que a proferiu, não se pode 
dizer o mesmo de uma sentença 
estrangeira, que fica à mercê das
regras do foro em que se  
pretende a execução.

O crescente número de relações 
transfronteiriças destaca a 
possibilidade de que pessoas 
naturais ou jurídicas se vejam 
envolvidas em situações de 
responsabilidade civil por dano, 
questão de difícil compreensão 
e solução do ponto de vista da 
internacionalidade de eventual 
discussão judicial. O fato de 
uma sentença nessas condições 
ser proferida em um Estado e 

os bens do devedor estarem em 
outro Estado dificulta em muito 
a realização material de uma 
indenização.

A dificuldade de execução de uma 
sentença no estrangeiro pode 
causarprejuízos a contratantes 
nas situações em que os 
contratos são descumpridos, 
e atitulares de indenizações 
por dano. Os custos de litigar 
e executar podemsuperar o 
valor do crédito reconhecido na 
sentença. A falta de efetividade 
das regras de Direito nessas 
condições abre a possibilidade 
de fraudes que se valem da boa-
fé comercial e de ilícitos de toda 
ordem, diante da certeza de que 
um inadimplemento contratual 
ou um dano não será objeto 
de disputa judicial. Há muitas 
dificuldades para liquidar uma 
indenização em jurisdição diversa 
daquela na qual foi outorgada, 
impedindo que a penalização seja 
efetiva contra o infrator.

Desta forma o estabelecimento 
de regras para a circulação 
internacional de sentenças tem 
por efeito melhorar a ideia geral 
de acesso à justiça e reduzir riscos 
e, consequentemente, custos 
nas relações transnacionais³.
Nas palavras do Chairman da 
Comissão Especial, “acesso à 
justiça é letra morta se não for 
possível executar uma sentença⁴”.

1   LAFER, Celso, Direito Constitucional e Direito Internacional: considerações sobre o art. 4º - IIIda Constituição de 1988 e o Parecer Consultivoda Corte 
Internacional de Justiçasobre a Independência de Kosovo. Livro homenagem ao Ministro Franciso Rezek, mimeo com a autora, p. 1. 2011.
2 LAFER, Celso, Apontamentos sobre a Internacionalizaçãodo Direito Constitucional brasileiro, palestra proferida na PUC-Rio em outubro de 2011, mimeo 
com a autora, p. 5. Transcreve-se para melhor compreensão: O preâmbulo da Constituição de 1988 é muito mais abrangente do que os preâmbulos da prévia 
tradição constitucional brasileira. Uma das suas inovações é a de consignar explicitamente a vertente da internacionalização do Direito Constitucional 
brasileiro ao afirmar o compromisso do Brasil “na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias”.
3 Conforme o documento  que resume as palavras do Chairman da Comissão Especial na reunião de junho de 2016, Record 
ofIntroductoryremarksoftheChairoftheSpecial Commission (1-09 June 2016). O documento não é público.
4 Tradução livre dos autores: Access to justice is a ‘dead letter’ if you get a judgment that you cannot enforce. Em continuação das observações do Chairman: 
People do not go to court in order to obtain a beautiful piece of paper with a decision recorded on it, and the seal of the court attached: people care about 
practical outcomes. Access to justice means access to practical justice; just outcomes that are given effect. In today’s increasingly globalized world, it is ever 
more necessary for that practical effect to span borders, if justice is to be effective. So, the goal of access of justice, access to practical just outcomes wherever 
they need to be found, is at the heart of our work.
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São conhecidos os problemas 
relativos à produção de efeitos 
das sentenças judiciais em 
Estado diverso do em que 
proferida. Há marcante diferença 
para as partes em optar por 
solucionar suas controvérsias 
internacionais pela via arbitral 
ou pela via judicial, eis que os 
laudos arbitrais estrangeiros 
têm sua circulação e execução 
facilitada pela Convenção de Nova 
Iorque⁵, mas em contrapartida 
a arbitragem implica custos 
de litigar elevados, e em geral 
não está disponível para os 
casos de indenização por danos 
extracontratuais. As decisões 
judiciais, em especial em casos 
de responsabilidade civil e 
outros temas extracontratuais, 
não contam com um diploma 
internacional a facilitar sua 
circulação. A posição de 
um indivíduo ou empresa 
que participa de negócios 
transnacionais, portanto, fica 
caracterizada por um alto nível 
de incerteza quanto à produção 
de efeitos no estrangeirode uma 
sentença que lhe seja favorável, 
acrescendo riscos a sua atuação.

A Conferência da Haia de 
Direito Internacional Privado⁶, 
organização internacional que 
tem por objetivo promover a 
uniformização e a harmonização 
do Direito Internacional 
Privado, vem propondo regras 
que minimizem os entraves 
à circulação internacional de 

sentenças. O objetivo do Projeto 
de Sentenças iniciado pela 
conferência no final do século 
vinte é mitigar a incerteza nas 
relações privadasinternacionais, 
por meio de um sistema 
facilitado e seguro de circulação 
internacional de sentenças. 
A afirmação internacional 
do efeito da decisão judicial 
estimulará o cumprimento 
das regras de direito ao 
tornar eficaz a cobrança das  
indenizações por violação.

A Comissão Especial sobre 
o Projeto de Sentenças da 
Conferência da Haia para o 
Direito Internacional Privado 
concluiu seus trabalhos após 
quatro reuniões na cidade da 
Haia, Holanda, no Palácio da Paz, 
sede da Academia da Haia de 
Direito Internacional⁷. De acordo 
com o mandato do Conselho de 
Assuntos Gerais da Conferência 
da Haia, a Comissão Especial, 
integrada pelos membros da 
Conferência⁸, terminou seu 
mandato em maio de 2018, 
e encaminhou um projeto de 
convenção internacional para 
o reconhecimento e execução 
de sentenças estrangeiras em 
matéria civil e comercial. O texto 
será analisado pelo Conselho 
em 2019, com vistas a sua 
discussão em uma Conferencia 
Diplomática, pré-agendada para  
junho de 2019⁹.

Este artigo dividi-se em duas 
partes. Na primeira, trata 
sucintamente do histórico do 
projeto e sua comparação com o 
modelo brasileiro. Na segunda, 
cuida-se de analisar os principais 
pontos do projeto, com ênfase 
na obrigação que deverá ser 
assumida pelos Estados quando 
a convenção estiver para ser 
adotada, e na definição das bases
indiretas de jurisdição e regras 
de recusa.

1. O Projeto de Sentenças

1.1 Início do Projeto E  
Seu Objetivo

A Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado, uma das 
organizações internacionais mais 
antigas em atividade, retomou 
em 2012 o “Judgments Project”, o 
Projeto de Sentenças, visando a 
facilitar a circulação internacional 
das sentenças através de uma 
convenção internacional. O 
projeto foi desenvolvido por um 
Grupo de Trabalho formado por 
representantes de vários países, 
encarregado de apresentar uma 
primeira minuta da convenção. 
O Brasil integrou o Grupo de 
Trabalho e participou ativamente 
da iniciativa, sempre enviando 
representantes para as reuniões. 
O resultado do projeto instruiu os 
trabalhos da Comissão Especial 
composta por todos os membros 
da Conferência, comreuniões 
realizadas em junho de 2016, 

5 The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, de 10jun.1958. Para maiores informações, consultar http://www.
newyorkconvention.org, aceso em: 16jul.2018.
6 Sobre a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, consultar http://www.hcch.net, acesso em: 16jul.2018. Seulema é: The World Organisation 
for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters.
7 Sobre a Academia da Haia de Direito Internacional, consultar https://www.hagueacademy.nl/, acesso em: 16jul.2018.
8 As reuniões de junho de 2016 e fevereiro de 2017 contaram com mais de 150 participantes de 53 Estados e 16 organizações internacionais e ONGs, entre 
elas a ASADIP. 
9 Para informações sobre o Projeto de Sentenças, consultar https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments, acesso em: 16jul.2018.
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fevereiro e novembro de 2017, e 
maio de 2018.

As negociações tiveram origem 
em proposta apresentada pelos 
Estados Unidos da América à 
Conferência da Haia em 1992. 
Apesar de as negociações terem 
paralisado em 2001, os estudos 
desenvolvidos e que refletiam 
certos temas em consenso 
resultaram na Convenção sobre 
Eleição de Foro de 2005¹⁰, 
oferecida a ratificação pelos 
Estados interessados, não 
estando limitada aos Estados-
membros da Conferência da Haia. 
A Convenção de 2005 entrou em 
vigor em 2015 com a adesão do 
México, da União Europeia e de 
Singapura. Atualmente, está em 
vias de aprovação em outros 
Estados, inclusive pelo Brasil.

A aprovação da Convenção sobre 
Eleição de Foro de 2005 pelo 
Conselho de Assuntos Gerais da 
Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado encerrou 
um primeiro ciclo de trabalho 
do Projeto de Sentenças. No ano 
de 2011 o Conselho de Assuntos 
Gerais estabeleceu diretriz para 
retomada do projeto, dada a 
receptividade da Convenção de 
Eleição de Foro e o incremento 
das expectativas globais sobre o 
tema. Após recomendação de um 
grupo de especialistas reunido 
em 2012, o Conselho estabeleceu 
um grupo de trabalho que, após 

cinco reuniões presenciais, 
finalizou o anteprojeto em 
discussão na Comissão Especial. 
O Brasil esteve representado 
em todas as oportunidades, e as 
últimas reuniões contaram com 
representantes ativos de vários 
países latino-americanos.

O objetivo principal da futura 
convenção é estabelecer um 
sistema facilitado de circulação 
de sentenças estrangeiras, 
através da fixação de certos 
parâmetros geralmente aceitos 
como suficientes para reconhecer
que a jurisdição no país de 
origemfoi exercitada de forma 
legítima. Nesse sentido guarda 
grande semelhança com os 
princípios gerais estabelecidos 
na Convenção Interamericana 
sobre Competência na Esfera 
Internacional para Eficácia 
Extraterritorial das Sentenças 
Estrangeiras¹¹ concluída durante 
a CIDIP III de 1984 em La Paz, 
Bolívia, e com as regras presentes 
no Protocolo de Buenos Aires 
sobre Jurisdição Internacional 
em Matéria Contratual 
no âmbito do Mercosul, 
internalizado no Brasil pelo  
Decreto 2.095, de 17dez.1996.

Pretende-se auxiliar os 
operadores  jurídicos nas decisões 
a respeito do local onde iniciar 
suas disputas, estabelecendo 
um quadro normativo claro 
e seguro para a execução de 

uma decisão estrangeira entre 
os países contratantes. Um 
objetivo complementar é evitar a 
circulação de decisões obtidas em 
uma jurisdição que poderia ser 
considerada um foro escolhido de 
forma exorbitante, ou seja, sem 
contato razoável do caso com o 
Juízo que o conheceu.

Para alcançar esse objetivo, a 
Convenção deverárespeitar as 
importantes diferenças entre 
os diversos países quanto à 
aceitação da decisão jurisdicional 
estrangeira em sua esfera de 
soberania. A questão foi assim 
abordadano relatório explicativo 
da Convenção sobre Eleição de 
Foro de 2005¹²:

[…] where the court has 
jurisdiction on an approved 
ground, it can hear the case, 
and the resulting judgment will 
be recognised and enforced in 
other Contracting States under 
the Convention (provided 
certain other requirements are 
satisfied). […] 

Em simplificação de valor 
acadêmico, pode-se classificar 
em três tipos os sistemas de 
reconhecimento de sentenças 
estrangeiras quanto àabertura 
para admitir a produção de 
efeitos em território nacional de 
decisão emanada de outro país¹³:

10 Para mais informações sobre a Convenção sobre Eleição de Foro de 2005, consultar https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-
sections/choice-of-court, acesso em: 18fev.2017.
11 Ou simplesmente CIDIP III 1984, disponível em:http://www.oas.org/dil/CIDIP-III- foreignjudgments.htm, acesso em: 17jul.2018. A CIDIP III 1984 está 
em vigor internacionalmente desde 24dez.2004, e dela são partes ativas o México e o Uruguai.
12 HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Convention of 30 June 2005 on choice of court agreements: explanatory report. A Haia,Nl: Secretariado da 
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 2005. [HARTLEY-DOGAUCHI 2005], p. 785. Disponível em: https://www.hcch.net/en/publications-
and- studies/details4/?pid=3959, acesso em: 17jul.2018.
13  Conclusões a partir da tabela comparativa sobre regras de jurisdição, preparado pelo Escritório de Advocacia Inglês Jones &amp; Day para o Secretariado 
da HCCH e finalizado em 29set.2014. O documento não é público.
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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).

Enquanto em considerável 
parcela dos países do mundo a 
admissão de sentença estrangeira 
impõe a verificação de que a 
autoridade que a proferiu tinha 
vinculação fática com a causa 
decidida, no caso brasileiro não 
se exercita esse “controle indireto 
da jurisdição estrangeira”, como 
se verá a seguir.

1.2 O Modelo Brasileiro

A  legislação  brasileira,  
consagrada pela atual 
jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, indica 
que o Brasil se aproxima do 
modelo c, acima descrito. O 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) exerce o controle indireto 

da jurisdição estrangeira 
verificando o requisito da 
autoridade competente¹⁴. Ao 
fazê-lo na prática atual, limita-
se a examinar se a autoridade 
estrangeira que proferiu a decisão 
em processo de homologação não 
invadiu a competência exclusiva 
do juiz nacional, prevista no 
art. 23 do Código de Processo  
Civil de 2015¹⁵.

De ressaltar que o modelo 
brasileiro de admissão de efeitos 
na jurisdição nacional de decisão 
de autoridade estrangeira 
segue o sistema de delibação 
concentrado, de responsabilidade 
de um único órgão de natureza 
jurisdicional, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ)¹⁶. A história da 
distribuição legislativa dessa 
competência interna registra 
centenária atribuição ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
até 2004¹⁷, quando a Emenda 
Constitucional 45 a transferiu 
para o STJ. A relativamente 
recente transição modificou a 
percepção jurisprudencial sobre 
o tema, afetando os institutos 
que lhe são próprios. Registra-
se, a título exemplificativo, a 
admissão de medidas cautelares 
durante o processo de delibação, 
expressa normativamenteapós 

a transferência da competência 
originária para o STJ. No 
campo da regulamentação, as 
normas adotadas pelo STJ, de 
início na Resolução nº 9/2005 e 
posteriormente nos artigos 216-
A a 216-N do Regimento 
Interno¹⁸, receberam tratamento 
específico no CPC2015, nos 
artigos 960 a 965. Com isso, 
consagraram-se na legislação 
federal as regras que já vinham 
sendo usadas e reiteradas na 
firme jurisprudência do STJ nos 
últimos dez anos¹⁹ .

Esta aceitação dos termos da 
jurisdição internacional fixada 
em outro país pelas regras 
locais pode ser descrita, por 
um lado, como uma pretensão 
a cosmopolitismo e cooperação 
internacional, mas também pode 
resultar em excessiva exposição 
dos jurisdicionados nacionais, 
que se veem submetidos a 
qualquer decisão estrangeira, 
mesmo quando inexistentes 
mínimos elementos de contato 
da causa com a autoridade  
que a proferiu²⁰.

A discussão sobre a competência 
internacional como requisito 
para homologação da decisão 
estrangeira, exaure-se no 

14 Inc. I do art. 963 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015, vigência em 18mar.2016): Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à 
homologação da decisão: I - ser proferida por autoridade competente; […]
15   Assim está redigido o art. 23: Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a 
imóveis situados no Brasil; II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens 
situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; III - em divórcio, separação 
judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm, acesso em: 17jul.2018.
16  Nos termos da al. i do inc. I do art. 105 da Constituição: 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; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) […] 
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em: 17jul.2018.
17 O sistema de delibação adotado para o reconhecimento de sentenças estrangeiras vigora no Brasil desde o Decreto n. 6.982⁄1878 (STJ, Corte Especial, 
SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j. 4ago.2010).
18  Disponível em: http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/regimento, acesso em: 17jul.2018.
19 Sobre o tema de homologação de sentenças estrangeiras, veja-se, por todos, ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 
7ª e. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2018 [ARAUJO 2018], capítulo 14.4, p. 254 e segs.
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Brasil na confirmação de que 
esta tenha sido proferida por 
autoridade competente tal como 
determinado em seu Estado de 
origem, de acordo com a dicção da 
LINDB²¹, do já citado Regimento 
Interno do STJ (ver nota  16 ), e 
finalmente do CPC2015.

O sistema brasileiro, como 
atualmente operado pelo STJ, 
estabelece regras específicas 
para a jurisdição internacional, 
operando de forma negativa: 
quando há jurisdição exclusiva 
nacional (art. 23 do CPC2015) não 
se admite sentença estrangeira; 
quando há jurisdição concorrente
(arts. 21 e 22 do CPC2015), 
admite-se a sentença estrangeira 
se não conflitar com coisa julgada 
internamente estabelecida; 
quando não há jurisdição 
brasileira consolidada, admite-
se a sentença estrangeira. Em 
todos os casos se controla o 
conteúdopara preservação da 
ordem pública interna²², apenas 
de forma incidental e sem 
adentrar o mérito da controvérsia 
e suas provas.

Em poucas oportunidades as 
decisões de homologação de 
sentença estrangeira indicaram 
que o exame da competência 
da autoridade que a proferiu 

se projeta para investigar 
se houve razoáveis vínculos 
da causa originária com a  
jurisdição estrangeira²³.

Uma primeira observação 
importante é a de que o STJ 
não examina a competência da 
autoridade estrangeira quanto 
a sua competência interna, ou 
seja, quanto à subdivisão da 
jurisdição no país de origem. 
O exame concernente à 
autoridade responsável pela 
sentença estrangeira se faz 
quanto à jurisdição do estado 
estrangeiro e não adentra a  
subdivisão interna do país de 
origem da sentença²⁴.

Em segundo momento, verifica-se 
que o STJ atua tão somente para 
proteger a jurisdição exclusiva 
nacional, sem preocupação 
explícita e consistente com os 
vínculos que os submetidos à 
jurisdição estrangeira com ela 
teriam. Ilustrativo é o 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 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. […]²⁵

Constata-se a distinção entre 
as sentenças estrangeiras 
cujo conteúdo está abrangido 
pela competência exclusiva da 
autoridade judicial brasileira 
(art. 23 do CPC2015), e as 

20 De NARDI, Marcelo. Jurisdição internacional indireta: a &quot;autoridade competente&quot; na homologação de sentença estrangeira no Brasil. 
Direito Internacional em Expansão, v. VII: Anais do XIV Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2016, Gramado, RS. Belo Horizonte: Arraes  
Editores, 2016, p. 339.
22  Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, Decreto nº 4.657/1942 (disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/
Del4657compilado.htm, acesso em: 17jul.2018). A referência a juiz competente está na alínea a) do artigo 15: Será executada no Brasil a sentença proferida
no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente;[…]
23 Vejam-se exemplificativamente: STJ, Corte Especial, SEC 2714 AgRg, rel. Cesar Asfor Rocha, j. 4ago.2010; STJ, Corte Especial, SEC 3341, rel. Laurita Vaz, 
j. 14jun.2012; STJ, Corte Especial, SEC 06948 AgRg, rel. Nancy Andrighi, j. 17dez.2012; STJ, Corte Especial, SEC 8267, rel. Ari Pargendler, j. 20nov.2013; STJ, 
Corte Especial, SEC 9419, rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16out.2013; STJ, Corte Especial, SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez.2015, DJe 2fev.2016.
24  STJ, Corte Especial, AgRg na SE 2714⁄GB, rel. Cesar Asfor Rocha, DJe 30ago.2010. Na mesma linha, […] não interessa à ordem jurídica brasileira as 
divisões ou peculiaridades da competência interna dos países de origem da decisão, devendo o exame limitar-se à competência internacional ou geral (STJ, 
Corte Especial, SEC 4695, rel. Francisco Falcão, j. 7maio2012).Essa era a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (p. ex.: STF, SEC 05418, rel. 
Maurício Corrêa, j. 7out.1999).
25 STJ, Corte Especial, SEC 12.897/EX, rel. Raul Araújo, j. 16dez,2015, DJe 2fev.2016. 
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referenciadas no âmbito da 
competência concorrente 
(arts. 21 e 22 do CPC2015). 
Apenas na primeira hipótese 
a sentença alienígena não será 
passível de homologação, pois 
o  STJ reputará incompetente a 
autoridade estrangeira.

O legislador brasileiro 
estabeleceu o limite máximo da 
jurisdição nacional, em matéria 
cível, através dos arts. 21 e 22 
do CPC2015, e fixou a reserva de 
jurisdição exclusivano art. 23 do 
CPC2015, os casos em que não 
admite jurisdição estrangeira 
sob qualquer forma. Ao tomar 
essa decisão, elegeu critérios ou 
pontos de contato que constituem 
o expediente técnico pelo qual 
se examina a vinculação entre o 
foro e a questão debatida.

Resta claro que ao examinar 
o requisito de autoridade 
estrangeira competente o STJ 
atuana prática somente para 
impedir ofensa à jurisdição 
exclusiva nacional.

A legislação que estabelece 
o parâmetro de análise da 
competência para que a sentença 
estrangeira seja reconhecida 
e executada no Brasil é muito 
sucinta, e não esclarece se 
esse exame deveria ser feito 
ou não em profundidade. 
Utiliza, inclusive, a palavra 
“competência”, que na tradição 

legislativa brasileira porta um 
duplo sentido, podendo significar 
a divisão interna da jurisdição 
ou a jurisdição internacional em 
si mesma. Modificando a longa 
tradição anterior, o novo CPC no 
capitulo referente à jurisdição 
internacional foi mais preciso 
na terminologia no seu título, ao 
utilizar a expressão “limites à 
jurisdição”, no que está correto. 
Por seu turno, no capítulo 
referente à homologação de 
sentença estrangeira, a utilização 
do termo “competência” no 
artigo 963, I, não está em linha 
com a sua finalidade. Se o 
requisito diz respeito à análise 
dos limites jurisdicionais do país 
estrangeiro, a utilização do termo 
competência, que se destina 
somente a determinar o órgão 
interno do estado que terá esta 
atribuição, não está adequado 
e não dá a medida do que 
efetivamente deve o STJ analisar 
ao verificar o cumprimento  
desse requisito.²⁶

Ao longo dos anos, tanto o STF 
quanto o STJ pouco se debruçaram 
sobre a questão, o que resultou 
numa jurisprudência que só 
visa a evitar a homologação nos 
casos de jurisdição exclusiva 
dos tribunais pátrios, como  
se disse acima.

O envolvimento do Brasil 
nas discussões do Projeto de 
Sentenças aguça a sensibilidade 

para o problema do controle 
do exercício da jurisdição pela 
autoridade estrangeira em sede 
de homologação, o que não 
está claramente revelado nas 
decisões do STJ até o momento 
catalogadas. A expressiva 
maioria das decisões não se 
debruçou sobre as condições de 
fixação da jurisdição estrangeira.

O ingresso do Brasil em 
uma futura convenção sobre 
circulação de sentenças pode 
induzir uma leitura mais 
restritiva do requisito legal, 
com exigências mais precisas 
de vinculação do caso concreto 
com a autoridade estrangeira 
prolatora da decisão a homologar, 
como o fazem muitos países. 
O sentido desse controle, para 
além 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.²⁷

2. Os  Principais Pontos  
Discutidos no Projeto

Como consideração geral é 
preciso apontar que o ante 
projeto evidencia alguns 
conceitos resultantes das 
negociações dos últimos quatro 
anos. O modelo proposto é de 

26 CAMARA, Alexandra Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 23ª. e. , São Paulo, 2012, p. 126. Segundo o autor: “ ... só se pode falar de competência 
quando se buscar determinar a que órgão do Estado que exercerá a jurisidiçao será atribuído o exercício dessa função no caso concreto. Já quando se trata 
da competência internacional esta-se diante de um tema que é preliminar a esse. O que se busca, ali, é saber se um Estados (ou, mais especificamente se 
o estado brasileiro) poderá ou não exercer a função jurisdicional no caso concreto. Estabelecido isso, aí sim será possível determinar-se qual será, dentro
daquele Estado, o órgão jurisdicional competente para conhecer da causa. Não se deveria, pois, propriamente falar-se em competência internacional, mas 
nos limites internacionais do exercício da jurisdição.”
27 A respeito, veja-se do autor DE NARDI, Marcelo, Controle Indireto da Jurisdição Internacional: a “autoridade competente” na homologação de sentença 
estrangeira no Brasil, Revista da ESMAFE/RS, 1, 2017, Porto Alegre, p. 93. Segundo o autor: “ O aperfeiçoamento desse sistema de controle, independente
de qualquer alteração legislativa, já que é eventualmente aplicado como se viu em casos pontuais acima registrados, é medida que se impõe como instrumento 
de construção de jurisprudência em matéria de homologação de sentença estrangeira no Brasil, que dará maior segurança ao jurisdicionado nacioanal. “
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uma convenção vinculante, que 
passaria a integrar a legislação 
interna dos países membros 
como tratado, em oposição à 
adoção de princípios e regras de 
soft law. Com isso, atingir-se-ia 
o grande objetivo de promover 
a harmonização das soluções de 
Direito Internacional Privado. 
Por outro lado, o foco está em 
regras para o reconhecimento 
e execução de decisões 
estrangeiras. Configurará,  
pois, uma convenção do tipo 
simples, pois não há pretensão 
de estabelecer regras uniformes 
para jurisdição interna dos 
países, o que foi tentado na 
primeira fase do projeto (até 
2001), quando se pretendia 
realizar uma convenção dupla.

A convenção guardará, na medida 
do possível, coerência com a 
Convenção sobre Eleição de Foro 
de 2005. Também se procurará 
coordenar o texto com outras 
convenções da Conferencia da 
Haia, como a Convenção sobre 
a Cobrança Internacional de 
Alimentos para Crianças e 
Outros Membros da Família²⁸, 
de 23 de novembro de 2007, em  
vigor em 40 países.

O objetivo final é garantir maior 
segurança jurídica na circulação 
internacional de decisões 
judiciais civis e comerciais. 
Com isso, evita-se a duplicação 
de procedimentos em Estados 
diversos e diminuem-se os custos 
das transações e as despesas 
judiciais. Promove-se, ainda, 
maior previsibilidade quanto à 
circulação de decisões judiciais, 

auxiliando as partes em suas 
decisões de caráter comercial.

2.1 O Projeto – Análise Pontual

O projeto²⁹ foi dividido em dois 
capítulos de regras substantivas:
âmbito de aplicação, e 
reconhecimento e execução, 
além das cláusulas gerais e finais. 
Estas últimas, também chamadas 
de previsões instrumentais, 
contêmregras sobre adesão, 
depósito e guarda de documentos 
relevantes, comunicações entre 
as partes, e os importantes 
elementos autorizadores de 
declarações e reservas.

O capítulo relativo ao âmbito de 
aplicação começa pela definição 
dos temas admitidos ao sistema 
da convenção, seguidapela lista 
de matérias excluídas, e termina 
com as definições aplicáveis. Uma 
questão longamente discutida 
foi a definição do que sejam 
“questões civis e comerciais”, a 
grande delimitação de conteúdo 
substantivoda convenção, que 
aparece já no primeiro artigo. A 
terminologia, já empregada pela
Conferência da Haia em 
outros documentos, foi objeto 
de divergências acerca da 
necessidade ou não de se incluir 
uma definição mais precisa 
no projeto, evidenciando 
especialmente preocupações em 
excluir os atos típicos de Estado. 
A questão reveladiferençasentre 
os sistemas jurídicos de “common 
law” e de direito civil continental, 
e vários estudos foram 
produzidos sobre a questão. 
Para os países de direito civil o 

problema parece ser facilmente 
solucionado utilizando a 
antiga distinção entre atos 
de império (iusimperii) e atos  
de gestão (iusgestionis).

A definição de consumidor 
também mereceu discussão 
acalorada, havendo divergência 
entre a definição restritiva, já 
adotada pela Convenção sobre 
Eleição de Foro de 2005, e a 
pretendida por alguns países, 
entre eles Argentina e Brasil. 
O tratamento dado ao tema no 
anteprojeto, apesar do difícil 
consenso internacional, já reflete 
um avanço. “Consumidor” ficou 
definido a partir de uma visão 
clássica contratual, limitada 
a atividades domésticas, mas 
permitindo que as sentenças 
proferidas a seu favor circulem 
internacionalmente no regime 
da futura convenção. A solução 
encontrada para proteção do 
consumidor foi de limitar a 
circulação das sentenças contra 
ele proferidas aos casos em 
que a jurisdição seja exercida 
no seu domicílio, ou quando o 
consumidor tenha se submetido 
expressamente à jurisdição 
estrangeira no curso do exame 
jurisdicional da contenda 
relevante. Neste ponto específico 
a Delegação Brasileira atuou 
com intensidade, apresentando 
documento informativo durante 
as negociações³⁰. As posições 
brasileiras foram atendidas em 
grande medida, embora se possa 
considerar que na questão da 
definição de consumidor haja 
uma pequena discrepância com 
relação à proteção nacional.

28 Consultar: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support, acesso em: 18fev.2017.
29 Texto disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special-commission, acesso em: 17jul.2018.
30 O aqui autor Marcelo De Nardi redigiu o documento informativo nº 4, preparatório para a primeira reunião da Comissão Especial, de junho de 2016, 
mimeo com os autores.
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No exame do artigo 4º do 
segundo capítulo, sobre questões 
gerais, um dos pontos polêmicos 
foi a proposta de remoção da 
regra segundo a qual o tribunal 
do Estado requerido não 
faria revisão sobre os fatos já 
decididos pelo tribunal do Estado 
requerente. É um tópico sensível,
porque a regra na maioria 
dos países, especialmente nos 
de direito civil, é de não se 
reexaminar o mérito da decisão 
objeto de reconhecimento, senão 
para proteção da ordem pública, 
segundo o sistema de delibação³¹.
Ainda no artigo 4.4, estatui-se a 
possibilidade de negar o pedido 
de reconhecimento quando 
pendente de recurso a sentença 
pretendida reconhecer e executar 
em outro país.

2.2 Bases Indiretas de 
Jurisdição

A importância de examinar, 
ou pelo menos compreender, a 
atividade de controle indireto 
da jurisdição estrangeira no 
momento da homologação da 
sentença proveniente de outro 
paísaparece na evolução do já 
mencionado Judgments Project da 
Conferência da Haia. O registro 
das origens do projeto no relatório 
explicativo da Convenção sobre 
Eleição de Foro de 2005³² 
pressupõe o controle indireto 

dos fundamentos da jurisdição 
exercida no estrangeiro.

As negociações para o 
estabelecimento da Convenção 
só foram possíveis porquehá 
pontos de convergência quanto 
a certos fundamentos para 
exercício de jurisdição. Quando 
concretizados certos pontos de 
contato admitidos por todos 
os Estados parte, as indirect 
jurisdictional bases, resultaria 
circulação facilitada da sentença 
produzida sob o regime da 
futura convenção. O que se 
exige é uma conexão razoável 
entre as características da ação 
e o foro em que foi julgada, sem 
que se evidencie um excesso 
no exercício da jurisdição pela 
corte de origem que impediria 
sua aceitação pela jurisdição que 
deverá proceder à execução.

A evolução desses conceitos, com 
as dificuldades a eles inerentes³³,
resultou em anteprojeto de 
convenção que arrola alguns 
fundamentos reconhecidos como 
autorizadores de circulação 
sob o regime da convenção 
(whitelist, approved grounds for 
jurisdiction), que podem ser não 
exaustivamente resumidos em³⁴:

- domicílio (habitual residence) 
da pessoa natural - art. 5.1(a);
- manutenção de filial, agência 

ou estabelecimento pela pessoa 
jurídica - art. 5.1(d);
- submissão à jurisdição 
expressa ou tácita, anterior ou 
contemporânea ao processo - 
art. 5.1(c, e,f, e m);
- local do cumprimento 
da obrigação contratual -  
art. 5.1(g); e
- local da prática do ato danoso - 
art. 5.1(j).

O artigo 5º, que trata das bases 
indiretas de jurisdição³⁵ ou filtros 
jurisdicionais é, sem dúvida, 
o mais extenso e complexo 
da convenção. Foi a solução 
encontrada para viabilizar a 
convenção, ante a existência na 
legislação interna dos Estados 
partícipes da negociação de 
regras diversas sobre o tema, o 
que implica na ausência de um 
sistema uniforme de definição 
da jurisdição internacional de 
suas Cortes, ou seja, de regras 
uniformes de jurisdição direta.

Os  filtros jurisdicionais 
são limites impostos ao 
reconhecimento e execução das 
sentenças estrangerias, com 
osquais os Estados estão de 
acordo e nesse sentido serão 
harmonizados pela convenção.
São interpretados como as 
hipóteses em que os Estados que 
receberão a sentença estrangeira 
para reconhecimento e execução 

31 No Brasil a regra pode ser inferida do que está no parágrafo único do art. 216-H do Regimento Interno do STJ, que limita as defesas possíveis na ação de 
homologação de defesa aos requisitos formais e à proteção à ordem pública: A defesa somente poderá versar sobre a inteligência da decisão alienígena e a
observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F. A doutrina confirma a impossibilidade de reexame do mérito da sentença estrangeira 
submetida a reconhecimento e execução no Brasil: Adotou- se o sistema de delibação, oriundo do sistema italiano, pelo qual não se questionava o mérito 
da decisão, em sua substância, senão para a verificação dos requisitos formais e da ofensa à ordem pública, bons costumes e soberania nacional. […] 
[ARAUJO 2018, p. 257. 
32  Relatório HARTLEY; DOGAUCHI 2005, ver nota 9.
33 HARTLEY; DOGAUCHI 2005, p. 785: […] it became apparent as work proceeded that it would not be possible to draw up a satisfactory text for a “mixed” 
convention within a reasonable period of time. The reasons for this included the wide differences in the existing rules of jurisdiction in different States and
the unforeseeable effects of technological developments, including the Internet, on the jurisdictional rules that might be laid down in the Convention. […]
34  Texto disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special- commission, acesso em: 17jul.2018. 
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aceitam como legítimo o exercício 
da jurisdição por uma Corte que 
não seja sua. Por outro lado, os 
filtros jurisdicionais aumentam o 
escrutínio sobre a vinculação do 
caso concreto com a jurisdição 
do Estado requerente. 

Esse trecho da convenção é de 
substancial relevância, pois 
as previsões representam um 
conjunto de regras que permite 
aos Estados se obrigarem 
confiando na lisura e qualidade 
do exercício de jurisdição 
pelos demais Estados. É, 
portanto, matéria que resulta 
em intensas discussões e 
posições divergêntes, ainda não 
completamente solucionadas.

A técnica interpretativa, 
aplicável ao artigo 5º é a de que 
a Convenção prevê uma lista 
exaustiva de bases de jurisdição 
aceitas uniformemente, situação 
cuja ocorrência estabelecerá 
a obrigação do Estado parte 
destinatário do pedido de 
reconhecimento e execução de 
admitir a sentença estrangeira 
que tenha sido proferida nessas 
condições. Ausente alguma das 
bases previstas na convenção 
no caso concreto, o Estado 
parte a que dirigido o pedido 
de reconhecimento e execução 
poderá recusá-la.

O fato principal que induz 
vinculação suficiente à jurisdição, 

ou seja, que estabelece base para 
reconhecimento do exercício 
da jurisdição estrangeria, é a 
residência habitual do réu no 
local do foro. Nessas condições, 
partindo de um modelo simples 
de processo que supõe um autor 
e um réu, tem-se mundialmente 
reconhecido como razoável o 
exercício de poder jurisdicional 
sobre o réu domiciliado no 
país que é a sede da autoridade 
jurisdicional, o que facilita 
sobremaneira sua defesa. 
Consolidação desse princípio 
está no artigo 5.1(a)³⁶.

Na visada daquele que propôs o 
processo, o autor, a submissão 
expressa à jurisdição do foro a 
que recorreu revela suficiente 
vinculação para os casos em 
que ele venha a ser derrotado e 
condenado pelo juízo estrangeiro. 
O efeito também se estabelece se 
o réu consentir expressamente 
com a jurisdição. O princípio 
da submissão está contido nas 
alíneas c e e do artigo 5.1³⁷.

As bases de jurisdição aceitas com 
relação a pessoa jurídica, quando 
ela for a autora, são equivalentes 
às da pessoa física, sobrelevando 
o princípio da submissão. Já 
quando a pessoa jurídica for a ré, 
o princípio da residência habitual 
se aplica, naturalmente com as 
dificuldades de se estabelecer 
qual é o local da residência 
habitualda pessoa jurídica, que 

pode ser, nos termos do artigo 3.2 
do anteprojeto, o local indicado 
nos atos constitutivos, o local 
da sua constituição³⁸, o local da 
sede da administração, ou o local 
do principal centro de negócios. 
Trata-se de um problema clássico 
de Direito Internacional Privado, 
muitas vezes presente em casos 
concretos como questão prévia, 
para cuja solução se empregaram 
preceitos bastante comuns nos 
vários ordenamentos jurídicos 
que pretendem cooperar.

Também se admite satisfatória 
vinculação para fins 
jurisdicionais quando houver 
no foro filial, agência, ou 
outro estabelecimento sem 
personalidade destacada da 
pessoa que a constituiu, desde 
que o objeto do processo esteja 
relacionado às atividades 
praticadas por esse ente 
subsidiário (artigo 5.1.d).

Na matéria contratual a regra 
de reconhecimento de jurisdição 
segue caminho relacionado 
à evolução da jurisprudência 
norteamericana e canadense, 
que não reconhece base de 
jurisdição adequada quando o 
réu que foi parte do contrato 
não dirigiu propositalmente e 
substancialmente suas atividades 
para produzir efeitos jurídicos 
no Estado do foro. A expressão 
adotada no artigo 5.1(g) para 
instrumentalizar a exceção 

35 Entende-se por jurisdição internacional indireta, ou mais precisamente […] o controle indireto da jurisdição internacional, a ação de determinado 
Estado, em momento de examinar as condições para que se gerem efeitos de sentença estrangeira em seu ambiente de influência política, de verificar se o 
exercício da jurisdição pelo juízo de origem se deu em condições de razoável vinculação àquele foro (De NARDI 2016, p. 335-336).
36 Article 5 - Bases for recognition and enforcement; 1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –;
a) the person against whom recognition or enforcement is sought was habitually resident in the State of origin at the time that person became a party to 
the proceedings in the court of origin;[…]
37  Article 5 - Bases for recognition and enforcement; 1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is 
met –[…]; c) the person against whom recognition or enforcement is sought is the person that brought the claim on which the judgment is based;[…] e) the 
defendant expressly consented to the jurisdiction of the court of origin in the course of the proceedings in which the judgment was given;
38  Como é a opção brasileira, art. 11 da LINDB. 
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é: the defendant’s activities in 
relation to the transaction clearly 
did not constitute a purposeful 
and substantial connection  
to that State.

Outros pontos foram 
discutidos, entre eles o da 
propriedade intellectual, no 
qual a Delegação Brasileira atua 
com protagonismo. A base de 
discussão é expressar o princípio 
da territorialidade dos direitos 
de propriedade intelectual 
através de bases de jurisdição 
constituintes da obrigação 
de reconhecer a sentença 
estrangeira sem risco de afetar a
territorialidade nacional, 
que é típica desses direitos. 
Uma das dificuldades ainda 
não solucionada é a potencial 
interferência de uma sentença 
estrangeira com decisões de 
autoridades competentes para o 
tema de propriedade intelectual 
no país de reconhecimento e 
execução, objeto de um subgrupo 
de trabalho com mandato para 
realizar seus estudos até a 
Conferência Diplomática prevista 
para junho de 2019.

Também houve deliberação 
sobre as bases de jurisdição 
relacionadas com o trust, 
instituição desconhecida no 
Brasil mas que tem grande 
importância em outros países, 
notadamente da common law. 
As dificuldades de compreensão 
das minúcias envolvendo o tema 
fazem com que seja conduzido 
delicadamente, com pequenos 
ajustes a cada reunião.

2.3 Bases Exclusivas de 
Jurisdição e Causas de Recusa  
de Reconhecimento

O artigo 6ºcuida das bases 
exclusivas de jurisdição, cujas 
regras se superpõem às do artigo 
5º, estabelecendo a obrigação 
dos membros da convenção de 
reconhecer qualquer sentença 
proferida segundo seus termos, e 
a obrigação adicional de recusar 
sentença estrangeira que não 
provenha do país indicado na 
base de jurisdição. A leitura mais
aprofundada desse dispositivo 
revela que está a traduzir, 
de forma negativa, uma 
harmonização das normas 
sobre jurisdição, iniciando, pois, 
a uniformização da jurisdição 
direta: os Estados que aderirem 
à futura convenção concordarão 
que para os assuntos tratados 
no artigo 6º as únicas bases 
jurisdicionais aceitáveis são 
aquelas lá declaradas.

O artigo 7º trata das causas 
para recusa de reconhecimento 
e execução. São os requisitos 
formais já conhecidos, além da 
cláusula de proteção da ordem 
pública. A redação usa o termo 
“manifestamente” para dar uma 
qualificação maior à exceção, 
no mesmo sentido, aliás, da 
Convenção Interamericana sobre 
Eficácia Extraterritorial das 
Sentenças e Laudos Arbitrais 
Estrangeiros³⁹ concluída  
durante a CIDIP II de 1979 em  
Montevidéu, Uruguai.

Está prevista a possibilidade 
de reservas ou declarações 
especiais, em forma ainda não 
claramente definida, o que 
certamente permitirá ajustar 
o anteprojeto às necessidades 
de um número maior de  
Estados  no futuro.

3. Conclusões

Os objetivos do Projeto 
de Sentenças restaram 
contemplados no texto atual. O 
êxito se constata da aprovação 
da estrutura geral e de muitas 
das especificidades propostas, 
especialmente no que diz respeito
às regras sobre as bases indiretas 
de jurisdição.

De uma perspectiva histórica, 
informada pelas dificuldades que 
o próprio Projeto de Sentenças 
enfrentou em sua evolução, 
fica evidente o avanço das 
negociações, e já se percebe a 
evolução na posição dos Estados, 
que estabeleceram ao longo 
do tempo a confiança mútua 
necessária para admissão em 
território próprio da sentença 
proferida em Estado estrangeiro, 
sem muitas restrições. A 
percepção de que tal admissão 
implicaria renúncia a uma parcela 
de sua soberania converte-se  
em reafirmação dessa, em nome 
de maior civilidade e do respeito 
às relações entre os Estados, 
e em respeito aos interesses  
dos indivíduos.

39 Ou simplesmente CIDIP II 1979, disponível em: http://www.oas.org/dil/CIDIP-II-extraterritorial.htm, acesso em: 7fev.2017.
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Os trabalhos da Comissão 
Especial, agora encerrados, são 
resultado de um movimento de 
aproximação de expectativas 
e necessidades, notando-se 
a construção de pontes de 
conexão entre os diversos 
países participantes, dispostos 
a cooperar para a realização da 
atividade jurisdicional em uma 
perspectiva global.

A sua conclusão se dará através 
de uma Conferência Diplomática 
entre os Estados membros e os 
observadores da Conferência da 
Haia em 2019. Com o espírito 
de colaboração estabelecido no 
curso dos trabalhos da Comissão 
Especial, pode-se ser otimista 
sobre sua conclusão em 2019.


