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APRESENTAÇÃO
Atualmente, o Direito Internacional passa por importantes transformações no Brasil. Tais 

transformações resultam, em grande medida, dos esforços desenvolvidos pela doutrina na tentativa de 
dotar o Direito brasileiro de uma mais ampla, completa e especializada explicação dos fenômenos que 
influenciam o cotidiano de todos.

Tradicionalmente o papel reservado ao Direito internacional sempre foi pouco destacado dentro 
das grades universitárias. Durante anos as disciplinas eram desenvolvidas mais na tentativa de explicar 
opções politicas brasileiras que em dotar o acadêmico de Direito de ferramentas úteis e críticas capazes 
de transformar a realidade do Direito nacional. Some-se a isso a pouca carga horária destinada às 
disciplinas de Direito Internacional Privado e Direito Internacional Público.

De forma salutar, contudo, em parte em razão da ratificação de importantes Tratados, em parte em 
razão da percepção de atuação dos diferentes atores internacionais, as Universidades brasileiras vêm 
percebendo o papel central desempenhado pela lógica da internacionalização. Não só cresceu o número 
de convênios universitários internacionais que permitem a dupla certificação de universitários e pós-
graduandos, como eles ajudaram a popularizar a noção de que a pesquisa jurídica é, por excelência, 
comparada. Além disso, as competições simuladas internacionais (Moots) dos mais variados tipos 
ajudam a construir um quadro jurídico comum de formação de futuros profissionais do Direito. 
Até mesmo a antiga dicotomia “Público x Privado” é, em grande parte, superada para concepção de 
abordagens mais interdisciplinares e conectadas com a realidade atual.

É, então, como forma de celebração desta mudança de postura que apresentamos a presente 
coletânea de artigos. Ela foi concebida como forma de expressão desta nova realidade em textos 
produzidos por estudiosos dos mais variados espectros do Direito internacional. Em comum, os textos 
possuem a preocupação com o desenvolvimento técnico, a profundidade da abordagem e o acesso 
público ao resultado da pesquisa científica.

Em homenagem a este ambiente de reflorescimento do Direito Internacional, os autores se 
propuseram a abordar temas que estão na ordem do dia do debate internacional e que relacionam o 
Direito internacional com os diferentes aspectos da atividade humana. Dentro desta perspectiva, as 
obra é dividida em três partes: Pessoa, Comércio e Procedimento. 

Na primeira delas, então, são abordados temas diretamente relacionados ao tratamento do 
sujeito no Direito Internacional. O capítulo de abertura, de Diego Nunes, é uma excelente perspectiva 
histórica, por meio do caso Olga Benário, da expulsão do estrangeiro, seguida do artigo sobre os reflexos 
internacionais da Imigração de Paulo Potiara de Alcântara Veloso.

A segunda parte do livro se ocupa da perspectiva internacional do Comércio, visitando os temas 
da proteção do investimento estrangeiro, na perspectiva histórica de Michele Hastreiter; o Direito 
marítimo e o controle da ordem pública de Osvaldo Agripino de Castro Jr.; e a aplicação do conceito 
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de fraude no crédito documentário, no artigo de Dennis José Almanza Torres e Márcia Carla Pereira 
Ribeiro.

A obra fica, então, completa com a análise de temas dos procedimentos judicial e arbitral, típicos 
do Direito internacional. Para tanto são apresentados os textos sobre a cooperação internacional em 
insolvências transnacionais de Sabrina Maria Fadel Becue; a arbitragem nas empresas em crise, de 
Giovana Benetti; a aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional, de Frederico Glitz; a homologação 
de sentenças arbitrais anuladas, de Cesar Pereira e Luisa Quintão e o auxílio direto na nova codificação 
processual brasileira de Joséli Fiorin Gomes.

Como o leitor pode perceber, a presente obra coletiva preocupa-se com a abordagem interdisciplinar 
do Direito Internacional, para o que muito contribui a visão e atuação profissional de seus autores. 
A presente coletânea, também, espera poder contribuir para o incremento do debate público e o 
aprofundamento do estudo destes temas tão presentes no mundo contemporâneo.

É, pois, com prazer que apresento esta obra ao público brasileiro.

Curitiba, abril de 2017.

Frederico Glitz

 



Parte 1

Pessoa 



“CONCEDENDO-LHE 
LIBERDADE, EMBORA 

ALÉM DAS FRONTEIRAS”?: 
A EXPULSÃO DE OLGA 

BENARIO PERANTE A CORTE 
SUPREMA BRASILEIRA.

Diego Nunes
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“CONCEDENDO-LHE LIBERDADE, EMBORA ALÉM DAS 
FRONTEIRAS”?: A EXPULSÃO DE OLGA BENARIO PERANTE A 

CORTE SUPREMA BRASILEIRA

“CONCEDENDO-LHE LIBERDADE, EMBORA ALÉM DAS FRONTEIRAS”?: 
THE EXPULSION OF OLGA BENARIO BEFORE THE BRAZILIAN 

SUPREME COURT

Diego Nunes1

RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar a decisão da Corte Suprema brasileira no Habeas 
Corpus n. 26.155/1936, que aprovou a expulsão de Olga Benario para a Alemanha nazista. Para tanto, 
percorrerá os argumentos lançados pelos ministros – preliminar de impossibilidade do uso de habeas 
corpus durante a vigência do estado de sítio; direito de nacionalidade ao nascituro e exercício da 
jurisdição criminal – de modo a perceber a adequação desses termos à ordem jurídica então vigente. 
Far-se-á estudo dos autos do processo, bem como da legislação e doutrina da época. Percebeu-se que 
o tribunal não contava com instrumentos legais e jurisdicionais adequados e prestava subserviência 
ou aquiescência ao regime, fruto do espírito de seu tempo. Assim, não conheceu o mérito e denegou a 
ordem.

PALAVRAS-CHAVE: Expulsão de estrangeiros [deportation of aliens?] – Habeas corpus – Segurança 
Nacional – Era Vargas (1930-1945)

ABSTRACT: The paper aims to analyse the decision of the Brazilian Supreme Court in the Habeas 
Corpus number 26.155/1936, which approved the expulsion of the communist revolutionary Olga 
Benario to the Nazi Germany. Therefore, will cover the arguments presented by the Supreme Court 
judges – preliminary of impossibility of habeas corpus use during the État de siège; right of nationality 
to unborn child and the exercise of criminal jurisdiction – in order to understand the adequacy of 
these terms to the then existing legal system. The study of the case files will be accomplished, as well as 
the legislation and doctrine of the time. It was noticed that the court did not have adequate legal and 
jurisdictional instruments and paid subservience or acquiescence to the political regime. So, did not 
acknowledge the merit and denied the request.

KEYWORDS: Expulsion of foreign – Habeas Corpus –National Security – Vargas Era (1930-1945)

1  Professor Adjunto em Fundamentos do Direito da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis”, na Universidade Federal de Uberlândia. Doutor 

em Ciências Jurídicas, currículo História do Direito, pela Universidade de Macerata (Itália). Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do Grupo de Pesquisas “Ordo iuris” em História da Cultura Jurídica (UFU/CNPq).
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Sumário: 1. Introdução. 2. O contexto histórico: a mulher e a crise institucional. 2.1 Olga Benario: 
alemã, judia, comunista, consorte de Luiz Carlos Prestes e mãe de um filho seu. 2.2 Olga Benario e a 
“Intentona Comunista” de 1935. 3. O processo de expulsão perante a Corte Suprema: HC n. 26.155/1936. 
3.1 O problema da nacionalidade do nascituro. 3.2 A indisponibilidade do exercício da jurisdição 
criminal brasileira. 3.3 A inadmissibilidade de habeas corpus durante o Estado de Sítio. 4. Conclusão. 
Referências bibliográficas.

1. Introdução

 Um caso peculiar: a defesa pedindo que uma paciente de habeas corpus fosse mantida presa, 
processada e julgada criminalmente ou, em alternativa, “concedendo-lhe liberdade, embora além das 
fronteiras”2. Mas para uma alemã judia e comunista, não seria a benesse imaginada pelo ministro Costa 
Manso uma quimera?

Há 80 anos, em 1936, a então Corte Suprema dos Estados Unidos do Brasil, hoje Supremo 
Tribunal Federal3, deparava-se diante de um caso que se tornaria histórico4. Olga Benario fora presa 
no começo daquele ano juntamente de Luiz Carlos Prestes, seu consorte, então os últimos líderes 
foragidos da tentativa de revolução comunista realizado em novembro do ano anterior. O destino de 
Olga, estrangeira, foi diverso de Prestes: este foi processado e julgado criminalmente, e mantido preso 
durante todo o regime, até a anistia concedida por Vargas; aquela, estrangeira, expulsa por ordem do 
presidente Getulio5.

A provocação à Corte Suprema para manifestar-se sobre a legalidade da medida em momento 
de grave crise institucional foi crucial para os destinos do país, vez que após o levante o Brasil passou 
seguidamente a estar sob o estado de sítio, até que se proclamasse o golpe de 1937. A importância de 
uma decisão que acirrou os ânimos políticos envolvendo a esfera judiciária e as relações internacionais 
é um cenário fundamental para entender a história do Direito Internacional Privado à luz deste caso 
que envolveu diversos fatores acerca da condição jurídica do estrangeiro.

2  “O Governo, mais benigno, livra-a imediatamente da prisão, concedendo-lhe liberdade, embora além das fronteiras! Não posso tomar 

conhecimento de um pedido, de que resulte manifesto prejuízo para a liberdade da paciente!”. BRASIL. Côrte Suprema dos Estados Unidos do 

Brasil. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão: Estrangeira – expulsão do território nacional – quando se justifica. Distrito Federal, 1936. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/colac/pesquisarColac.asp>. Acesso em: 30 jul. 2016, p. 7. Voto do Ministro Costa Manso.

3  O Supremo Tribunal Federal brasileiro, durante a breve vigência da Constituição de 1934, foi rebatizado de “Corte Suprema dos Estados 

Unidos do Brasil”. In: MELLO, Celso de. Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República). Brasília: STF, 2012. Disponível em: <http://

www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade/anexo/Notas_informativas_sobre_o_STF_versao_de_2012.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2016. Utilizar-se-á tal 

denominação ao longo do trabalho por ser corrente à época do processamento do habeas corpus em favor de Olga.

4  Tanto é verdade que os autos do processo encontram-se digitalizados e disponíveis no site do STF para consulta na seção de “julgamentos 

históricos”: BRASIL. Côrte Suprema dos Estados Unidos do Brasil. Petição de Habeas corpus n. 26.155, paciente Maria Prestes, Relator o Sr. 

Ministro Bento de Faria, Distrito Federal, 1936. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC_26155_Maria_Prestes_

Olga_Benario_Processo_Integral.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2016.

5  Para detalhes sobre a repressão penal às manifestações políticas durante a República Velha e a Era Vargas (1930-1945), remete-se a NUNES, 

Diego. Le “irrequietas leis de segurança nacional”: sistema penale e repressione del dissenso politico nel Brasile dell’Estado Novo (1937-1945). 

Tese de Doutorado (Direito). Università degli studi di Macerata (Itália), 2014. Disponível em: <https://u-pad.unimc.it/retrieve/handle/11393/192670/2863/Diego%20

Nunes%20tesi%20Leis%20de%20seguran%C3%A7a%20nacional%20UniMC.pdf>.  Acesso em: 18 mar. 2016.

http://www.stf.jus.br/portal/colac/pesquisarColac.asp
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade/anexo/Notas_informativas_sobre_o_STF_versao_de_2012.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalCuriosidade/anexo/Notas_informativas_sobre_o_STF_versao_de_2012.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC_26155_Maria_Prestes_Olga_Benario_Processo_Integral.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC_26155_Maria_Prestes_Olga_Benario_Processo_Integral.pdf
https://u-pad.unimc.it/retrieve/handle/11393/192670/2863/Diego Nunes tesi Leis de seguran%C3%A7a nacional UniMC.pdf
https://u-pad.unimc.it/retrieve/handle/11393/192670/2863/Diego Nunes tesi Leis de seguran%C3%A7a nacional UniMC.pdf
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A História do Direito, enquanto área jovem e em expansão no Brasil, ainda possui muitos capítulos 
a serem escritos. A história do Direito Internacional Privado e seus institutos, como a expulsão e as 
nuances acerca da condição jurídica do estrangeiro carecem de historiografia mais acurada. Ainda, não 
há estudo histórico-jurídico acerca do caso Olga Benário, o que justifica a realização de tal estudo6. 
Outras tentativas de estudo jurídico acerca do tema, seja pela vertente do direito e literatura ou pela 
hermenêutica constitucional7, parecem não colher a questão nodal do caso, qual seja o papel exercido 
pela Corte Suprema no exercício de suas funções durante períodos de fragilidade institucional, como o 
foi durante a vigência da Constituição de 1934.

Assim, o objetivo deste trabalho é compreender as razões de decidir e verificar o papel da Corte 
Suprema brasileira neste período, para compreender se era possível vislumbrar destino diferente a 
Olga Benario no caso em questão. Para tanto, empreender-se-á um estudo de caso8, de modo a expor 
as peculiaridades do julgamento de Olga, mas ao mesmo tempo conseguir extrair dele um parâmetro 
de como a Corte Suprema atuava em casos de grande comoção ligados ao elemento político. Por isso, 
o trabalho discutirá alguns elementos extrajurídicos necessários à compreensão dos fatos envolvidos, 
como a biografia de Olga e o levante comunista de 1935, para depois prosseguir ao processo e aos 
argumentos levantados durante o julgamento da questão.

Em um primeiro momento, analisar-se-ão as questões de mérito do HC n. 26.155/1936. Enfrentadas 
por uma minoria de julgadores, mesmo que com o fito de também denegar a ordem, discutiram-se os 
requerimentos do remédio constitucional. Tratou-se da questão da personalidade do nascituro, uma 
vez que Olga foi expulsa em avançado estado de gravidez. O objetivo era que a medida não transcendesse 
sua pessoa, uma vez que gestava filho de um nacional.

A outra questão concerne ao exercício compulsório da jurisdição criminal brasileira. Olga 
encontrava-se indiciada, ainda sem acusação formal, pelos fatos da revolta comunista. Seu escopo 
era de permanecer no país a qualquer custo, temendo a política racial de Hitler, além de seu estado 
avançado de gravidez. Assim, o pedido impetrado foi para permanecer encarcerada e assim ser julgada 
e processada criminalmente em solo brasileiro. Retinha-se cumprir pena por crime político no Brasil 
mais vantajoso do que retornar em sua condição à Alemanha nazista. Com isso, analisar-se-á que 
possíveis crimes teria incorrido Olga no Brasil, se isso atenderia ao princípio da ubiquidade, o que 
delimitaria a adequação do argumento empregado.

Por fim, analisar-se-á a questão preliminar da impossibilidade de se conhecer habeas corpus 
durante o Estado de Sítio decretado pelo governo após a Intentona Comunista. Por maioria dos votos, 
prevaleceu como o argumento que possibilitou a expedição do decreto de expulsão pelo Presidente da 
República.
6  Vejam-se esforços anteriores que encontram nesta versão que ora se apresenta a sua mais acabada pesquisa: NUNES, Diego. L’espulsione di Olga Benario. Legalità 
ed eccezione davanti
alla Corte Suprema brasiliana nell’era Vargas. In: PAGANO, Riccardo; MASTROBERTI, Francesco. La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni. Quaderni del 
Dipartimento Jonico, n. 1, 2015, p. 121-140; NUNES, Diego. Woman, Revolution, Law: the expulsion of Olga Benario Prestes before the Brazilian Supreme Court (1936). 
In: VANDENBOGAERDE, Sebastiaan; LELLOUCHE, Iris; DUFFULER-VIALLE, Hélène; DHALLUIN, Sébastien; DEBAENST, Bruno. (Wo)Men in Legal History. Lille: 
Centre d’Histoire Judiciaire, 2016, p. 123-133.
7  Vejam-se MUNIZ, Veyzon Campos. O caso Olga Benario Prestes: um estudo crítico sobre o habeas corpus nº 26.155/1936. In: Direito & Justiça – Revista de 
Filosofia da PUCRS, Porto Alegre, v. 37, n. 1 (2011). Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/9065>. Acesso em: 22 mar. 2016; GODOY, 
Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e Literatura: Vargas, o Estado Novo, a Lei de Segurança Nacional e o habeas corpus em favor de Olga Benário Prestes. A história entre 
foices, martelos e togas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1495, 5 ago. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/10245>. Acesso em: 22 mar. 2016.
8  MAFEI, Rafael; FEFERBAUM, Marina (coord.). Metodologia Jurídica: Um roteiro prático para Trabalhos de Conclusão de Curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
176ss.

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/9065
http://jus.com.br/revista/texto/10245
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2. O contexto histórico: a mulher e a crise institucional

 Antes de adentrar propriamente às questões jurídicas atinentes ao caso, faz-se necessário entender 
alguns pontos sobre a personagem principal do processo e o contexto político no qual ela e o processo 
se inserem.

 A série de particularidades acerca de Olga acrescida de um momento de grande convulsão social 
tiveram consequências cruciais para entender as razões de decidir dos ministros da Corte Suprema 
brasileira.

2.1 Olga Benario: alemã, judia, comunista, consorte de Luiz Carlos Prestes e mãe de um 
filho seu.

Militante comunista, heroína para a extinta República Democrática Alemã. Esposa de líder 
revolucionário, expulsa do território brasileiro. Mãe, retirada do convívio com a filha. Judia, morta 
na câmara de gás de um Lager. A história de Olga Benario9, por tantos elementos fantásticos recebeu 
importantes registros. Duas biografias, uma alemã10 e outra brasileira11. Um documentário12, um filme13 
e adaptações cênicas14.

Olga Gutmann Benario - que em sua atuação política usou vários nomes, como Maria Bergner 
Vilar e Maria Prestes15, importantes no caso em discussão - nasceu em Munique, na Alemanha, em 
1908, oriunda de uma família de judeus de classe média. Membro do Partido Comunista alemão desde 
1926, Olga trabalhou na legação comercial soviética em Berlim. Em 1928, participou do V Congresso 
da Juventude Comunista, em Moscou. De volta à Alemanha no ano seguinte, foi presa por três meses, 
acusada de atividades subversivas. Ao ser libertada, voltou para a União Soviética, onde passou a 
trabalhar na Internacional Comunista (Komintern), órgão que buscava conferir coesão aos diversos 
Partidos Comunistas espalhados pelo mundo.

Na União Soviética conheceu Luiz Carlos Prestes, destacado líder revolucionário brasileiro, que 
lá vivia desde 1931, tornando-se companheiros. Em 1934, em reunião de delegados sul-americanos 

9  Para uma sua descrição breve e eficaz, veja-se Olga Benario. In: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 

1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/olga_benario>. Acesso em 18 mar. 2016.

10  WERNER, Ruth. Olga Benario: die Geschichte eine stapferen Lebens. Berlin: Neues Leben, 1961. Traduzido para o português como Olga 

Benario: a história de uma mulher corajosa. São Paulo: Alfa-Omega, 1990.

11  MORAIS, Fernando. Olga. 2a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. Traduzido em alemão como Olga. Frankfurt-am-Main: Volksblatt, 

1989.

12  IYITANIR, Galip. Olga Benario: Ein Leben für die Revolution, 92 min., Germany, Elias Film, ZDF, 2004. Mais informações em http://www.

imdb.com/title/tt0410397/. Acesso em 18 mar. 2016.

13  MONJARDIM, Jayme. Olga. 141 min. Brasil: Europa Filmes, Globo Filmes, Lumière, 2004. Mais informações em in http://www.imdb.com/title/

tt0196811/?ref_=fn_tt_tt_1. Acesso em 18 mar. 2016.

14  Tratam-se das peças de teatro de PEREIRA, Joacil de Britto. Olga Benario Prestes. Recife: Fundação Cultural Cidade do Recife, 2003 e da 

peça de teatro-documento Olga Benario: um breve futuro, direção de Luiz Fernando Lobo [2006] e da peça de Rachel Gertel, intitulada Não há 

tempo para chorar [1965]; e a ópera Olga, de Jorge Antunes, com libreto de Gerson Valle [2006]. Veja-se ASSIS, Luciara Lourdes Silva de. A Shoá 

em Olga Benario Prestes, de Joacil de Brito Pereira. In: Vértices, São Paulo, n. 10 (2011), p. 1-14.

15  O advogado impetrante do habeas corpus em favor de Olga, Heitor Lima, compôs o nome “Maria Prestes” tendo por base o nome ilegal que 

ela utilizara para entrar no Brasil, Maria Bergner Vilar, como esposa de Antonio Vilar, na verdade Luiz Carlos Prestes.

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/olga_benario
http://www.imdb.com/title/tt0410397/
http://www.imdb.com/title/tt0410397/
http://www.imdb.com/title/tt0196811/?ref_=fn_tt_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0196811/?ref_=fn_tt_tt_1
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da Internacional Comunista, em Moscou, da qual participaram representantes brasileiros, ficou 
estabelecido que Luiz Carlos Prestes voltaria ao Brasil para articular uma insurreição armada que 
instalasse um governo revolucionário no país. Prestes seria acompanhado por um pequeno grupo de 
experimentados revolucionários, encarregados de auxiliá-lo na preparação da insurreição, do qual Olga 
fazia parte.

Chegando ao Brasil em abril de 1935, Prestes e Olga permaneceram na clandestinidade, apesar de 
nessa época o nome de Prestes ser entusiasticamente aclamado nas manifestações populares promovidas 
pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente política de caráter antifascista que reunia diversos 
setores de esquerda, entre os quais os comunistas. Os preparativos insurrecionais caminhavam quando, 
em novembro daquele ano, um levante armado estourou na cidade de Natal, motivado principalmente 
por fatores locais. Prestes ordenou, então, que a insurreição fosse estendida ao resto do país. Porém, 
apenas algumas unidades militares de Recife e Rio de Janeiro se levantaram em solidariedade. O governo 
brasileiro logo controlou a situação e desencadeou forte repressão sobre os setores oposicionistas.

Durante alguns meses, Prestes e Olga conseguiram ainda viver na clandestinidade, mas em março 
de 1936 foram capturados pela polícia. Mesmo estando grávida, Olga foi expulsa e enviada para a 
Alemanha, em setembro daquele ano, sendo entregue à Gestapo, a polícia política alemã. Foi, então, 
enviada para um campo de concentração nazista, onde deu a luz a Anita Leocádia Prestes. Sob uma 
intensa campanha internacional pela sua libertação, Anita seria posteriormente resgatada por sua avó 
paterna. Olga Benario, no entanto, continuou presa e transferida a outro campo, onde morreu executada 
pelos nazistas, em 1942.

Dentre os vários temas que da biografia de Olga que possam interessar ao historiador do direito, 
escolheu-se a sua expulsão do território brasileiro. Em especial, guardar-se-á o habeas corpus preventivo 
que visava impedir a execução da medida. A decisão da Corte Suprema brasileira usualmente é apontada 
como draconiana diante da gravidez de Olga16. Mergulhando no contexto jurídico da época, poder-se-á 
compreender se a mais alta corte brasileira baseou-se plausivelmente em critérios jurídicos ou, apenas, 
teria corroborado com a intolerância ao dissenso político pelo autoritarismo estatal então nascente.

Desta feita, o trabalho pretende analisar a construção dos argumentos expendidos pelos ministros 
da Corte Suprema para denegar a ordem requerida com o fito de evitar a expulsão. Ao contrário do 
caminho da repressão penal adotado contra Prestes, que restou encarcerado até o fim da II Guerra 
Mundial, adotou-se estratégia diversa contra sua companheira. Sendo alemã e judia, optou-se pela 
via do procedimento meramente administrativo de expulsão, sob a justificativa de Olga tratar-se de 
elemento nocivo à segurança nacional. Importante ressaltar que àquele momento histórico, houve um 
paulatino alinhamento entre o regime totalitário nazista alemão e o autoritário Estado Novo brasileiro, 
ainda em estado embrionário17.

16  Vejam-se MUNIZ, Veyzon Campos. Op. cit e GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Op. cit.

17  SEITENFUS, Ricardo. O Brasil vai à Guerra. São Paulo, Manole, 2003.
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2.2 Olga Benario e a “Intentona Comunista” de 1935

Agora, far-se-á um breve percurso sobre a fracassada revolução comunista brasileira que foi o 
estopim do episódio: decretou-se o estado de sítio, que teria impedido o deferimento da segurança; 
reformou-se a Lei de Segurança Nacional nos dispositivos atinentes à expulsão de estrangeiros; ensejou-
se a captura de Olga Benario juntamente de Luiz Carlos Prestes.

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) nasceu em 1922. Relegado à clandestinidade já em 192718, 
não possuía expressão no cenário político nacional até a filiação em seus quadros de Luiz Carlos Prestes, 
líder do movimento de oposição militar brasileira “tenentismo”19, que aderira ao comunismo durante o 
exílio, na Bolívia e depois Argentina.

O Brasil vivia na década de 30 do século passado um momento de efervescência política. As novas 
ideologias possuíam trânsito internacional. Assim, os partidos, sindicatos e demais associações de 
cunho popular começaram a tomar destaque na sociedade. A Revolução de 1930, principalmente após 
a Constituição de 1934, tornou possível que o debate político se espraiasse para as classes populares, 
alheias ao processo político-eleitoral da velha república.

Crescia o descontentamento com o rumo político do país após 1934. A nova constituição então 
proclamada legitimou o domínio do presidente Getúlio Vargas sobre a política nacional, frustrando as 
promessas da sua Aliança Liberal que liderou a revolução em 1930 ao dar fim à república oligárquica. 
Surgiu em março de 1935 uma eclética coalizão de oposição, a Aliança Nacional Libertadora (ANL).

Membros do PCB, sindicalistas e militares de baixa patente ali aglutinaram forças contra o poder 
central20. O mote era a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas 
estrangeiras no território nacional e a reforma agrária. Dentre outras estratégias para a popularização 
do movimento, elegeu-se o “Cavaleiro da Esperança” Luiz Carlos Prestes21 como presidente de honra, 
já em deslocamento clandestino ao Brasil após treinamento na URSS. A partir desse programa, a ANL 
realizou manifestações e greves, atitude que gerou descontentamento do governo22.

O comício organizado em 05 de julho na capital contou com o envio de um discurso por Prestes, 
convocando “todos à luta pela libertação nacional do Brasil”. Fazendo uso da Lei de Segurança Nacional 

18  Sobre a história do PCB, vejam-se: Partido Comunista Brasileiro (PCB) [verbete], in ABREU, Alzira Alves de et al. Op. cit.; SILVA, Hélio. 

1935: A revolta vermelha, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1969; DULLES, John W. F. Anarchists and Communists in Brazil: 1900-1935. 

Austin: University of Texas Press, 1973; DULLES, John W. F. Brazilian Communism: 1935-1945: Repression during World Upheaval. Austin: 

University of Texas Press, 1983.

19  ALEXANDER, Robert J. Brazilian “Tenentismo”. In: The Hispanic American Historical Review, v. 36, n. 2, May, 1956, p. 229-242. Mais 

detalhes em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/MovimentoTenentista. Acesso em 18 mar. 2016. 

20  D’ARAÚJO, Maria Celina. O estado novo. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 15.

21  Alcunha popularizada por AMADO, Jorge. O Cavaleiro da Esperança. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2011, originalmente publicado 

de modo clandestino como Vida de Luiz Carlos Prestes: El caballero de la esperanza. Buenos Aires: Claridad, 1942.

22  SEINTENFUS, Ricardo Antônio Silva. O Brasil de Getúlio Vargas e a formação dos blocos: 1930 a 1942: o processo do envolvimento 

brasileiro na II Guerra Mundial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985, p. 46-51.

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/MovimentoTenentista


Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

16

(LSN) em vigor desde 04 de abril de 193523, Vargas reagiu. Em 11 de julho de 1935, o governo ordenou o 
fechamento por seis meses das atividades da ANL. O Decreto n.º 229, fundamentado no art. 29 da LSN, 
considerou provado por investigação policial que havia o desenvolvimento de “actividade subversiva da 
ordem política e social”24.

Sem a proteção institucional da ANL, órgão que realmente possuía o poder de aglutinação das 
massas, o PCB passou a operar como a única frente ostensiva de oposição. Todavia, em um erro de 
cálculo sobre a capacidade de remobilização das massas iniciou o planejamento para um levante que 
faria a revolução comunista no Brasil. O Komintern já havia enviado outros agentes além de Olga 
Benario para tal função e financiou tais atividades.

Com o apoio efetivo restrito de militares comunistas, ao fim de novembro realizou-se a tomada 
de quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Os resultados foram desastrosos: tanto na esfera 
militar, frente o pouco número de adeptos e a falta de coordenação dos revoltosos; quanto para o 
movimento enquanto ideologia, pois proporcionou ao governo uma justificativa para a persecução de 
toda atividade comunista. O movimento foi apelidado de “Intentona Comunista25” justamente por seu 
caráter despropositado.

Após a Intentona, o governo “sob a impressão do alarma causado por um levante de cor comunista26” 
aproveitou para aprimorar os institutos repressivos ao dissenso político dispostos na Lei de Segurança. 
O resultado foi a promulgação da Lei n.º 136, de 14 de dezembro de 1935, que modificaria vários 
dispositivos da LSN.

Preocupada principalmente em dar respostas à participação do funcionalismo público e dos militares 
em atividades subversivas, também se preocupou com a repressão dos estrangeiros envolvidos. Deu-
se nova regulamentação à expulsão imediata e impedimento de ingresso aos alienígenas considerados 
nocivos à segurança nacional27.

A existência de Olga era desconhecida até aquele momento pelas autoridades brasileiras. De 
fato, encontrava-se no Brasil apenas para realizar a segurança pessoal de Prestes durante sua entrada 

23  BRASIL. Lei n.º 38, de 4 de Abril de 1935. Define crimes contra a ordem política e social. Toda a legislação brasileira (leis e decretos) do 

período utilizada neste trabalho pode ser consultada em BRASIL, Coleção das leis da República. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/publicacoes/>. Acesso em 18 mar. 2016.

24  BRASIL. Decreto n.º 229 – de 11 de julho de 1935. Ordena o fechamento, em todo o territorio nacional, dos nucleos da “Alliança Nacional 

Libertadora”.

25  O termo “intentona” identifica uma situação de atividade inútil, já dada ao fracasso de antemão, e “para se ter uma idéia da importância que 

esse evento teve para as Forças Armadas, a partir de 1937, o Levante (que elas chamaram de Intentona, significando intento louco, plano insensato) 

foi transformado em data oficial de celebração militar, quando se condenava a traição aos colegas e se relembravam as vítimas da covardia. Apenas 

na década de 1990 a data deixaria de merecer cerimônias oficiais”. D’ARAÚJO, Maria Celina. Op. cit., p. 16.

26  Conforme se vê na opinião de juristas da época, como Nélson Hungria: “[...] que se supunha, a princípio, symptoma de extensa radicação 

da ideologia marxista entre nós, mas que não passou de uma aventura dessa escassa minoria de indivíduos irrequietos e afoitos que, com o fito no 

poder, se aggremiam sob qualquer bandeira revolucionaria”. HUNGRIA, Nélson. Compendio de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1936, p. 77.

27  “Lei n.º 136, de 14 de dezembro de 1935. Modifica varios dispositivos da Lei n. 38, de 4 de abril de 1935, e define novos crimes contra a 

ordem política e social […] Art. 20. A prisão provisoria do expulsando não poderá exceder de três mezes, salvo pela impossibilidade da obtenção 

do visto consular no respectivo passaporte. Art. 21. Fica sujeito á expulsão immediata o estrangeiro, mesmo proprietario de immoveis, que praticar 

qualquer dos crimes definidos nesta ou na lei n.38, e prohibida a entrada livre no Paiz ao estrangeiro que, igualmente proprietario, de qualquer 

modo possa attentar contra a ordem e segurança nacionaes”.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/
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clandestina. Havendo cumprido a missão, poderia ter retornado a Moscou, mas permaneceu ao lado 
de Prestes durante todo o período, já como companheiros.

Olga fora presa junto de Luiz Carlos Prestes após manterem-se escondidos quase seis meses após 
a deflagração dos levantes de novembro de 1935, em março de 1936. Enquanto Prestes permaneceu 
encarcerado na delegacia especial da polícia política (DOPS), Olga foi encaminhada à Casa de Detenção 
do Distrito Federal, em companhia de outras mulheres presas políticas.

Isto porque a polícia política, chefiada por Filinto Muller28, notoriamente germanófilo, adotou 
estratégias diversas para os membros do casal. Enquanto Prestes fora tido por cabeça da revolução, e 
por isso indiciado e posteriormente processado criminalmente, Olga permanecera detida pela condição 
de estrangeira subversiva.

3. O processo de expulsão perante a Corte Suprema: HC n. 26.155/1936.

Formalmente, não havia acusação criminal estabelecida contra Olga, vez que ela e outras 
mulheres participantes da célula comunista que liderou o levante nele não tiveram funções específicas 
documentadas. O relatório final do inquérito relativo aos episódios do levante ocorridos no Rio de 
Janeiro recomendou que Olga e as outras duas esposas estrangeiras não fossem indiciadas29, mas 
recomendou-se a expulsão30.

Assim, para Olga foi organizado um inquérito policial, não juntado aos autos de habeas corpus, 
mesmo com pedido expresso do impetrante31. Segundo o direito brasileiro, haveria a necessidade de 
procedimento administrativo para a realização do ato de expulsão, ainda que não houvesse uma forma 
prescrita expressamente, concluído por ato privativo do Presidente da República32.

A intervenção judicial no procedimento de expulsão no Brasil à época, como ainda hoje, tem lugar 

28  R. LEMOS, MÜLLER, Filinto. [verbete]. In: ABREU, Alzira Alves de et al. Op. cit

29  “Embora ouvidas e qualificadas a fls. 2.192 do 9º e 2.991 e 3.016 do 12º volume, não devem figurar como accusadas neste inquerito, attendendo 

ás razões apresentadas em nosso offício, junto por copia a fls. 3.483 do 14ª volume, ao Exmo. Sr. Capitão Chefe de Polícia”. BRASIL. Polícia Civil do 

Distrito Federal. A Insurreição de 27 de novembro. Relatório do delegado Eurico Bellens Porto. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936, p. 185.

30  Veja-se o decreto de expulsão: “O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, Considerando que a allemã Maria Bergner 

Villar, que também usa os nomes de Frieda Wolff Bertrand, Olga Bergner, Olga Benario, Olga Meirelles, Maria Prestes e Erna Kruger, se tem 

constituído elemento nocivo aos interesses do paiz e perigoso á ordem publica; conforme foi apurado pela Policia do Districto Federal; Resolve, 

em conformidade com o dispôsto no art.º 113, n.º 15, da Constituição Federal, expulsar a referida estrangeira do território nacional . Rio de Janeiro, 

em 27 de agosto de 1936, 115.º da Independência, 48.º da República. (a) Getulio Vargas. (a) Vicente Ráo. Secretaria de Estado da Justiça e Negócios 

Interiores. Registrado às fls. 65 do livro respectivo. Diretoria da Justiça, 1ª Secção, em 27 de agosto de 1936”.

31  A juntada do inquérito não dependia de requerimento do impetrante, mas de requisição do julgador: “Requisitado que seja, porém, o 

processo administrativo, o inquerito feito ha de ficar sujeito ao exame e analise do tribunal, o que deve ser praticado quando o interessado 

offerecer provas de tal natureza que façam fundamentadamente suspeitar da procedencia das accusações que lhe são feitas. Casos podem occorrer, 

entretanto, em que a conveniencia do Estado não aconselhe, ou mesmo exija o sigilo da documentação em que se fundar o Governo para expulsar 

o estrangeiro. Tenho para mim que n’essa hypothese defesa alguma poderá ser opposta a deliberação do Executivo”. FARIA, Antonio Bento de. 

Sobre o direito de expulsão. Rio de Janeiro: Jachynto, 1929, p. 170.

32  FARIA, Antonio Bento de. Op. cit., p. 162.
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apenas para a verificação de sua legalidade extrínseca33. O objetivo seria impedir o acontecimento de 
arbitrariedades por parte do Governo. E, tratando-se de questão referente à liberdade de locomoção, 
já que ocorreria com a implementação da medida deslocamento compulsório da pessoa, o remédio é 
o habeas corpus.

Tratando-se de situação peculiar, o writ impetrado também continha pedido diverso do usual. 
O advogado Heitor Lima requereu não a liberdade da paciente, mas que Olga permanecesse presa 
para eventualmente ser processada e julgada pela lei penal brasileira como participante da Intentona 
Comunista. Estranha situação advinha de sua frágil situação: comunista e judia. Importante salientar, 
todavia, que jamais houve notícia de pedido formal de extradição por parte da Alemanha, onde Olga 
teria processos criminais em andamento desde os seus tempos de juventude comunista. A literatura 
levanta a hipótese de se tratar de um “presente”34 brasileiro, mais especificamente de Filinto Müller, 
chefe da polícia do Distrito Federal, para reforçar as relações com a Alemanha35.

A Corte Suprema, provocada para decidir a questão, encontrava-se em momento crítico. Desde 
a ascensão de Vargas a autonomia do tribunal estava em xeque36. As mudanças no plano legislativo 
e constitucional condicionaram a atuação do tribunal, talvez muito mais preocupado em sobreviver, 
mesmo que tolhido em autonomia, às mudanças na política de Vargas. Havia o exemplo do Congresso 
Nacional, que restou fechado durante todo Governo Provisório (1930-1934), como de fato voltou a se 
repetir um ano depois no Estado Novo (1937-1945).

O HC n. 26.155/1936 teve como resultado a confirmação da possibilidade de expulsão. Todavia, o 
mérito foi analisado por apenas três dos onze ministros integrantes da corte, que mesmo assim indeferiram 
o pedido. A maioria, acompanhando o relator, não conheceu do pedido pela inadmissibilidade de 
habeas corpus durante o Estado de Guerra.

Os textos jurídicos recentes37 que tentaram reconstruir o episódio da expulsão de Olga pouco 
contribuíram na compreensão do fator determinante da decisão. Para melhor entender as questões 
jurídicas as quais se ativeram os julgadores, preliminar e mérito serão a seguir apresentada de forma 
separada. Partir-se-á do mérito, analisado apenas por uma minoria, que o indeferiu, para chegar-se á 
questão prejudicial acolhida pela maioria.

33  “Por conseguinte: a) – o interessado não pode pretender provar a injustiça da expulsão, mas tão somente sua ilegalidade; b) – a prova, n’este 

ultimo caso, deve ser completa e produzida incontinenti, não bastando a simples contestação pro presumpções possivelmente contrarias aos factos 

imputados. Em falta, pois, de elementos serios para convencer da falsidade arguida devem ser sempre cridas as informações do Governo”. FARIA, 

Antonio Bento de. Op. cit., p. 170. Da mesma forma, salientou o Ministro Carvalho Mourão em seu voto no caso: “[...] sempre votamos no sentido 

de competir á Côrte Suprema apenas o exame extrinseco do facto, isto é, si foi decretado por autoridade competente”, in Brasil, Côrte Suprema dos 

Estados Unidos do Brasil. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão: Estrangeira – expulsão do território nacional – quando se justifica. Distrito Federal, 

1936. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/colac/pesquisarColac.asp>. Acesso em: 30 jul. 2012, p. 15.

34  Segundo MORAIS, Fernando. Op. cit., teria se tratado de ação imaginada e perpetrada por Filinto Muller.

35  SEITENFUS, Ricardo. O Brasil vai à Guerra. São Paulo, Manole, 2003.

36  “A Revolução de 1930 abriria um novo período na turbulenta história da democracia no Brasil. Entre 1930 e 1945, o Supremo Tribunal 

Federal viveria um dos mais difíceis períodos de sua história, quando foi obrigado a assistir passivamente à demissão de ministros, à alteração de 

seu funcionamento e à invasão de suas prerrogativas pelo Executivo”. COSTA, Emilia Viotti da. STF: o Supremo Tribunal Federal e a construção 

da cidadania. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006, p. 68.

37  MUNIZ, Veyzon Campos. Op. cit e GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Op. cit.

http://www.stf.jus.br/portal/colac/pesquisarColac.asp
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Eram duas as questões de mérito levantadas pelo impetrante. A primeira dizia respeito ao problema 
da personalidade jurídica e nacionalidade do nascituro. A segunda, à indisponibilidade do exercício da 
jurisdição criminal por parte do Brasil. Mas, ao fim, isso nnão foi levado em consideração pela Corte 
Suprema. O mérito foi atacado por apenas três ministros e, mesmo assim, para confirmar a expulsão. 

3.1 O problema da nacionalidade do nascituro

Sendo o nascimento com vida algo incerto, bem como a restrição de tutela jurídica ao nascituro 
a questões patrimoniais, pareceu inadequado aos ministros conceder proteção especial ao filho de 
Olga que estava por nascer. O problema seria a destinação incerta do descendente de um nacional em 
território estrangeiro no qual a mãe era persona non grata.

Dificultava a situação o fato de que Olga Benario e Luiz Carlos Prestes jamais contraíram núpcias. 
Pela constituição brasileira de 1934, isso era um fato impeditivo para Olga adquirisse a nacionalidade, 
que exigia casamento38. Mesmo assim, mesmo se declarando esposa de Prestes, não havia documentos 
nem testemunhas. Como à época as uniões de facto não eram equiparadas ao matrimônio criava-se o 
problema ulterior da presunção de paternidade39.

Isso fazia com que formalmente não houvesse como se ter certeza jurídica de que Prestes seria o 
pai do filho de Olga. Esta situação dificultava a tutela do nascituro porque não se poderia garantir, da 
mesma forma, que o pai seria um nacional. Assim, não era certo que a expulsão estaria a prejudicar – 
caso nascesse com vida – um brasileiro.

O direito em discussão, portanto, era sobre a nacionalidade do nascituro40. A regra vigente no 
Brasil à época, como hoje, é a do jus soli, ou seja, brasileiro é aquele nascido em território nacional41. 
Tal situação não alcançava o nascituro porque lhe faltava condição essencial para a aquisição de tal 
direito, que era o nascimento com vida em solo brasileiro. Se, inversamente, o Brasil adotasse o critério 
jus sanguinis, uma vez comprovada a paternidade de Prestes, a criança seria considerada brasileira42. 

38   Vejam-se as constituições de 1891 (Art. 69) e de 1934 (Art. 106): “Também a estrangeira que se casa com brasileiro não se torna, por isso, 

brasileira, porquanto entre os casos de acquisição de nacionalidade mencionados, taxativamente, pelo art. 69 da Constituição, não foi incluído o 

casamento”. FARIA, Antonio Bento de. Op. cit., p. 152; Vejam-se também MENESES, Rodrigo Octavio De Langgaard. Le droit international privé 

dans la legislation brésilienne. Paris: Sirey, 1915, p. 151-182; BEVILACQUA, Clovis. Direito publico internacional. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1910, p. 268, n. 9.

39  Tal como assinalou o Ministro Carlos Maximiliano, “[...] o presente habeas-corpus seria para um féto, para lhe reconhecer o direito de sair 

das entranhas maternas. Não comprehendo habeas-corpus dessa natureza. Pelo contrario, até julgo uma these difficil de ser deffendida com exito. 

Ainda mais: a maternidade, no caso, é certa, o que não succede quanto á paternidade, pois ao tempo da concepção não se sabe onde se encontrava 

Luiz Carlos Prestes, talvez mesmo no Paraguay... No nosso paiz não se achava”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 3.

40  Assim, para o Ministro Carvalho Mourão, “[…] a allegação do advogado não constitue um absurdo: tratar-se-ia de um direito do nascituro 

que pudesse ser acautelado pela lei antes do nascimento. Mas, qual seria esse direito? Certamente, a nacionalidade, conforma a petição do habeas-

corpus”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 10.

41  “Que estabelece a Constituição? São brasileiros os nascidos no Brasil. De sorte que, o que confere a nacionalidade não é a concepção, mas, 

claramente, o facto do nascimento em território brasileiro”, BRASIL., Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 12. Voto do Ministro Carvalho 

Mourão.

42  Ou seja, a concepção não era relevante, conforme assinalou em seu voto o Ministro Carlos Maximiliano: “A Constituição só considera 

brasileiro o nascido no Brasil e não aquelle que tenha sido arranjado no Brasil”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 2.
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Posteriormente, houve ainda o complicador de Anita Leocádia Prestes43 ter nascido em solo alemão, 
filha de uma alemã judia de pai incerto: pela vigente da Lei da Cidadania do Reich44, Olga não era mais 
cidadã, mas um sujeito do Reich.

A decisão da Corte Suprema não se preocupou com tal tutela. Pelo fato da concepção ter-se dado 
seguramente em solo nacional, dado o tempo em que Olga se encontrava no Brasil, desde sua entrada 
fraudulenta junto a Prestes, era plausível que mesmo não sendo ele, o pai seria nacional. Mas a moral 
da época prestava contas não levando em consideração a prisão de uma “mãe solteira”.

 Uma solução intermediária seria, ao menos, esperar o nascimento com vida para somente então 
proceder à expulsão. Tal situação fora cogitada pelo jurista Clovis Bevilacqua, mas em modo bastante 
hostil. Comparou-se a expulsão à pena capital: deixar-se-ia nascer a criança da condenada à morte por 
uma “questão de humanidade”45.

Não haveria norma de qualquer espécie que vinculasse o julgador a tal conclusão. Os ministros 
detiveram-se sobre a possibilidade de concessão da nacionalidade ao nascituro da mesma forma como 
o Código Civil reservava determinados direitos patrimoniais46. Entenderam que tal extensão de direitos 
ao nascituro, que não podia ser considerado sujeito de direitos47, estava adstrita às prescrições expressas 
em lei48. Mantinha-se, então, a faculdade do Estado hospedeiro livrar-se do elemento indesejável. Este 
teria não só o direito, mas o dever de portar sua prole consigo49.

43  Anita Leocádia Prestes atualmente é professora aposentada da Faculdade de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível 

em http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E45963. Acesso em 18 mar. 2016.

44  Ainda que não tenha sido objeto de debates no processo – antes, fato ignorado – é interessante compreender as consequências da expulsão 

para alguém na situação de Olga, submetida às “Nürnberger Gesetze” de 15 de setembro de 1935: Reichsflaggengesetz, Reichsbürgergesetz e 

Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, todas em «Reichsgesetzblatt» I (1935), p. 1145-1147. Disponível em: <http://www.

documentArchiv.de/ns/>. Acesso em 18 mar. 2016.

45  Tal ideia foi atribuída a Clovis Bevilacqua, segundo MORAIS, Fernando. Op. cit., p. 195-196. Uma biografia recente sobre o jurista reprova tal 

atribuição: SCHUBSKY, Cassio. Clóvis Beviláqua, um senhor brasileiro. São Paulo: Lettera.doc, 2010. Da mesma forma, a impertinência jurídica 

foi recordada no julgamento pelo ministro Carvalho Mourão: “Quando se tratar de applicar a pena de morte, a lei manda suspender a execução 

da gestante, porque será a morte fatal do nascituro, o que não succede com a expulsão, que, ás vezes, constitue uma felicidade, pela restituição ao 

ambiente em que sempre viveu a gestante, gosando de todos os recursos mais o affecto da familia”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., 

p. 13. O comentário final, senão irônico, foi deveras inoportuno, como a história demonstrou.

46  “Agora, porém, levanta-se a questão de saber si, também por ficção, se lhe pode garantir uma nacionalidade. Não considero absurdo cogitar-

se desse assumpto, tanto assim que autores ha, e adeantados, que entendem se deve acautelar tambem os direitos de nacionalidade para o nascituro. 

Exactamente por se tratar de ficção, ella não existe senão nos extrictos  termos em que a lei a positivou, a instituiu […] Não havendo nenhuma 

outra lei positiva que lhe confira por ficção, ao menos provisoriamente, o direito á nacionalidade, tal pretensão não está conforma á regra de 

direito” . BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 11. Voto do Ministro Carvalho Mourão.

47  Neste sentido, ironizava o Ministro Costa Manso: “Alega o impetrante que a paciente se acha em estado de gravidez e que a creança quer 

nacer[sic] brasileira... O argumento é de ordem puramente sentimental, pois ninguem pode interpretar a vontade de um feto...” . BRASIL. Habeas 

corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 7.

48  “A allegação do advogado é improcedente; o nascituro não é brasileiro, nem mesmo por ficção lhe pode ser assegurado esse direito”, in Brasil, 

Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 13. Voto do Ministro Carvalho Mourão.

49 “O direito do Governo para expulsar é absoluto, em se tratando de estrangeiro” […] o advogado assevera que, implicitamente, a creança será 

expulsa. Esse facto acontece com todas as expulsandas; todas levam em sua companhia, fóra ou dentro do ventre, os filhos que tenham. E’ um 

direito e até uma obrigação”, in Brasil, Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 13. Voto do Ministro Carlos Maximiliano, p. 2-3.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E45963
http://www.documentArchiv.de/ns/
http://www.documentArchiv.de/ns/
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As leis de expulsão brasileiras, desde a República Velha50, tornaram-se famosas por sua severidade. 
Tinham como alvo principal os anarquistas, protagonistas do dissenso político de então, que se insurgiam 
contra o patronato da nascente industrialização brasileira.

Normas de patamar constitucional advieram somente com a reforma de 192651, o que não significou 
a concessão de garantias aos estrangeiros. Ao contrário, era o momento de saturação das políticas 
migratórias, que começaram a se tornar inconvenientes do ponto de vista da “segurança nacional”. 
Assim, o novo dispositivo constitucional, adicionado ao rol de 1891, acabou com qualquer debate sobre 
o impedimento à expulsão. A Constituição de 1934 praticamente repetiu esse dispositivo52.

A LSN de 1935 trouxe novas disposições acerca da expulsão por motivação política. A reforma 
levada a cabo imediatamente após o levante comunista, no fim do mesmo ano, procurou regulamentar 
o instituto, de modo a não mais aceitar a mera aquisição de propriedade como fato impeditivo à 
expulsão53. Após a expulsão de Olga, durante o Estado Novo, o Decreto-Lei n. 479, de 08 de junho 
de 1938 pareceu ter dado atenção ao seu caso, pois as disposições levavam em conta circunstâncias 
verificadas em seu caso. Doravante, somente estaria protegido da expulsão o estrangeiro que: I) tivesse 
mais de 25 anos de residência legítima no país; ou b) que tivesse filhos brasileiros vivos, oriundos de 
núpcias legítimas54. Fora dessas hipóteses, salvo comprovação documental da nacionalidade brasileira, 
não se admitiria a possibilidade de recurso ao Judiciário55.

Ou seja, a regulamentação posterior conscientemente negou o critério de “humanidade”: apenas 
descendência viva proveniente de casamento formal. Humanidade esta que coube à família de Prestes 
recorrer em campanha pela Europa. Ao fim, mesmo sem a comprovação jurídica da paternidade pela 
presunção decorrente do casamento, conseguiu-se a devolução da neonata Anita Leocádia Prestes.

50  Para as várias leis que regularam o instituto durante a primeira república, para além de Bento de Faria vejam-se os trabalhos historiográficos 

de MENEZES, Lená Medeiros de. Expulsão de estrangeiros: (Des)caminhos na Primeira República. In: Revista do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 158, n. 396, jul./set., 1997; RIBEIRO, Anna Clara Sampaio. “Abre-se a sessão”: Embates no poder legislativo para 

elaboração e aprovação de leis de expulsão a estrangeiros na primeira república (1889-1926), Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2010.

51  “TÍTULO IV - Dos Cidadãos Brasileiros. SEÇÃO II - Declaração de Direitos. Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 33. 

É permitido ao Poder Executivo expulsar do territorio nacional os suditos estrangeiros perigosos á ordem publica ou nocivos aos interesses da 

Republica” in Brasil. Congresso Nacional. Emenda Constitucional de 3 de Setembro de 1926. Emendas à Constituição Federal de 1891. In: Diário 

do Congresso Nacional - Seção 1 - 4/9/1926, p. 2845.

52  CF/1934, “Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 15) A União poderá expulsar do território nacional os 

estrangeiros perigosos à ordem pública ou nocivos aos interesses do País”.

53  Lei n.º 136, de 14 de dezembro de 1935, Art. 21. Fica sujeito á expulsão immediata o estrangeiro, mesmo proprietario de immoveis, que 

praticar qualquer dos crimes definidos nesta ou na lei n.38, e prohibida a entrada livre no Paiz ao estrangeiro que, igualmente proprietario, de 

qualquer modo possa attentar contra a ordem e segurança nacionaes. Art. 20. A prisão provisoria do expulsando não poderá exceder de tresmezes, 

salvo pela impossibilidade da obtenção do visto consular no respectivo passaporte.

54  Era o que dispunha o Art. 3º deste diploma legal. Ao contrário dessas duas causas impeditivas, bastante restritas, havia doze possibilidades 

de expulsão arroladas no Art. 2º.

55  Decreto-Lei nº 479, de 8 de Junho de 1938. Dispõe sobre a expulsão de estrangeiros. [...] Art. 8º O Presidente da República será o único juiz 

da conveniência da expulsão, ou da sua revogação, as quais se farão por decreto e serão processadas no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 

de ofício, por iniciativa da Polícia ou mediante representação fundamentada. § 1º Do processo de expulsão devem constar a fotografia e a individual 

dactiloscópica do expulsando. § 2º O recurso ao Judiciário é admitido somente nos casos do art. 3º e do art. 4º; Enquanto não houver sentença 

definitiva, o ministro da Justiça e Negócios Interiores poderá usar da faculdade que lhe confere o art. 5º.
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3.2 A indisponibilidade do exercício da jurisdição criminal brasileira

A outra questão de mérito aventada pelo habeas corpus seria a impossibilidade de expulsão de Olga 
para que se apurasse sua responsabilidade criminal nos fatos decorrentes da Intentona Comunista.

De fato, é um princípio recorrente que, uma vez processado criminalmente, o estrangeiro deveria 
aguardar o julgamento no país. Somente depois de declarada sua inocência ou ao fim do cumprimento 
da pena é que haveria espaço para a aplicação do instituto da expulsão.

Havia discordância doutrinária sobre a aplicação deste princípio. Para Bento de Faria (1929), não 
haveria razão para se prolongar a permanência de um sujeito que seria nocivo ou por se tratar realmente 
de um criminoso, ou ao menos de pessoa impertinente aos interesses do país56.

Todavia, tratava-se de opinião minoritária. A Corte Suprema mantinha a posição de denegar a 
expulsão para “o estrangeiro que, por outra forma, estiver devendo contas à justiça punitiva”57. Tal 
entendimento teria ensejado fraudes, com a imposição de processos criminais com ação penal de 
iniciativa do ofendido apenas para manter estrangeiros em solo nacional58. Mas considerava-se um 
preço a ser pago tendo em vista a realização de abusos, como a absolvição sumária de inocentes59.

Com Olga, realmente havia investigação em curso, motivação primeira de seu encarceramento. 
Todavia, o inquérito policial no sistema brasileiro era e ainda é considerado como procedimento 
administrativo preliminar à ação penal. Assim, só haveria processo penal após o recebimento pelo juiz 
da acusação formal formulada pelo Ministério Público.

De fato, o caso de Olga não preenchia tal requisito60, uma vez que a polícia a retirou da investigação 
sobre o levante comunista61. O paradoxo a esta posição do tribunal é a valorização do princípio da 

56  “Sou forçado a consignar essa razão como impediente da expulsão, porque assim têm entendido, por grande maioria, os Ministros do Corte 

Suprema. Mas, sempre vencido, discordo de tão doutas opiniões, porque no caso figurado do – processo em curso – não existe ainda determinação 

judiciaria susceptivel de obstar a medida constitucional, sempre dictada por interesse superior a conveniencia de aqui manter o individuo para 

esperar a possivel, mas incerta comdemnação”. FARIA, Antonio Bento de. Op. cit. p. 157-158.

57  Accordão do Supremo Tribunal Federal, n.º 23.006, de 27 de Agosto de 1928. (Relator – o Ministro Soriano de Sousa). In: Revista Criminal, 

II, fasc. 22, p. 70.

58  “A fertilidade da fraude, valendo-se d’esse entendimento do Tribunal, tem tentado iludir a Justiça para obstar a expulsão. Assim é que, o 

expulsando faz-se processar por queixa particular (até agora a imputação preferida tem sido – a injuria verbal) e com fundamento n’esse procedimento 

pede, por habeas-corpus, a segurança da sua permancia no territorio nacional, em respeito á acção da justiça. É claro que esse arranjo fraudulento 

não tem logrado qualquer apoio”. FARIA, Antonio Bento de. Op. cit. p. 157, n. 93.

59  “Normalmente, não pode o Governo expulsar o estrangeiro sujeito á justiça. Essa faculdade poderia degenerar em abusos. Por motivos 

subalternos, poderiam as autoridades, por meio da expulsão, absolver sumariamente acusados, subtraindo-os da ação dos respectivos juizes. Em 

tais casos, pois, a expulsão, embora possa ser decretada, deve ficar suspensa, até que o reu seja absolvido, ou, que, condenado, cumpra a pena”. 

BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit.,p. 6-7. Voto do Ministro Costa Manso.

60  “Esse processo, entretanto, é um mero inquerito policial, ato da própria administração publica, e revela o cuidado das autoridades na 

execução de medidas severas. Se existisse um processo judicial, teriamos talvez de examinar a questão” BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão 

cit.,p. 6. Voto do Ministro Costa Manso.

61  Conforme o voto do Ministro Carlos Maximiliano, “[...] os tribunaes devem acceitar como verdadeiras as informações das autoridades, até 

prova em contrario. Não as ha, e fica de pé a informação da autoridade declarando que não existe um processo criminal no qual tenha sido apurada 

responsabilidade susceptivel de determinar o recolhimento dessa senhora á cadeia, por alguns anos. Este argumento, portanto, e que me parece, 

repito, o mais interessante, na especie em julgamento, desapparece por falta de prova do impetrante” BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão 

cit.,p. 1-A.
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presunção de inocência, que era desconsiderado cabalmente nas ações penais decorrentes de crime 
político. O procedimento penal dava valor de prova judicial àquelas produzidas inquisitorialmente. 
Ao acusado pego “com armas na mão” se dava a inversão do ônus da prova62: caberia a ele provar a 
inocência, e não à acusação provar a culpa. Na reforma às leis de segurança nacional pelo Estado Novo, 
caberia ao acusado contrapor-se ao relatado no inquérito presumido verdadeiro em todas as ocasiões63.

A expressão “com armas na mão” parecia ter um entendimento restrito, tal qual “vias de fato”. 
Não bastava estar armada – como segundo relatos Olga estaria – ao momento da prisão. Nesses casos, 
o acusado deveria ser preso em flagrante durante ação armada, o que não era o caso. No máximo ali 
ocorrera o crime de resistência à prisão, que também não foi considerado.

De qualquer forma, é realmente estranho que a pessoa que se encontrava junto a Prestes no momento 
de sua captura não sofresse qualquer imputação criminal por conta dos episódios de novembro de 1935. 
Dada a elasticidade da legalidade penal inserta nos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional é 
praticamente impossível alguém nas condições de Olga não sofrer qualquer imputação penal64. Pareceu 
se tratar de uma explícita opção política – de responsabilidade, ao menos, do Chefe de Polícia do 
Distrito Federal – em utilizar-se da medida preventiva (e imediata) da expulsão ao invés de se percorrer 
a via da justiça criminal.

Não por acaso o próprio Getúlio Vargas exprimia a preocupação com a delonga e baixa efetividade 
da jurisdição ordinária. Esta foi a motivação para a criação do Tribunal de Segurança Nacional, corte 
mista (civil e militar) com o fito de julgar os crimes contra a ordem política e social. Prestes e os demais 
envolvidos na Intentona Comunista – bem como os demais criminosos políticos até 1945 – viram seus 
processos serem deslocados da Justiça Federal e julgados por um tribunal de exceção65.

Esse órgão trabalhava em um nível subalterno da legalidade penal66, em que esta representava muito 
mais a potência do Estado que uma garantia ao indivíduo67. A mera aplicação restrita da legislação 

62  “Lei nº 244, de 11 de setembro de 1936. Institui o Tribunal de Segurança Nacional [...] Art. 9.º No processo e julgamento dos crimes referidos 

no art. 3.º, serão observadas as seguintes disposições: [...] 15) tendo sido o réo preso com arma na mão por occasião de insurreição armada, a 

accusação se presume provada, cabendo ao réo prova em contrário”.

63  “Decreto-Lei nº 88, de 20 de dezembro de 1937. Modifica a Lei nº 244, de 11 de setembro de 1936, que institui o Tribunal de Segurança 

Nacional, e dá outras providências [...] Art. 20. No processo dos crimes de competência do Tribunal serão observadas as seguintes disposições: [...] 

5) Presume-se provada a acusação, cabendo ao réu prova em contrário, sempre que tenha sido preso com arma na mão, por ocasião de insurreição 

armada, ou encontrado com instrumento ou documento do crime”; “Decreto-Lei nº 428, de 16 de maio 1938. Dispõe sobre o processo dos crimes 

do Tribunal de Segurança Nacional [...]Art. 9º. Considera-se provado o que ficou apurado no inquérito, desde que não seja elidido por prova em 

contrário”; e “Decreto-Lei nº 474, de 8 de junho de 1938. Dispõe sobre o processo dos crimes do Tribunal de Segurança Nacional [...] Art. 9º. 

Considera-se provado, desde que não elidido por prova em contrário, o que ficou apurado no inquérito. Mas o juiz poderá, ‘ex-officio’, reinquirir 

as testemunhas que neste depuseram”.

64  Sobre tal fenômeno contra a criminalidade politica em geral na modernidade jurídica, veja-se MECCARELLI, Massimo. Paradigmi 

dell’eccezione nella parabola della modernità penale: una prospettiva storico-giuridica. In: Quaderni Storici, CXXXI (2009), p. 493-522.

65  NUNES, Diego. Beyond Europe: the role of European Legal experience in the Brazilian Estado Novo regime (1937-1945). In: OOSTERHUIS, 

Janwillen; VAN DONGEM, Emanuel. European traditions: integration or dis-integration?. Nijmegen: WLP, 2013, pp. 211-216.

66  Sobre a categoria historiográfica do “duplo nível de legalidade (penal), vejam-se os trabalhos de SBRICCOLI, Mario. La penalistica civile: 

Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, e Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), ambos em 

SBRICCOLI, Mario. Storia del diritto penale e della giustizia: Scritti editi e inediti (1972-2007). Milano: Giuffrè, 2009, p. 491-588 e 589-668.

67  COSTA, Pietro. Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale). In: Quaderni fiorentini, Milano, 

v. 36, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), 2007, pp. 1-39.
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penal de segurança nacional era o suficiente para massivas condenações baseadas em frágeis juízos 
de culpabilidade. Isso era o resultado da conjugação de tipos penais abertos e indefinidos com regras 
processuais que favoreciam a comprovação da acusação.

Fazendo um cotejamento das condutas conhecidas a partir da atuação de Olga no Brasil com os 
tipos penais previstos na LSN, poder-se-ia trabalhar com as seguintes hipóteses de processamento 
criminal: “cabeça” do movimento de insurreição (art. 1º)68; ou o auxílio material para tanto (art. 4º)69; 
ou, por fim, o mero fato dela ser oficialmente filiada ao Partido Comunista soviético (art. 20, §§ 2º e 
4º)70.

A primeira hipótese seria a mais óbvia, uma vez que Olga fora presa ao lado do líder do movimento, 
que foi condenado à pena máxima pela insurreição. Mesmo que a ela não se tenha atribuído nenhum 
ato de direção, poderia ser enquadrada como coautora com uma redução de pena.

Abrindo o leque de possibilidades, verifica-se que a segunda hipótese também era plausível, vez que 
o rol de atos de auxílio material puníveis como crime autônomo era vasto. Ela poderia ser acusada, por 
exemplo, de “alliciar ou articular pessoas”, vez que tinha contato direto com boa parte dos estrangeiros 
que faziam parte da célula comunista de Prestes. 

Por último, havia a possibilidade residual de associação subversiva. Tal dispositivo legal funcionou 
para a destruição das células do PCB, bem como para a perseguição de pessoas por expressar ideias 
diversas do governo. O dispositivo era amplo o suficiente para alcançar o caso de Olga, que não era 
filiada ao PCB, e muito menos nele exercia cargo de responsabilidade. O simples fato de ser vinculada 
a uma organização comunista estrangeira (Komintern) era razão suficiente para a acusação criminal.

O processo n.º 1 do TSN71 – relativo à Intentona Comunista – continha centenas de acusados e 
resultou em dezenas de condenados. É pouco crível conceber o afastamento de Olga e de outras duas 
mulheres estrangeiras tenha sido baseado exclusivamente por ausência de provas. A expulsão parecia 
aqui possuir o caráter transverso de pena. O voto do Ministro Carvalho Mourão não negava essa 

68  Art. 1º Tentar directamente e por facto, mudar, por meios violentos, a Constituição da Republica, no todo ou em parte, ou a forma de 

governo por ella estabelecida. Pena – Reclusão por 6 a 10 annosaos cabeças e por 5 a 8 aos co-réos.

69 Art. 4º Será punido com as mesmas penas dos artigos anteriores, menos a terça parte, em cada um dos gráos, aquelle que, para a realização 

de qualquer dos crimes definidos nos mesmos artigos, praticar algum destes actos: alliciar ou articular pessoas; organizar planos e plantas de 

execução; apparelhar meios ou recursos para esta; formar juntas ou commissões para direcção, articulação ou realização daquelles planos; installar 

ou fazer funcionar clandestinamente estações radio-transmissoras ou receptoras; dar ou transmittir, por qualquer meio, ordens ou instrucções 

para a execução do crime.

70  Art. 20. Promover, organizar ou dirigir sociedade de qualquer especie, cuja actividade se exerça no sentido de subverter ou modificar a 

ordem política ou social por meios não consentidos em lei. Pena – De 6mezes a 2 annos de prisão celular. § 1º Taes sociedades serão dissolvidas e 

seus membros impedidos de se reunir para os mesmos fins. § 2º Será punido com metade da pena quem se filiar a qualquer dessas sociedades. § 3º 

A pena será applicada em dobro áquelles que reconstituirem, mesmo sob nome e fórmadifferentes, as sociedades dissolvidas, ou que a ellas outra 

vez se filiarem. § 4º Este artigo applica-se ás sociedades estrangeiras que, nas mesmas condições, operarem no Paiz.

71  Com os principais atos publicados pelo governo (relatório do delegado, denúncia do Ministério Público e a sentença): BRASIL. POLICIA 

CIVIL DO DISTRICTO FEDERAL. A insurreição de 27 de novembro: relatório do Delegado Eurico Bellens Porto cit.; VIRGULINO, Honorato. 

Denuncia dos cabeças da Revolução de 27 de novembro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936; BRASIL. TRIBUNAL DE SEGURANÇA 

NACIONAL. Autos do Processo nº 1: Réus Luis Carlos Prestes, Harry Berger e outros: Relator Juiz Raul Machado. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1937.
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condição72, ainda mais, tratando-se de crimes políticos73. Minava-se a ela mesma e ao seu companheiro, 
o líder da revolução derrotada. Chegava-se a um nível ainda mais subalterno de legalidade: abaixo da 
legalidade penal do código e das leis extravagantes de exceção, houve espaço para uma norma não penal 
empregada dissimuladamente com fins punitivos74.

Assim se desvirtuava o objetivo do instituto da expulsão para transformar em pena e coação 
aquilo que fora destinado a ser medida preventiva. E paradoxalmente injusta, se utilizado o argumento 
do governo. Afinal, se nada fora encontrado contra Olga e se nada desabonava sua conduta, não se 
trataria de pessoa nociva à segurança nacional, e não haveria porque se fazer uso da medida. Mas, como 
chancelava a decisão, a expulsão era um direito absoluto do Estado75. De fato, a decisão contida no 
decreto de expulsão não havia motivação in concreto, apenas menção da hipótese de pessoa nociva ao 
interesse nacional sem circunstanciar os fatos que levaram a tal julgamento.

3.3 A inadmissibilidade de habeas corpus durante o Estado de Sítio

Por maioria, a corte não tomou conhecimento da demanda porque o Brasil estaria sob a égide 
do Estado de Sítio, o que restringia uma série de garantias76, dentre elas o habeas corpus. Cabe aqui 
analisar a legitimidade jurídica dessa suspensão parcial da Constituição, de modo a poder compreender 
até que ponto os ministros do tribunal tinham ou não alternativas. Ainda, há de se analisar a peculiar 
modalidade empregada por meio de emenda constitucional: o estado de sítio equiparado ao estado de 
guerra diante de “comoção intestina”.

Essa alternativa foi criada porque Vargas vislumbrou que a repressão proposta aos comunistas 
participantes do levante esbarraria na morosidade das instituições ordinárias. Para tanto, precisaria 

72  “Por conseguinte, numa palavra, o Estado, o Governo tem o direito de expulsar mesmo quem esteja sujeito a processo criminal. Poder-

se-á objectar que o caso attinge grande gravidade, porque o Poder Executivo, com esse recurso, poderá subtrahir um protegido á acção da justiça 

brasileira. No [14/15] entanto, forçoso, é reconhecer na expulsão uma medida de salvaguarda, não é uma protecção”, in Brasil, Habeas corpus n. 

26.155, Acórdão cit.,p. 14. Voto do Ministro Carvalho Mourão.

73  “Já sustentei […] [que] não se pode expulsar quem está sendo processado [...] Em matéria de expulsão, não me parece que isso seja 

verdadeiro [...] E’ verdade que muitas vezes trata-se de crime politico, de crime contra a ordem politica e social ou contra o Estado. Que melhor 

garantia, que maior segurança existirá do que a expulsão do estrangeiro perigoso, ao em vez de aqui permanecer, acarretando despesas para sua 

manutenção e até com a opportunidade de fugir da prisão, perturbando novamente a ordem publica?”, in Brasil, Habeas corpus n. 26.155, Acórdão 

cit.,p. 14. Voto do Ministro Carvalho Mourão.

74  “Permaneva il duplice livello ereditato dallo stato prefascista, assicurato da una legge di pubblica sicurezza che affiancava il codice e si 

arricchiva di vere e proprie fattispecie di reato, mettendo nelle mani della polizia la valutazione di comportamenti quali “manifestare propositi” 

o “dimostrare intenzioni”, in ordine alla possibile commissione di reati. L’autorità di p.s. avrebbe giudicato desumendo non più solo dalla classe 

sociale a cui apparteneva il soggetto, o dai suoi trascorsi penali, ma anche dal suo noto o presunto orientamento politico”. SBRICCOLI, Mario. 

Codificazione civile e penale, em SBRICCOLI, Mario. Op. cit., p. 987-988

75  “Todas as correntes, porem, convergem nesse ponto: não cabe o habeas-corpus quando se trate de medida de segurança, determinada pelo 

Poder Executivo e seus agentes, para a manutenção da ordem publica […] O caso, portanto, escapa á apreciação desta Côrte, mesmo fóra do estado 

de guerra, pois a paciente é estrangeira, e, normalmente, podem os estrangeiros ser expulsos [...] A defesa da ordem publica num país tem dessas 

exigencias. O bem publico está acima de tudo”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 6-7. Voto do Ministro Costa Manso.

76  A medida constava no ordenamento brasileiro desde a independência: “a [constituição] que mais prudentemente, com maior regateio, 

ponderação e acêrto, admitiu o estado de sítio, foi a do Império [de 1824], numa cláusula parcimoniosa, que valia uma grande lição, nunca 

aprendida, aos nossos constituintes republicanos [1891 e 1934]”, in PACHECO, Cláudio. Tratado das Constituições Brasileiras. Rio de Janeiro: 

Edigraf, 1965, p. 333.
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de prerrogativas que a recente Constituição de 1934 não lhe outorgara77. Discutindo com o Ministro 
da Justiça e parlamentares aliados, chegou-se à criação da fórmula do estado de guerra fictício, que 
seria um estado de sítio agravado por conta de comoção intestina78. Tal fórmula foi referendada pela 
Emenda Constitucional n.º 1/1935, que concedia efeitos de Estado de Guerra ao Estado de Sítio79. 

A Emenda nº 1 permitiu às casas legislativas autorizar o Presidente da República a declarar o 
estado de guerra fictício, em qualquer parte do território nacional, em caso de “comoção intestina 
grave”.  Todavia, o adendo constitucional não enumerou expressamente as garantias constitucionais 
que ficariam suspensas. Nem delegou ao parlamento quando da autorização. Caberia ao Presidente da 
República indicar quais garantias constitucionais não ficariam suspensas.

Imediatamente solicitado pelo presidente Vargas, medida foi aprovada com ampla maioria no 
parlamento80. No decreto de estabelecimento do estado excepcional havia dispositivo específico sobre 
a possibilidade de prisão imediata de suspeitos na participação nos levantes de novembro81.

O pedido de prorrogação do estado de sítio foi votado nas câmaras do Congresso82 com o acréscimo 
da nova autorização para se declarar o estado de guerra fictício. Com a autorização do Congresso, Vargas 
prorrogou o estado de sítio em 24 de dezembro, facultando-lhe o emprego da medida extrema83.

A declaração ocorreu em 21 de março de 1936, através do Decreto n. 70284. O preâmbulo justificativo 

77  Conforme se pode acompanhar por seus diários, nos dias 2 e 3 de dezembro de 1935 Vargas se lamentava porque “continua a pressão das 

forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas. Só 

suspendendo parcialmente os efeitos da própria Constituição”. VARGAS, Getúlio. Diários. São Paulo/Rio de Janeiro: Siciliano/FGV, 1995, p. 449.

78  No dia 4 de dezembro, Getúlio reuniu-se “com o ministro da Justiça e o deputado Pedro Aleixo sobre a reforma da Lei de Segurança. Insisti 

junto aos mesmos por uma emenda à Constituição que permitisse certas medidas enérgicas e prontas, no propósito de intimidar os conspiradores 

e afastar os rebeldes dos centros de sua atuação. O deputado João Carlos trouxe-me depois uma fórmula de emenda, que era considerar a comoção 

intestinta como equivalente ao estado de guerra”. VARGAS, Getúlio. Op. cit., p. 449.

79  Emenda nº 1 à Constituição de 1934 (Decreto Legislativo nº 6, de 18 de dezembro de 1935): “A Câmara dos Deputados, com a colaboração 

do Senado Federal, poderá autorizar o Presidente da República a declarar a comoção intestina grave, com finalidades subversivas das instituições 

políticas e sociais, equiparada ao estado de guerra em qualquer parte do território nacional, observando-se o disposto no art. 175, nº 1, §§ 7º, 12 e 

13, e devendo o decreto da equiparação indicar as garantias constitucionais que não ficarão suspensas”.

80  Decreto legislativo n. 5, de 25 de novembro de 1935. Autoriza o Presidente da República a declarar em estado de sitio, durante trinta dias, o 

territorio nacional.

81  “Decreto nº 457, de 26 de Novembro de 1935. Declara em estado de sítio todo o território brasileiro, por trinta dias [...] Art. 3º Poderão 

ser detidos ou conservados em custodia todas as pessoas que hajam coparticipado na insurreição extremista ou a respeito das quaes tenham as 

autoridades fundados motivos para crêr que venham a participar nella, em qualquer ponto do territorio nacional”.

82  “Decreto Legislativo nº 8, de 21 de dezembro de 1935. Autoriza o Presidente da Republica a prorogar o estado de sitio em todo o territorio 

nacional, pelo prazo de noventa dias, e a equiparar ao estado de guerra a commoção intestina grave”.

83  “Decreto nº 532, de 24 de Dezembro de 1935. Proroga o estado de sitio em todo o territorio nacional pelo prazo de noventa dias, e dá outras 

providencias [...] Art. 2º Nos termos do art. 2º do decreto legislativo n. 8, de 21 de dezembro de 1935, e emenda n. 1, á Constituição da Republica, 

resalva-se a faculdade de se declarar equiparada ao estudo de guerra a comoção intestina grave, com finalidades subversivas das instituições 

politicas e sociaes. existentes no paiz”.

84  “Decreto nº 702, de 21 de Março de 1936. Declara pelo prazo de noventa dias, equiparada ao estado de guerra, a comoção intestina grave, 

em todo o território nacional”.
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impunha um clima de grave temor85. Em defesa da autoridade do Estado e da manutenção da ordem 
social, vieram indicados os direitos e garantias individuais que seriam mantidos. Dentre esses não 
constava o habeas corpus86. Na posse desses poderes extraordinários, que foram sucessivamente 
concedidos pelo congresso quase que ininterruptamente dali até a deflagração do Estado Novo, abriu-
se o caminho para reforçar os instrumentos repressivos.

Todavia, durante o ano de 1936 os tribunais, em especial a Corte Suprema brasileira, tiveram de 
resolver sobre a possibilidade do emprego do habeas corpus. Havia muitas situações que não guardavam 
qualquer relação com o momento político em que aceitava-se o remédio para resguardar acusados de 
crimes comuns. A jurisprudência do STF passou a decidir, por maioria (tinha por vencido Bento de 
Faria), que o Habeas corpus mantinha-se possível em se tratando de crimes comuns, que nada tinham 
com os fatos do Estado de Sítio. E, tratando-se da particular questão da gravidez de Olga, não regulada 
em lei, constituição ou tratado internacional, a expulsanda contava com uma análise diferenciada de 
seu caso, mesmo em se tratando de pessoa considerada pela polícia política como sujeito nocivo à 
ordem política e social.

A Corte Suprema dividiu-se em três posicionamentos sobre o caso. Um deles entendia que o habeas 
corpus seria absolutamente vetado durante o período. Outro, que impedia a concessão da medida 
quando a questão versasse sobre ordem política e social. Uma terceira posição alargava a segunda, 
abrindo possibilidade de exame da questão se o remédio constitucional fosse empregado contra uma 
prisão judicial, e não a prevista no decreto do estado de sítio87.

O entendimento preponderante era o segundo. Não importava a natureza da prisão ( judicial ou 
administrativa): desde que fosse questão de ordem política, o tribunal não poderia se manifestar. A 
corte estaria amarrada ao pacto constitucional de não-interferência entre os poderes. Abria-se caminho 
para a expulsão, pois a prisão administrativa de Olga não poderia ser contestada judicialmente, nem 

85  “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA dos Estados Unidos do Brasil, autorizado pelo artigo segundo do decreto legislativo numero oito, de 

21 de dezembro de 1935, e nos termos do artigo segundo do decreto n. 532, de 24 de dezembro do mesmo mez e anno: Attendendo a que novas 

diligencias e investigações revelaram grave recrudescimento das actividades subversivas das instituições politicas e sociaes; Attendendo a que se 

tornam indispensaveis as mais energicas medidas de prevenção e repressão; Attendendo a que é dever fundamental do Estado defender, a par das 

instituições, os principios da autoridade e da ordem social”.

86  Art. 2º. “Durante o periodo a que se refere o artigo anterior, ficarão mantidas, em toda sua plenitude, as garantias constantes dos numeros 

1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 34, 35, 36 e 37, do art. 113 da Constituição da Republica, ficando suspensas, nos termos do art. 161, 

as demais garantias especificadas no citado art. 113 e bem assim as estabelecidas, explicita ou implicitamente, no art. 175 e em outros artigos da 

mesma Constituição”. Já o habeas corpus encontrava-se prescrito da seguinte forma: “Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] 23) Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por 

ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões, disciplinares não cabe o habeas, corpus”.

87  “Três correntes se formaram nessa Côrte a respeito da subsistencia do habeas-corpus durante o estado de guerra. O snr. Ministro BENTO 

DE FARIA considera o instituto absolutamente suspenso. O sr. Ministro PLINIO CASADO sustentou, com o apôio da maioria da Côrte, que ele 

não é admissivel sempre que o constrangimento provier de motivos de ordem publica, embora se trate de prisão judicial. Com esse fundamento, 

a Côrte não tomou conhecimento a um pedido, que versava sobre prisão preventiva decretada por juiz federal, em processo intentado contra 

individuos incursos na Lei de Segurança. A terceira corrente, a que me filiei, e é a mais liberal, coincide com a segunda, salvo no tocante ás decisões 

judiciais: se um juiz manda prender preventivamente, pronuncia ou condena, deve o tribunal superior, embora seja reu acusado de crime contra a 

ordem politica ou social, examinar a questão em habeas-corpus, em recurso ordinario ou revisão”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., 

p. 5. Voto do Ministro Costa Manso.
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mesmo fora do estado de sítio agravado88.

Restaria a questão da constitucionalidade da emenda constitucional aprovada e os atos dela 
subsequentes. Seria a única possibilidade de se atacar o ato em sua origem. Mas tal situação não foi 
levantada pelo advogado impetrante. Se o controle de constitucionalidade das leis era ainda algo 
incipiente, muito mais o controle de constitucionalidade das emendas constitucionais.

Pelo sistema constitucional do período, não haveria controle jurisdicional do ato das câmaras 
do Congresso Nacional que dava os poderes extraordinários ao Executivo. E mais, o Legislativo na 
qualidade de constituinte derivado aprovou emenda que ampliava tais poderes. 

Na constituição imperial de 1824 a atribuição do controle era do Parlamento (Legislativo), ainda que 
com a participação eventual do Conselho de Estado (Executivo) e do imperador (Poder Moderador)89. 
Implantado com a constituição republicana de 1891 o controle fazia-se presente na modalidade difusa. 
Assim, deveria ser aplicada a cada caso concreto que fosse apresentado ao tribunal90. O sistema controle 
de constitucionalidade da Constituição de 1934 foi o primeiro na história brasileira a dar eficácia erga 
omnes à decisão, ainda que a partir do controle difuso.

Àquele tempo, a Corte Suprema brasileira não se via como órgão político, até porque tinha função 
híbrida. Era órgão de recurso ordinário aos casos da Justiça Federal, possuía atribuição quase que 
ilimitada para analisar habeas corpus. Nunca foi e ainda após a atual constituição de 1988 não é 
exatamente uma corte (exclusivamente) constitucional.

Deste modo, não havendo provocação, nem por parte do impetrante, nem de apreciação da 
constitucionalidade do decreto de instituição do Estado de Sítio, a Corte Suprema deveria presumir a 
medida como constitucional. Deste modo, encontrava-se sem mecanismos jurídicos para adentrar ao 
mérito da contenda.

E, como demonstra o teor dos votos, a percepção política e moral dos ministros também permitiria 
algum pendor para o lado de Olga e o nascituro que carregava ao ventre. Ao contrário, ironicamente 
imaginava-se a conceder-lhe uma benesse, ao dar-lhe a liberdade no exterior...91

88  “Todas as correntes, porem, convergem nesse ponto: não cabe o habeas-corpus quando se trate de medida de segurança, determinada pelo 

Poder Executivo e seus agentes, para a manutenção da ordem publica […] O caso, portanto, escapa á apreciação desta Côrte, mesmo fóra do estado 

de guerra, pois a paciente é estrangeira, e, normalmente, podem os estrangeiros ser expulsos”. BRASIL. Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 6. 

Voto do Ministro Costa Manso.

89  Veja-se o trabalho mais completo sobre o tema: CONTINENTINO, Marcelo Casseb. História do controle de constitucionalidade das leis no 

Brasil: percursos do pensamento constitucional no século XIX (1824-1891). São Paulo: Almedina, 2015.

90  “A redação [do art. 59, § 1º, a, da Constituição de 1891] é claríssima. Nela se reconhece, não só a competência das justiças da União, como a 

das justiças dos Estados, para conhecer da legitimidade das leis perante a Constituição. Somente se estabelece, a favor das leis federais, a garantia 

de que, sendo contrária à subsistência delas a decisão do tribunal do Estado, o feito pode passar, por via de recurso, para o Corte Suprema. 

Este ou revogará a sentença, por não procederem as razões de nulidade, ou a confirmará pelo motivo oposto. Mas, numa ou noutra hipótese, o 

princípio fundamental é a autoridade reconhecida expressamente no texto constitucional, a todos os tribunais, federais, ou locais, de discutir a 

constitucionalidade das leis da União, e aplicá-las, ou desaplicá-las, segundo esse critério. É o que se dá, por efeito do espírito do sistema, nos Estados 

Unidos onde a letra constitucional, diversamente do que ocorre entre nós é muda a este propósito”. BARBOSA, Rui. Os atos inconstitucionais do 

Congresso e do Executivo. In: Trabalhos jurídicos. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1962, p. 54-55.

91  “Ora, o impetrante expressamente declara que não pede seja a paciente, que se acha presa, restituida á liberdade. Quer que continúe presa, seja 

julgada, condenada e cumpra a pena que lhe for imposta, para, só então, ser expulsa do país! O Go[7/8]verno, mais benigno, livra-a imediatamente 

da prisão, concedendo-lhe liberdade, embora além das fronteiras! Não posso tomar conhecimento de um pedido, de que resulte manifesto prejuízo 

para a liberdade da paciente!”. In: Brasil: Habeas corpus n. 26.155, Acórdão cit., p. 7. Voto do Ministro Costa Manso.
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4. Conclusão

A breve estada de Olga Benario no Brasil foi um acontecimento relevante para a história brasileira. 
Tanto ao lado como separada do companheiro Luiz Carlos Prestes foi propagadora da mensagem do 
comunismo em tempos de intolerância ao dissenso político.

Sua expulsão do território nacional foi marcada por uma série de manobras sobre o âmbito jurídico. 
Da prisão, seu status de criminosa foi alterado para estrangeira perniciosa. Seu advogado percebeu o 
truque e reiterou a necessidade de julgamento criminal.

Utilizando-se dos próprios critérios de incriminação da LSN, Olga seria criminosa política. A polícia, 
porém, nem ao menos a indiciou no relatório final do inquérito relativo à Intentona Comunista. Assim, 
legitimava-se o procedimento administrativo de expulsão e, sem processo judicial, a Corte Suprema 
não acolheu o argumento da responsabilidade criminal.

A expulsão demonstrou-se uma forma eficaz de se lidar com os estrangeiros que exerciam atividades 
políticas de oposição. O instituto que deveria ser preventivo tornou-se um nível subalterno de legalidade, 
em que normas extrapenais assumiram o caráter de imposição de pena.

O fato de estar grávida de um nacional pouco contribuiu em seu auxílio. A ausência de um 
matrimônio formal foi preponderante para o tribunal se esquivar do enfrentamento da questão. Não 
se podendo aplicar a presunção de paternidade do Código Civil, o tribunal desconsiderou os fatos que 
a história comprovou.

Todavia, uma questão preliminar evitou à Corte Suprema a mácula de indeferir o pedido, como 
apenas uma minoria se prontificou a fazer. Era a vigência do estado de sítio com efeitos de estado de 
guerra em ocasião de comoção intestina. Este se baseada na propagação do terror por parte do próprio 
governo contra a revolução comunista. Esta fora vencida de imediato, mas seus efeitos perduraram e 
justificaram o regime autoritário que vigeu até 1945.

A inconstitucionalidade desta medida excepcional não foi provocada muito menos declarada ex 
officio por ser questão de ordem pública. Os ministros do tribunal aceitaram estritamente os termos da 
emenda constitucional e seus decretos reguladores. Assim, o direito de expulsão dos estrangeiros, que 
era bastante amplo, tornou-se ilimitado. As regras autoritárias que foram confeccionadas após o caso 
de Olga o levaram em consideração, de modo a diminuir ao máximo os limites de ação ao governo.

Não contando com instrumentos legais e jurisdicionais adequados, e com certa dose de subserviência 
ou aquiescência ao regime92 a Corte Suprema tomou decisão fruto do espírito de seu tempo. Os efeitos 
sabidamente foram desastrosos. Não dispondo das modulações do instituto da extradição, a expulsão 
para Olga tornou-se pena de morte.

92 “Diante desse rol de ministros que ocuparam lugar no Supremo Tribunal Federal graças à indicação do presidente Vargas, é possível concluir: 

ou ele era mais liberal do que se tem dito e tolerava uma relativa diversidade de opiniões, ou os ministros partilhavam até certo ponto de suas idéias, 

ou pelo menos estavam dispostos a atuar dentro das limitações que lhes foram impostas durante o Estado Novo. Por meio de várias medidas, 

Vargas reduzira a competência do Supremo, transformando-o, de certo modo, em um instrumento do regime”. COSTA, Emilia Viotti da. STF: o 

Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006, p. 74.
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MIGRAÇÃO E DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO: 
FRONTEIRAS, BENS E PESSOAS

MIGRATION AND INTERNATIONAL ECOMOMIC LAW: BORDERS, 
GOODS AND PEOPLE

Paulo Potiara de Alcântara Veloso1

RESUMO: As intersecções entre a migração e o direito internacional econômico podem ser analisadas 
a partir dos aspectos mais aparentes, como relação de emprego e mobilidade de mão-de-obra. Mas, 
restringindo a análise do direito internacional econômico aos sistemas de integração econômica atuais, 
verifica-se que ambos são decorrências diretas do processo atual de globalização, motivo pelo qual 
assume-se como hipótese central do presente trabalho, que a relação entre migração e integração é 
intrínseca, tocando a natureza de ambos. Para tanto, visualizar-se-á a adequação da hipótese a partir 
da pretensa crise migratória que atinge a União Europeia, procurando-se extrair do universo fático, 
elementos fundamentais de análise que discutam a relação entre integração, fronteiras, migração e 
protecionismo.

PALAVRAS-CHAVE: Migração; Direito Internacional Econômico; União Europeia.

ABSTRACT: The intersection between migration and international economic law can be analyzed 
onwards its most apparent aspects, as labor relations and workforce mobility. But, restricting 
international economic law analysis to a single object, as to say, systems of economic integration, it can 
be verified that both phenomena are a direct result of globalization, and this fact is the base of the central 
hypothesis of this essay which indicates that the relation between migration and integration is related to 
their fundamental foundations and one cannot exist without the other. To verify the pertinence of this 
hypothesis, the argumentation departs from an overview of the migration crisis in Europe in order to 
analyze fundamental elements that discuss the relation between integration, borders and protectionism.

KEYWORDS: Migration; International Economic Law; European Union.

SUMÁRIO: 1. Imigração e Direito internacional econômico? 2. O Direito internacional econômico 
– princípios generalistas de uma história da redefinição de fronteiras. 3. Fronteiras, globalização 
econômica e novamente, fronteiras. Considerações finais. Referências bibliográficas

1  Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Programa de Mestrado da Unochapecó-SC. Professor da 

Faculdade Cesusc, Santa Catarina. Coordenador do Grupo de Pesquisas em Direito Internacional CESUSC/CNPq.
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1. Imigração e Direito internacional econômico? 

Antes de analisar o foco do presente trabalho, qual seja, a migração dentro de um análise de direito 
internacional econômico, optei por iniciar o debate a partir de uma afirmação aparentemente simplista, 
generalista e, sem dúvida alguma, bastante óbvia, qual seja: a migração é um fenômeno social complexo. 
E por que iniciar com essa afirmativa que parece carecer de relação com a temática do trabalho? A 
resposta reside principalmente no fato que a relação entre migração e mudanças sociais profundas, além 
de demonstrar uma falsa simplicidade e esconder a em si alguns elementos importante de definição, 
traz também em seu bojo, a relação mais íntima entre o fenômeno migracional e aquele do direito 
internacional econômico. Mas, antes de adentrarmos nesse assunto, vamos analisar primeiramente 
aquela determinação dos elementos de definição, sem os quais o assunto não poderia ser tratado de 
maneira aprofundada. 

As percepções que nascem diretamente a partir dessa relação entre migração e complexidade 
determina importantes perspectivas que ajudam a esboçar de maneira mais plausível e crítica 
os fundamentos do fenômeno, principalmente em relação à amplificada rede de conhecimentos 
equivocados e parciais construídos pela política nesses últimos cinco anos, principalmente a partir 
do início da “crise” migracional vivenciada pela Europa. Dentre essa perspectivas – ou elementos de 
definição – uma das mais relevantes é representada pela possibilidade de rompermos com a ideia da praxis 
rasteira que comumente acompanha os posicionamento políticos e jurídicos acerca do tema migração. 
Como qualquer fenômeno complexo, raramente pode ser explicado por meio de respostas fáceis, pois 
a migração está enraizada em mecanismos sociais muito mais profundos do que meramente o “fluxo 
geográfico de seres humanos ansiosos por melhores condições de vida”, como pode nos fazer pensar 
o discurso político de ocasião. Outras perspectivas implicam também em, por exemplo, desmistificar 
a percepção minimalista que define a migração enquanto agente causador de uma profunda crise 
europeia, pois a relação não pode ser estabelecida em tão tênues relações de causa e efeito. A migração 
e também a crise europeia são decorrências de mudanças sociais mais profundas, que se capilarizam 
a partir de elementos políticos, econômicos, estratégicos, tecnológicos, culturais, sociais, ambientais, 
etc., e ambas não podem ser analisadas a partir de horizontes teóricos restritivos e superficiais, sob a 
pena dessas análises não corresponderem nem proximamente à realidade que visam explicar.

Mas talvez seja esse o ponto pretendido dentro do debate político sobre o tema. Especificamente 
em relação à migração recente de sírios e africanos em direção ao continente europeu não é difícil 
verificar o simplismo das respostas e perspectivas adotadas. É o que nos mostra, por exemplo, Boris 
Johnson, atual chanceler britânico, que durante a campanha do Brexit2 afirmava que a política de 
imigração da União Europeia acabaria jogando todos os 78 milhões de habitantes da Turquia dentro 
do território britânico3. Não é difícil observar a fragilidade de argumentos desse tipo, principalmente 

2  Brexit é um acrônimo (mais corretamente um portmanteau) originado das palavras Britain e Exit, que fazem referência às discussões (e 

atualmente à efetiva saída) do Reino Unido da União Europeia. A inspiração da termo vem do fenômeno anterior e de mesma natureza, Grexit, 

que envolvia a possibilidade de saída da Grécia do bloco europeu.

3  CARLIN, John. O Ano em que Vivemos Estupidamente. El País Brasil, 03 out. 2016. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/

brasil/2016/10/03/internacional/1475498967_321999.html>. Acesso em: 03 out. 2016.
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dentro do contexto da União Europeia, que procuram definir a imigração como causa fundamental 
de problemas sociais mais amplos, como desemprego, déficit previdenciário, terrorismo e todas essas 
preocupações sociais mais presentes, que se relacionam intimamente com sobrevivência, alimentação, 
renda e segurança. O discurso maniqueísta entre o bem e o mal é fundamental nessa argumentação 
vazia e distante da realidade. Mas, os políticos normalmente não podem ser chamados de grandes 
pensadores, muito menos pessoas conhecidas por sua sinceridade e responsabilidade; convencer o 
eleitorado é uma ação muitas vezes empreendida por intermédio de flexibilização da ética e da supressão 
dos vínculos com a plausibilidade factual. 

Mas são discursos como esses, apoiados na fragilidade e medos primitivos do ser humano, 
que acabam conquistando seu lugar na mídia, na mente da população, nos discursos de campanha 
e eventualmente, acabam por se transformar em política de Estado. A amplificação de políticas de 
detenção administrativa de imigrantes no âmbito da União Europeia é um excepcional e profundamente 
preocupante exemplo de políticas simplistas e equivocadas adotadas em resposta às “necessidades” 
impostas pela “crise”. São respostas fáceis que os governos procuram dar às hipotéticas ameaças que 
pairam sobre os Estados ricos receptores de migrantes pobres. Ao centralizar as ações antimigracionais 
dentro de âmbitos administrativos, essas respostas acaba por constituir-se em um desvio, que afasta 
propositadamente as demandas migracionais dos organismos judiciais nacionais, que tendem a 
observar com mais rigor a relação entre as ações políticas e as previsões costitucionais e convencionais 
que protegem o ser humano e sua dignidade, principalmente quando inserido dentro de circunstâncias 
atentatórias a sua sobrevivência e a de sua família. Além disso, como nos mostra Fulvio Paleologo4, da 
Universidade de Palermo, ao determinar o tratamento dos imigrantes por intermédio de instituições e 
práticas administrativas, não há, via de regra, mecanismos claros de acesso ao judiciário, visto que na 
maioria das situações o imigrante é detido sem uma razão jurídica (não desrespeita qualquer norma e 
não comete qualquer crime) e sem acesso a qualquer apoio advocatício. É o limbo da burocracia, que 
contorna os fundamentos normativos mais basilares do ordenamento internacional e muitas vezes 
do constitucional, em razão de uma pretensa ação técnica e não jurídica. Já vimos isso acontecer e 
alegações desse tipo não são, infelizmente, novidade dentro das relações entre Estados e aqueles seres 
humanos qualificados como “indesejáveis”. Não foi somente Eichmann que se escondia por trás de uma 
prática técnico-burocrática para justificar o desrespeito às garantias mais básicas dos seres humanos. 
Nas relações humanas e normativas as respostas fáceis originam-se dos atalhos, que repetidamete 
tendem a seguir os piores caminhos.

E essas políticas se aprofundam dentro de padrões perigosos de tratamento humano e de ação 
política. Outro exemplo atual e indubtavelmente bastante relevante são as ações de resgate e salvamento 
no mediterrâneo que rapidamente transformam-se em ações militarizadas, de natureza administrativa 
e que tendem a ultrapassar o caráter essencialmente humanitário que deveria balizar as ações nesse 
caso. A entrada da OTAN no início do ano de 2016 nas operações no mar Egeu5, com a finalidade 

4  PALEÓLOGO, Fulvio Vassallo. Detenzione Amministrativa: una storia  di brutalità, violenze e violazioni. Progetto Melting Pot Europa. 

Disponível em: <http://www.meltingpot.org/+-Prof-Fulvio-Vassallo-Paleologo-+.html>. Acesso em: 23 set. 2016

5  Mais informações podem ser encontradas no próprio site da organização <http://www.nato.int/cps/ en/natohq/topics_128746.htm>.
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de resgate de imigrantes ilegais e retorno dos mesmos para a Turquia é um desses passos em atalhos 
administrativos que tentam obscurecer a aplicabilidade do direito internacional. O ato de resgatar 
pessoas em águas internacionais, com embarcações militares a serviço de uma organização internacional 
pode distorcer as responsabilidades internacionais a que normalmente os Estados estariam obrigados 
a respeitar. Nesse sentido, Thomas Spijkerboer, em um excepcional ensaio, questiona se nesses casos 
mais recentes, “estariam os membros da OTAN exercendo jurisdição? Existem objeções no direito 
internacional? Há meios de fugir à jurisdição e a obrigações de Direito Internacional?6”

Essas não são questões fáceis de serem respondidas. Apenas a título de exemplificação, a ação da 
OTAN enquanto organização internacional – que, na situação em análise, tem autorização para atuar 
tanto em águas internacionais como em águas terrotorias (turcas, principalmente) e que é constituída 
por embarcações militares dos seus Estados-membro -,  leva por si só um intrincado quebra-cabeças 
de questões que põe em relevo as complexas relações entre jurisdições nacionais e internacionais, 
que precisam ser definidas para que as responsabilidades individuais de Estados e Organizações 
Internacionais seja estabelecidas. Como coloca Spijkerboer,

Estados estão vinculados ao direito internacional quando exercem jurisdição. Se, por exemplo, uma 
embarcação alemã coleta pessoas quando está em águas territoriais turcas e trazem-nas para o litoral turco, 
estaria a Alemanha exercendo jurisdição? Esta não é uma questão irrelevante. Se a embracação alemã exerce 
jurisdição, a Alemanhã teria obrigações de direito internacional, relativas inter alia ao asilo7. 

São questões desse tipo que surgem, e por isso a frase inicial deste ensaio indicava que a migração é 
um fenômeno social complexo. E, apesar de não existirem respostas fáceis, certamente existem limites 
claros e horizontes normativos funcionais (aos quais se tentam escapar constantemente), e todos eles 
têm como centro o ser humano, principalmente aquele tipo especial de ser humano que busca auxílio 
para continuar sobrevivendo, a despeito de todas as dificuldades e descaminhos da vida e da lei.

Mas, terminada essa inserção ao tema proposto para o presente trabalho, surge um questionamento, 
de cunho metodológico de difícil superação. Como relacionar todas essas questões acima discorridas 
de forma “minimalista8”, com o Direito Internacional Econômico? Essa não é uma identificação das 
mais simples, pois o fio de Ariadne que une os dois horizontes parece-nos encontrar-se muito além das 
meras análises empiristas sobre reflexos econômico-monetários da imigração, ou daquelas questões 
que, inseridas como subespécies das primeiras, analisam as decorrências de trabalho e emprego nos 
fenômenos de mobilização maciça entrefroteiras. Talvez, de maneira mais radicular, a relação entre os 

6  Tradução livre do original em Inglês: “A number of questions is relevant in order to assess the legitimacy of this in light of international law: 

are NATO Member States exercising jurisdiction; are there interna-tional law objections; and are there ways to evade jurisdiction and international 

law ob-ligations?” SPIJKERBOER, Thomas. Minimalist Reflections on Europe, Refugees and Law. European Papers, Europe, v. 1, n. 2, 2016, 545. 

Disponível em: <http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/minimalist-reflections-europe-refugees-and-law>. Acesso em 06 set. 2016.

7  Tradução livre do original em Inglês: “States are bound to international law when they exercise jurisdiction. If – for exam-ple − a German 

vessel picks up people while it is in Turkish territorial waters and brings them to the Turkish shore, is Germany exercising jurisdiction? This is 

not an irrelevant question. If such a German vessel exercises jurisdiction, Germany has a number of in-ternational law obligations, relating inter 

alia to asylum.” SPIJKERBOER, Thomas. Minimalist Reflections on Europe, Refugees and Law. European Papers, Europe, v. 1, n. 2, 2016, 545. 

Disponível em: <http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/minimalist-reflections-europe-refugees-and-law>. Acesso em 06 set. 2016.

8  Inspirado no trabalho de Thomas Spijkeboer. Ibid., p.533.
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dois elementos esteja naquilo que codividem de maneira mais íntima e que os determinam, ou seja: as 
fronteiras (ou ausência delas).

2. O Direito internacional econômico – princípios generalistas de uma história da 
redefinição de fronteiras

Economia talvez nunca tenha sido uma área de conhecimento muito afeita às fronteiras. Antes 
mesmo dessas últimas serem artificialmente definidas, a mobilidade das sociedades humanas nômades 
já tinha como base o fluxo, sazonal ou físico de suas fontes de comida, energia e sobrevivência. Mais 
tarde, essas fontes de sobrevivência, agora munidas de valores econômicos e estratégicos, passam a se 
constituir como a base de contato entre povos geograficamente determinados. De forma pacífica por 
meio do comércio ou por intermédio da guerra, a economia - e seus blocos fundamentais de constituição, 
os bens e as mercadorias -, foi um dos mais poderosos mecanismos sociais que impulsionaram o contato 
entre os seres humanos. Por mais que as fronteiras políticas se intensificassem à medida que os povos 
cada vez mais se determinavam, as trocas e os interesses estratégicos em torno à ideia de economia, 
são a fonte de flexibilização daqueles limites políticos. Assim, desde que existem sociedades diversas 
e geograficamente estabelecidas, existem também elementos normativos que pautam as necessárias 
trocas e defesas de interesses econômicos intersociais. 

Mas, dentro dessas relações sociais primitivas, e ainda por um longo período, talvez não ainda não 
seja possível enquadrar os elementos normativos subjacentes àquele estrato fático dentro de um conceito 
de direito internacional econômico, pois para que esta nomenclatura tenha condições de efetivamente 
existir, o determinante essencial da relação normativa internacionalista, seu sujeito primordial, deverá 
ter surgido na história. E detentor dessa natureza especial, o Estado-Moderno só nos é apresentado, 
entre o longo e criativo período que segue entre o pequeno renascimento da baixa Idade Média9 e 
a determinação da conformação geográfica dos Estados europeus, com a Paz de Westiphalia. O que 
víamos antes deste referido período histórico, talvez não pudesse ser tido como direito internacional, 
mas obviamente constituía-se por um discurso jurídico de direito, pois era elemento organizacional, 
normativo e vinculante, que estabelecia práticas e regras obrigatórias para a condução dos processos 
de contato e comerciação. Mas, tanto no caso da determinação das sociedades humanas dentro de suas 
fronteiras, quanto no caso do direito internacional (inclusive aquele de cunho econômico), que está 
intimamente ligado àquela determinação espacial, estamos nos referindo, seja especificamente, seja 
genericamente, às fronteiras. 

No caso das sociedades humanas e da sua determinação geográfica, estamos observando a construção 
de fronteiras que ultrapassam aquelas de origem geográfica e se instrumentalizam também a partir de 
elementos que se encontram além deste conteúdo espacial. Determinar sociedades humanas é um ato 
de diferenciar e excluir o “outro” por suas características intrínsecas, sejam elas aparentes ou criadas. 

9  Para mais informações sobre esse substancial período medieval, ao qual muitos autores, como Mario Giulliano, Paolo Grossi e Arno Dal Ri 

Júnior [e humildemente este que vos escreve] atribuem o nascimento do Estado Moderno, centralizado em torno do poder do Monarca, veja a 

importante obra: BERMAN, Harold J. Law and revolution: the formation of the western legal tradition. Massachusetts: Harvard University Press, 

1983.
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Sobre isso falaremos mais adiante. 

No caso do comércio e das trocas econômicas, por outro lado, temos um processo recorrente de 
aversão às fronteiras e de superação àquela determinação espacial. Se esta determinação, já há alguns 
séculos, adquire a forma de soberania, é sobre este conceito que perpassarão os longos braços da economia 
e de sua regulação em direção a um mundo mais dialógico e relacional. Os mecanismos de organização 
desse espaço não geográfico consequentemente se identificam na ideia de um ordenamento normativo 
contextualizado, integrador e que ultrapassa as delimitações territoriais dos Estados soberanos. Esse 
sempre foi a natureza e o dilema fundamental do direito internacional e principalmente de seu braço 
econômico-, o direito internacional econômico. As definições da disciplina, apesar de tranquilamente 
poderem ser deixadas de lado em uma obra, que como esta, é constituída por especialistas do direito 
internacional econômico, são importantes neste trabalho, com o único intuito de deixar clara essa 
vinculação entre o âmbito normativo e as fronteiras. Assim, Mathias Herdegen10, nos explica que:

A noção “direito internacional econômico” abrange uma complexa arquitetura de normas que governam 
as relacões econômicas internacionais e a economia transfronteiras conduzidas por Estados, organizações 
internacionais e atores privados. O conceito refere-se essencialmente à regulação de transações transfronteiriças 
em bens, serviços e capitais, relações monetárias e proteção internacional de propriedade intelectual.

É inegável, a partir dessas considerações do professor alemão, que as fronteiras (e principalmente, 
sua transposição) são um cálculo essencial dentro da disciplina de direito interancional econômico. 
Mais do que isso, o desenvolvimento da disciplina caminha juntamente com a constante dança 
entre, por um lado, os aprofundamentos do horizonte interelacional e , por outro, as resistências de 
natureza territoriais e soberanas dos Estados em relação à essa desterritorialização produzida pela ação 
econômica e observada também no ordenamento internacionalista. Os processos de “globalização” e 
“localização”, que se alternam em termos de processos históricos gerais, mas que coexistem em termos 
de elementos materiais (v.g. a diferença de intensidade entre mobilidade de capitais e mobilidade de 
pessoas), têm como pano de fundo as relações comerciais e econômicas. São elas que, constituindo um 
importante elemento estratégico político ou mesmo um importante cálculo na sobrevivência de uma 
sociedade, transcendem as fronteiras em direção a uma ação internacionalizada. Essa é  a história de 
inúmeros períodos de “globalização” dentro da história humana, desde as navegações egípcias e fenícias, 
às construções de “impérios” regionais e mundiais -  como o romano, o mongol, o cristão -, desde a 
Conquista da América e a colonização britânica, à constituição dos blocos econômicos regionais.

Enfim, dentro de qualquer processo global, principalmente dentro daqueles que possuem um 
poderoso cálculo econômico, as superação das fronteiras constitui-se como um elemento essencial, 
mas também determina importantes fatores de desequilíbrio e reações locais. É com isso que o direito 
internacional econômico trabalha, tentando normatizar essa complexa relação entre a superação 

10  HERDEGEN, Mathias. Principles of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 3. Tradução livre do original 

em ingles: “The notion ‘International Economic Law’ encompasses a complex architecture of rules governing international economic relations and 

transboundary economic conduct by States, international organizations, and private actors. The term essentially refers to the regulation of cross-

border transactions in goods, services, and capital, monetary relations and the international protection of intellectual property. To some extent, it 

also addresses the movement of companies and natural persons as well as aspects of international competition”.
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daquelas linhas segmentárias imaginárias e a manutenção de elementos “seguros” e “familiares” dos 
territorialismos nacionais. E talvez nada no mundo hoje converse mais com esse paradoxismo do 
que o processo de constituição de blocos regionais. São eles - e mais especificamente, o processo de 
regionalização empreendido pela Europa -, os espelhos de uma opção política que ao mesmo tempo 
em que sinaliza a limitação da liberdade de escolha dos Estados-membro, principalmente em termos 
econômicos, acaba por simbolizar perfeitamente as chances, riscos e assimetrias11 de processos de 
globalização de velocidades variáveis. A Europa, vista como uma importantíssima resposta econômica 
para a superação das profundas diferenças entre Estados constantemente em guerra, e entendida hoje 
como exemplo de sucesso à integração econômica transfronteiriça, a “Europa Global”, também tem 
se tornado cada vez mais referendada como a “Fortaleza Europa”, fechada a fluxos transfronteiriços 
de pessoas, cada vez mais intensos ao mesmo tempo que são também mais concretos que os fluídos e 
imateriais fluxos eletrônicos de capital. Talvez na União Europeia de hoje residam elementos importantes 
para a análise que pretendemos, pois os temas que já definimos como fundamentais, como fronteiras, 
direito internacional econômico e imigração estão no cerne das questões fundantes do bloco e também 
em seus questionamentos contemporâneos.

3. Fronteiras, globalização econômica e novamente, fronteiras 

Certamente o mais atual processo de subversão dos limites geográficos clássicos e que tem como 
base prática (mas não do discurso, este muito mais profundo) sua instrumentalização por meio da 
economia, é a constituição do processo europeu de integração econômica. Com mais de sessenta anos 
percorrendo suas várias etapas de desenvolvimente a União Europeia é o grande exemplo para os 
tópicos de integração regional, tanto na disciplina de direito internacional público quanto em sua 
vertente econômica. 

Partindo daquela concepção de Robert Schuman, de 195012, que acuradamente reposicionou o 
problema das rivalidades históricas entre Alemanha e França dentro de uma perspectiva de dependência 
econômica forçada a partir da comunitarização de bases comuns de desenvolvimento econômico entre 
os dois Estados13, o amadurecimento da idéia do político francês-germânico-luxemburguês representa 
hoje a União Europeia, como o mais profundo sistema integracionista já vivenciado e um dos mais 
interessantes processos de liquefação de concepções territorialistas e ideológicas, como Estado e 
nacionalidade. Nesse novo contexto, a pertença a uma determinada região geograficamente delimitada 
não é mais garantia de que as alianças entre o indivíduo e seu reconhecimento e pertencimento a 
um único Estado sejam suficientes para lidar com os desafios impostos pelo processo de integração. 
Desde as fronteiras geográficas àquelas eminentemente simbólicas, o que se observa claramente neste 
processo de construção de uma “federação europeia” é a perda dos referenciais territorializantes. 

O que se observou nesses mais de meio século de desenvolvimento da ideia de uma Europa global 

11  HERDEGEN, Mathias. Principles of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 19.

12  SCHUMAN, Robert. Declaração de 9 de maio de 1950. Disponível em: < https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/

schuman-declaration_pt>. Acesso em 06 set. 2016. 

13  Ibid.
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e sem fronteiras, foi justamente o enfraquecimento de algumas determinações nacionais que apenas 
poderiam se realizar dentro de um contexto fechado, intrafronteiras. Como todo processo econômico 
globalizante – e a União Europeia é fruto de um intenso processo de globalização econômica -, vemos 
a primazia justamente do mercado, o qual, como diria Paolo Grossi, “aparece como nunca, intolerante 
a limitações espaciais, tendente a uma vocação global e determinado à realizá-la14”.

A União Europeia é fruto desse processo, ao mesmo tempo que parece enquanto um dos leading 
actors no mundo globalizado de hoje. Foi a primeira a implementar um livre fluxo de pessoas, bens, 
serviços e capitais, com o tratado de Maastricht, já quando contava com doze Estados-membro, os 
quais praticamente extinguiram as fronteiras internas em benefício da fluidez e da mobilidade. E essa 
fluidez e mobilidade ultrapassam os largos limites da União Europeia, ao menos no que se relaciona 
ao livre fluxo de pessoas, com a absorção ao quadro institucional e jurídico da União Europeia, pelo 
Tratado de Amsterdã15 em 1997, do Acordo Schengen. Logo, foi a vez das fronteiras simbólicas, como 
as moedas nacionais e os bancos centrais serem absorvidos pelo processo econômico europeu. 

Essa esrutura de fronteiras fluídas, pelo menos naquilo que diz respeito às liberdades fundamentais 
da União Europeia, inegavelmente corrobora a perspectiva adotada no presente trabalho, que indica uma 
desterritorialização das fronteiras e principalmente das relações econômicas dentro do atual processo 
de globalização (dentro do qual a União Europeia é um importante exemplo). Podemos também 
indicar que no plano global essa desterritorialização dos processo econômicos também é planemente 
verificável, mas a União Europeia contém elementos que não podem ser vistos em outros lugares e que 
nos possibilitam analisar situações bastante peculiares. Esses elementos dizem respeito, principalmente, 
à efetiva diminuição dos controles transfronteiriços, também no que diz respeito ao fluxo de pessoas, 
e que envolve um número bastante expressivo de Estados, que de certa maneira “optaram” por dar 
respostas diferentes às demandas dos processos de globalização econômica. A constituição de um 
espaço interestatal que se organiza em torno da livre circulação é um evento relevantíssimo - tanto em 
termos jurídico-internacionalistas, como em termos humanos -, e que não foi ainda suficientemente 
explorado. 

Mas não é esse o recorte que visamos observar no trabalho. Pois no que tange à essa  indubtável 
fragilização dos controles estatais sobre suas fronteiras dentro da União Europeia, há por outro lado 
uma intensificação de outros tipos de controle, principalmente no que se refere às fronteiras exteriores 
do bloco econômico, que adquirem cada vez mais as feições daquelas de um Estado. Se, como afirmamos 
anteriormente, as determinações e reconhecimentos socais se diluem no processo de constituição 
do bloco econômico, outras novas determinações devem surgir como substituta das anteriores. No 
presente caso, algo mais amplo, algo mais genérico que as primeiras, mas mesmo assim determinações 
que provoquem indentificações dos indivíduos com a estrutura institucional a que estão submetidos. 
E objetivamente esse processo passa por uma “nova” definição de fronteiras. 

As novas determinações impostas pela Regulação 2016/1624 do Conselho e do Parlamento Europeu, 

14  GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência Jurídica. In: GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010, p. 71.

15  Absorvido conforme determinações presentes no Anexo “B” do Tratado de Amsterdã.
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que redefinem o papel dos Estados-Membro no contexto da atuação da Agência Europeia de Gestão 
da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (FRONTEX), são um importante indicativo nesse 
sentido, pois transferem ainda mais prerrogativas e competências dos Estados para a União Europeia, 
no que tange o controle de fronteiras externas. Nessas novas regulamentações, como indicado por 
Philippe De Bruycker16, os Estados que não cumprirem o que determinam as políticas comuns de 
controle e segurança de fronteiras poderão sofrer intervenção direta do Frotex e da Comissão Europeia, 
conforme estatuído no art. 12 da Regulação 2016/1624. 

Assim, na medida em que se verifica um longo processo de fragilização das fronteiras internas e 
uma facilitação dos fluxos de pessoas entre os Estados-membro da organização, há um consequente 
importante, que é o surgimento de uma fronteira externa comum e um endurecimento do acesso de 
pessoas de fora do contexto europeu ao bloco. Juntamente com a construção de cercas e muros de 
“contenção” ao estrangeiro e de endurecimento do controle de acesso ao território, a nova regulação 
do FRONTEX, que transforma o órgão em uma legítima Guarda Europeia de Fronteiras17, determinam 
o que agora passa a ser denominado Fortaleza Europa. Mas o que provoca a passagem do modelo da 
“Europa Global” para aquele da “Fronteira Europa”? A resposta é, simplesmente, a migração. 

Ao falarmos em globalização não estamos apenas falando de fluxo de divisas e mercadorias, de um 
mundo no qual as tecnologias infotelemáticas aliadas às determinações econômicas desterritorializam 
as relações e aproximam as ordens Estatais “fragilizadas”18. A globalização também “universaliza” 
informações, valores, ideais de vida e meios de transporte. Se antes, os migrantes vistos como 
potencialmente danosos aos grandes centros econômicos tinham como limites as distâncias e as 
fronteiras entre os Estados, hoje, o mesmo processo de globalização permite que essas distâncias e 
fronteiras sejam mais próximas e mais porosas. É o dilema central no debate entre uma perspectiva 
econômica e jurídica e uma outra, social e humana, que nos mostra que, longe de centralizar o debate 
entre direito internacional econômico e imigração em termos de mobilidade econômica e de força de 
trabalho, ou de pressão sobre benefícios sociais e diminuição da arrecadação (que são potencialmente 
falácias, quando analisadas a partir do fenômeno migracional europeu), o debate centraliza-se 
efetivamente entre a crise de um processo econômico de integração e a condicionante dessa crise que 
é a migração em si. 

A migração enquanto parte intrínseca de fenômenos de profunda transformação e desenvolvimento 
social19 - transformação essa que se identifica com a globalização -, como é de fato a globalização, acaba 
se relacionando com um outro fenômeno intrínseco à globalização, que são os blocos de integração 
regional, principalmente a União Europeia. Talvez a migração (e todo o discurso desarazoado que se 

16  DE BRUYCKER, Philippe. The European Border and Coast Guard: A new model built on an old logic. European Papers, Europe, v. 1, 

n. 2, 2016, p. 560. Disponível em: <http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/european-border-and-coast-guard-new-model-built-old-logic>. 

Acesso em 06 set. 2016.

17  Ibid., p. 562.

18  GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência Jurídica. In: GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010, p. 71.

19  HASS, Hein de. Migration Theory – Quo Vadis? Oxford University: International Migration Institute, p. 19. Disponível em: < https://

www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-100-14.pdf>. Acessado em: 13 jul. 2015.
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produz em torno dela) seja o contraponto que coloca em xeque toda a estrutura de integração, em três 
pontos fundamentais: a) internamente, com a retomada de controles sobre a circulação de pessoas; 
b) externamente, com o endurecimento das fronteiras e; c) institucionalmente, com discussões acerca 
das normas da própria União Europeia e com discursos que avaliam as vantagens econômicas, sociais e 
políticas de pertença ao bloco como insuficientes para cobrir as desvantagens que a ameaça de imigração 
oferece.

Se, como hipotetizado no presente trabalho,  a constituição de blocos de integração econômica 
e política - como a União Europeia -, e os processos atuais de imigração são decorrências intrínsecas 
a um mesmo fenômeno de transformação como a globalização, a relação entre eles é muito próxima. 
Assumimos inclusive que os dois processos dividem essa natureza pois são inseparáveis do fenômeno 
que os origina. Não há como falar de globalização sem que se tenha em mente processos mais ou menos 
intensos de compactação de fronteiras, mais ou menos intensos no que toca à mobilidade humana. 
E isso se afirma a todos os processos de universalização de valores, econômicos e não-econômicos, 
pretendidos pela humanidade até o momento. E compactação de fronteiras e mobilidade humana não 
são sempre necessariamente contrapostos.

Em uma outra oportunidade20, em que analisamos a relação entre o processo de conquista e 
colonização da América e os discursos universalizantes do direito a migrar, empreendido por Fracisco 
de Vitoria, verificamos que a migração dos colonizadores espanhóis para a América recém descoberta 
andava em um claro compasso com a universalização de valores jurídicos europeus em direção ao novo 
mundo. Essa universalização era necessária e possível. Necessária pois enquanto discurso racional 
jurídico e totalizante, incluía as populações americanas infiéis dentro do ordenamento jurídico europeu 
e dessa maneira fundava uma nova legitimidade jurídica no processo de conquista, puramente racional 
e que por isso mesmo, deixava de lado as insustentáveis fontes medievais de legitimação da conquista. 
Possível, pois existia dentro daquela circunstância histórica específica, uma impossibilidade material 
de exercício dos direitos pelos índios. A universalização do direito de migrar, estendendo-o também ao 
infiél, não implicaria, de fato, na instrumentalização desse direito pelos nativiamericanos, pois para eles 
as fronteiras que dividiam a América da Europa eram fronteiras intransponíveis. Assim, dentro daquele 
processo de globalização pré-moderna, migração, exploração econômica e aproximação territorial 
andavam no mesmo sentido, pois, via de regra, nunca há problemas em estender direitos a todos, 
quando apenas aqueles que criaram as regras são os que podem efetivamente exercê-las na prática.

E esse debate sobre as fronteiras é importantíssimo para nossa presente análise, pois hipotetizamos 
naquela mesma oportunidade que, na medida em que as fronteiras, antes isuperáveis para os infiéis 
americanos, tornassem-se vulneráveis e permeáveis à migração, ou seja, quando os índios pudessem 
efetivamente migrar em direção à Espanha, a tendência seria fortalecer outras fronteiras, geográficas 
ou, principalmente, psicológicas, para reestabelecer aquela intransponibilidade original, mesmo que 
para isso, se relativizasse os critérios jurídicos de universalidade. Nesse sentido, a globalização se dá 
em apenas um sentido, e quando eventualmente passa também a estender a todos os envolvidos, 

20  VELOSO, Paulo Potiara de Alcântara. Migration, Law Innovation and the Infidel world: the instrumental face of European civilizing 

presumptions under the universalized ius gentium of Francisco de Vitoria. 4TH Biennial ESCLH Conference. Gdansk, 2016. 
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mecanismos de mobilidade humana mais efetivos, deve-se elevar novos mecanismos de contenção à 
essa indesejável mobilidade.

Este é também um cenário válido para a globalização atual e neste ponto encontramos a Europa. As 
políticas de integração caminham bem com ideais de flexibilização de fronteiras geográficas, desde que 
as mesmas não possam ser efetivamente superadas por todos (apenas pelos europeus). Mas, na medida 
em que o processo de globalização (e integração socioeconômica) estende, mesmo que parcialmente, 
mecanismos mais ou menos eficientes de se superar as fronteiras europeias àqueles não-europeus 
pobres, novas fronteiras, internas ou externas, geográficas ou não, deverão ser erigidas.

Nesse processo, as fronteiras geográficas internas passam por um novo processo de engessamento, 
exclusivamente relacionado ao livre fluxo de pessoas. Mecanismos de controle de fronteiras e passaportes, 
que haviam basicamente deixado de ser implementados, acabam retornando como um reflexo direto 
dos processos migracionais, como ocorreu recentemente com Suécia e Dinamarca21. Em relação às 
fronteiras geográficas externas, cada vez mais políticas como o FRONTEX adquirirão autonomia 
frente aos Estados-membro e tornarão os procedimentos relativos à imigração mais restritos. Como 
mencionado no início do trabalho, esse enrigecimento da imigração acaba também por ser implementado 
por meio da criminalização da migração ilegal, inclusive por mecanismos administrativos de prisão, 
que deliberadamente são constituídos para fugir ao controle de legalidade do poder judiciário.

Em relação às fronteiras internas, não-geográficas, podemos verificar um afastamento dos Estados 
do bloco em relação a políticas e posicionamentos que sejam, de alguma forma, favoráveis a um processo 
migracional mais legalizado. A “crise” de migração que a Europa, como muitos afirmam, alegadamente 
parece vivenciar atualmente, não abre margem ampla para que os Estados-membro cumpram as suas 
obrigações determinadas pelos tratados de proteção ao refúgio e ao asilo dos quais são signatários, 
mesmo que queiram fazê-lo, sob pena de sofrerem internamente as suas fronteiras, resistência de 
discursos contrários e a elevação de posições antimigracionistas perigosas, bem como sua aceitação 
por parte das populações nacionais, principalmente por intermédio de processos eleitorais regulares, 
como podemos observar, por exemplo, com o avanço preocupante de partidos como Alternative für 
Deutschland (AfD) na Alemanha e o Aurora Dourada, na Grécia. 

Extremamente problemáticas também, são reações que atingem a própria estrutura institucional 
do sistema, como a diminuição da confiança no processo de integração. Como nos mostra o gráfico 
abaixo22, que analisa os percentuais de respostas dos europeus acerca da imagem que eles têm da 
integração européia, podemos observar uma importante reversão na dinâmica das respostas a partir do 
período de recrudescimento da crise migracional, a partir do ano de 2015. Se a opinião pública europeia 
demostrava um crescente apoio à imagem da União Europeia, a partir do estouro da crise migratória 
observa-se uma significativa inversão e o aumento da rejeição geral ao processo integracionista. 

21  FOLHA DE SÃO PAULO. Suécia e Dinamarca anunciam medidas de controle de Fronteiras. Disponível em: < http://m.folha.uol.com.br/

mundo/2016/01/1725539-suecia-e-dinamarca-anunciam-medidas-de-controle-de-fronteiras.shtml>. Acessado em: 05 out. 2016.

22  EUROPEAN COMISSION. Standard Eurobarometer 84: Autumm 2015. European Union, 2015, p. 6.
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Além da elevação de partidos antimigracionistas de extrema direita no contexto político europeu, a 
saída do Reino Unido da União Europeia é o mais poderoso indicativo desse fato e também do vínculo 
existente entre processos de migração e o recuo da lógica integracionista da União Europeia. Aqui 
reside a profunda relação entre a migração e o direito internacional econômico, na medida em que o 
primeiro fenômeno reúne condições suficiente para interferir de maneira profundamente negativa uma 
estrutura econômica integracionista de maneira a potencializar políticas protecionistas de fechamento 
de fronteiras, com severos reflexos econômicos e comerciais.

E por que a migração reúne em si uma potencialidade de provocar ações tão protecionistas pelos 
Estados, mesmo quando se tem a sensação de que acolher pessoas em situação de extrema vulnerabilidade 
e miséria seja um relevante dever jurídico (e moral) a se cumprir? Aqui chegamos, enfim, à elevação das 
fronteiras não-geográficas externas, que são as mais restritivas e insuperáveis de todas. 

Quando as fronteiras geográficas não conseguem mais conter o fluxo daquelas pessoas que são 
constantemente descritas como uma ameaça ao “nosso” modo de vida - pois “colocam em risco” nossos 
trabalhos, nossas famílias, a nossa maneira de enxergar o mundo e as relações humanas, dentre muitos 
outros riscos e ameaças -, fronteiras psicológicas intransponíveis começam a se fortalecer e o discurso 
maniqueísta fundado nas diferenças entre o “nós” e os “outros”, apesar de perigoso e insustentável, 
trasforma-se a base fundamental das ações políticas.

Nesse sentido, reconstrói-se a definição generalista que define aqueles que são confiáveis, que aqui 
em nossa análise, seria a definição do “europeu”. Conforme as excepcionais análises de Gallya Lahav 
em sua obra Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders23, a determinação do 
que seria o europeu segue os mesmos passos da determinação do nacional nos processos de criação 
de um Estado. Primeiro delimita-se o “outro”, o não-pertencente, para depois identificar-se o “nós”, os 
pertencentes. Nos processos de integração, como indicado por Karl Deutsch et al24, essa determinação 
entre “nós” e “os outros” passa inevitavelmente pela concretização, dentro de um território, de um 

23  LAHAV, Gallya. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2004.

24  DEUTSCH, Karl; BURRELl, S. A.; KANN, R. A.; LEE, M.; LICHTERMAN, M.; LINDGREN, R. E.; LOEWENHEIM, F. L.; VAN WAGENEN, 

R. W. Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton: Princeton 

University Press, 1957

Gráfico 1 – Imagem e Aceitabilidade Individual do Processo de Integração Europeia
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senso de comunidade e de estruturas e práticas fortes o suficiente para invocar lealdades e simpatias, 
um sentimento de “nós” como uma verdade. O sentido de território abrange mais do que o geográfico; 
abrange também um espaço cultural comum, onde é possível desenvolver seu próprio ethos, com a 
criação de uma solidariedade, que leva a práticas de exclusão daqueles que não possuem os elementos 
identificadores. Um povo, inclusive o povo europeu, é então um grupo social vivendo em determinado 
espaço e possuidor de traços característicos que definem normas e práticas culturais comuns, que 
caracterizam-se por signos linguísticos e etnográficos distintos (de outros, do “outro”) e que são 
“naturais” a pessoas como “nós”, por conta de uma alegada ancestralidade da identificação.

Então, quem é esse europeu que se identifica acima das determinação nacionais? Como esta 
identificação é construída? As respostas a essas perguntas estão menos relacionadas com a construção 
do mercado ou com as condições da integração e muito mais com as distinções culturais e religiosas. 
A Integração europeia facilita-se, principalmente, pelo conteúdo cultural tradicional e “comum” – o 
religioso (cristandade). É este elemento que serve de base intrínseca para demarcar os insiders dos 
outsiders. Como indica os comentários de um membro do parlamento europeu, destacado da obra de 
Lahav:

Nós precisamos fazer que os judeus fizeram em Israel, quando eles declararam que qualquer judeu que se 
apresentasse na fronteira de Israel teria o direito de entrar, quaisquer que fossem suas motivações. E eu 
pessoalmente acho que todo Europeu que venha de outro país da Europa tem o mesmo direito que um Judeu 
em Israel. Ele é o europeu para a Europa. Esse é o limite para mim. Extraeuropeus, não; intraeuropeus, sim25.

Estas são as fronteiras elevadas frente a novo processo de migração, que são intransponíveis para 
o imigrante pois contrapõem-se objetivamente em relação ao que ele é, enquanto pessoa, enquanto 
ser humano. Quando as fronteiras geográficas se comprimem e se enfraquecem, essas são as fronteiras 
psicológicas que são construídas. E obviamente, em situações de instabilidade política ou econômica, 
surgem  as respostas fáceis que identificam os inimigos. E abrir as fronteiras para essas pessoas, ou 
respeitar o que estabelece a lei interna ou os tratados internacionais acaba sendo uma traição, punida 
com a perda do controle político do Estado em benefício de partidos e discursos oportunistas e, mais 
severamente em termos integracionistas, punidos com o afastamento dos Estados-membro desses 
ideais econômicos e políticos que até o momento pautaram a construção da União Europeia. Esse é o 
caso do Reino Unido e de outros potenciais Estados.

Enfim, aqui está a determinação da relação profunda entre migração e direito internacional 
econômico, vista sob os olhos do processo de integração da União Europeia. Por mais que a mobilidade 
humana seja um dos resultados de um processo de globalização econômica - como também o são 
a ordenação do sistema financeiro internacional e as regras de direito internacional econômico -, a 
migração talvez seja um dos elementos mais poderosos na estruturação de políticas protecionistas e 
contrárias a discursos integracionistas. É o que nos mostra a “crise” humanitária que bate às portas da 
Europa, hoje, e é o que nos mostra outros tantos discursos políticos de ocasião.

25  LAHAV, Gallya. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2004, p.160.
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Considerações finais

As análises dos estreitos vínculos entre direito internacional econômico e migração acabam 
observando, a grosso modo, as relações de cunho puramente econômico, localizado dentro das relações 
de trabalho, ou das consequências transfronteiriças em termos de investimentos, remessas de divisas, 
dentr outros. Essa é uma análise que compartilha uma sistemática de causa e efeito, que muitas vezes 
não podem ser observadas na prática, conforme determina a teoria ou, mais comumente, o discurso 
político. É muito improvável, dentro de um horizonte científico de análise de dados, que se possa 
comprovar, ao menos na Europa, nexos causais entre o aumento da imigração e o aprofundamento da 
crise econômica europeia, seja esta última  determinada com base no aumento do desemprego ou na 
crise social dos Estado e na consequente diminuição dos benefícios sociais dos Estados europeus.

O número de imigrantes que chegam à Europa, frente à riqueza produzida no continente, ao expressivo 
número de habitantes e à capacidade de absorção de indivíduos em sua economia, não representa um 
grande perígo matemático ou jurídico. A Europa tem condições de bancar essa responsabilização, sem 
desrespeitar suas obrigações convencionais estabelecidas pelo direito internacional. Esse talvez não seja 
o caso de Estados como a Jordânia ou o Líbano, que indiscutivelmente enfrentam uma profunda crise 
econômica e humanitária por conta da expressiva proporção de imigrantes miseráveis que procuram 
abrigo em suas fronteiras.

A relevância dessas questões e o debate profundo que implicam – contrariamente do  que tenta 
afirmar o senso comum político e econômico -, podem ser adequadamente observados em trabalhos 
expressivos26 produzidos atualmente. O que nos interessa, neste trabalho, é demostrar, mesmo que 
minimalisticamente, que a relação entre processos de migração e direito internacional econômico – aqui 
analisado a partir de um de seus objetos, os processos de integração regional, e mais especificamente, 
a União Europeia -, divide um patamar mais elevado. São ambos processos originados das mesmas 
alterações sociais profundas vivenciadas por grande parcela da humanidade hoje e que podem, a grosso 
modo, serem identificados com a “globalização”. Globalização econômica, mas também do conflito, da 
miséria, dos nacionalismos e das reações localizantes do terrorismo.

E, por dividirem o mesmo processo de alteração profunda da sociedade, acabam também, 
respondendo conjuntamente, aos desafios impostos por esses novos paradigmas. A migração não 
cria a crise dos processos de integração econômica, apenas serve de discurso para que movimentos 
localizantes e atomizantes dos próprios Estados-membro ganhem projeção e aceitação social. É com 
o medo do imigrante que se elevam novas barreiras, intransponíveis, e que acabam circunscrevendo 
elementos de cooperação, integração e fluxo livre entre fronteiras, em circulos cada vez menores e mais 
suspeitosos de protecionismo e xenofobia.

26  Veja, por exemplo: HASS, Hein de. Migration Theory – Quo Vadis? Oxford University: International Migration Institute. HASS, Hein 

de. Mobility and Human Development. Oxford University: International Migration Institute. ABDELMALEK, Sayad. A Imigração ou os 
Paradoxos da Alteridade. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1998. CORNELISSE, Galina. Immigration Detention and Human 
Rights: Rethinking Territorial Sovereignty. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010. RIZELO, Ana Flávia Sabi. A dicotomia entre o Instituto do Refúgio 
e as políticas de cooperação internacional: uma análise da ação internacional no caso dos refugiados sírios no Líbano. Florianópolis: Faculdade 

Cesusc, Monografia, 2015.
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Migração e Integração são fenômenos originados do mesmo processo de globalização e um não 
existe sem o outro. Lutar contra a migração é lutar contra a integração e consequentemente contra o 
direito internacional econômico e principalmente, contra um processo de globalização profundo que 
está reposicionando, para o bem ou para o mal, as sociedades humanas. Nessa luta, infelizmente, apenas 
o retorno de um mundo protecionista em que os Estados decidem unilateralmente seus interesses, 
aparece no horizonte. Já passamos por isso, muitas vezes, e em nenhuma delas as consequências foram 
agradáveis.
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A HISTÓRIA DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS 
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

THE HISTORY OF THE INTERNATIONAL LAW ON FOREIGN 
INVESTMENTS 

Michele A. Hastreiter1

RESUMO: O presente artigo buscou traçar um panorama histórico sobre o Direito Internacional dos 
Investimentos Estrangeiros, visando compreender a origem dos instrumentos normativos atuais. Para 
tanto, o artigo analisou instrumentos regulatórios existentes a partir do Século XIX, passando pelos 
debates que circundaram a criação dos acordos bilaterais de investimento, até sua ampla disseminação 
na última década do Século XX. Ao final, concluiu-se que a propagação de tais acordos se deu em 
razão do consenso em torno das políticas neoliberais na década de 1990, que acabou por pacificar 
discordâncias de quase dois séculos a respeito da maneira adequada para se regular investimentos 
estrangeiros. Longe de representar um entendimento consolidado, portanto, os acordos são frutos de 
um momento histórico específico e da crença em medidas “one size fits all” , devendo ser reformulados 
diante da evidência empírica de que o conjunto de medidas liberalizantes do qual tais acordos fazem 
parte não produziu bons resultados para todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional dos Investimentos Estrangeiro. Histórico. Acordos 
bilaterais. 

ABSTRACT: This paper aims to provide a historical overview of the International Law of Foreign 
Investment, in order to understand the origin of the current legal instruments. Thus, the article analyzed 
existing regulatory instruments from the nineteenth century, as well as the debates which surrounded 
the creation of bilateral investment agreements, until its wide dissemination in the last decade of the 
twentieth century. Finally, it was concluded that the spread of such agreements was due the consensus 
on neoliberal policies in the 1990s, which pacified the disagreements of almost two centuries about the 
proper way to regulate foreign investment. Far from representing a consolidated view, therefore, the 
agreements are the result of a specific historical moment and beliefs on actions “one size fits all”. They 
should now be reshaped due to the empirical evidence that the set of liberalizing measures of the 1990s 
did not produce good results for all countries that implemented them.

KEYWORDS: The International Law of Foreign Investment, Historical Overview. Bilateral Agreements. 

1  Professora de Direito Internacional Público e Privado no Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) e na Faculdade de Educação 

Superior do Paraná (FESP). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Administradora Internacional de 

Negócios pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Advogada (OAB/PR 57.771), graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR)
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Investimentos estrangeiros e o Direito internacional no século XIX. 3. A 
crise do modelo liberal no início do século XX: a formação de um novo cenário para os investimentos 
estrangeiros. 4. Os investimentos estrangeiros na ordem econômica internacional a partir de Bretton 
Woods. 5. A busca por uma nova ordem econômica internacional e o Direito internacional do 
desenvolvimento. 6. A evolução da regulamentação internacional do investimento estrangeiro a partir 
da década de 1990. Considerações finais. Referências bibliográficas:

1. Introdução

 A grande tônica dos debates de Direito Internacional dos Investimentos Estrangeiros atualmente se 
dá na observação da tendência de reformulação dos acordos bilaterais de investimento. Diversos países 
têm procurado modificar seus modelos e renegociar acordos – visando torna-los mais equilibrados as 
suas necessidades de desenvolvimento. Discute-se, portanto, o futuro deste polêmico ramo do Direito 
Internacional. 

 Este artigo visa fornecer luz ao debate caminhando na direção contrária: ao fazer uma retrospectiva 
quanto à formação do Direito Internacional dos Investimentos, objetiva-se compreender o contexto 
histórico para a formação dos arranjos atuais. O enfoque na história da regulação internacional dos 
investimentos é crucial para uma adequada compreensão dos rumos futuros do Direito Internacional. 
Como bem afirmou Douglass North2:

A história importa. Ela importa não apenas porque nós podemos aprender com o passado, mas também 
porque o presente e o futuro estão conectados com o passado através da continuidade das instituições. As 
escolhas de hoje e amanhã foram moldadas pelo passado. E o passado só pode ser compreendido pela história 
da evolução das instituições. Integrar as instituições a teoria econômica e à história econômica é um passo 

essencial para aprimorar a teoria e a história.

Compreender, portanto, como o Direito Internacional dos Investimentos Estrangeiros evoluiu 
até chegar aos padrões atuais é imprescindível para uma percepção adequada sobre o funcionamento 
do sistema e suas perspectivas futuras. Assim, este artigo iniciará analisando as formas de regulação 
dos investimentos estrangeiros presentes já no Século XIX, passando pelos desafios enfrentados pelos 
investidores nos turbulentos primeiros anos do Século XX, até chegar ao final do Século e a efervescência 
na proliferação de acordos bilaterais. 

Espera-se que esta visão histórica contribua para elucidar a peremptória necessidade de reformulação 
deste ramo do Direito Internacional Público. 

2  “History matters. It matters not just because we can learn from the past, but because the present and the future are connected to the past by 

the continuity of society institutions. Today’s and tomorrow’s choices are shaped by the past. And the past can only be made intelligible as a story 

of institutional evolution. Integrating institutions into economic theory and economic history is an essential step in improving that theory and 

history.”(NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press, 1990.. p. 

vii, tradução livre).
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2. Investimentos estrangeiros e o Direito Internacional no século XIX

Embora seja possível sustentar que a proteção das empresas nacionais pelos estados domésticos 
tenha fulcro na lógica expansionista do século XVII, expressa pelas Companhias das Índias Orientais, as 
quais eram vistas como uma espécie de longa manus do Estado para tratar de questões comerciais3, foi 
no século XIX, com a consagração da ideologia do liberalismo impulsionando o comércio internacional4 
que os investimentos estrangeiros começaram a ganhar os contornos que possuem hoje. Segundo Karl 
Polanyi5, o liberalismo econômico emergiu nos anos 1820, e representava a “fé na salvação do homem 
por um mercado autorregulável”. 

A corrente de pensamento fundava-se em três dogmas clássicos: o trabalho deveria ter seu preço 
regulado pelo mercado, o dinheiro deveria sujeitar-se ao mecanismo automático de correlação ao ouro 
(o “padrão ouro”) e os bens deveriam ser livres para fluir de país a país, sem empecilhos ou privilégios. 
O surgimento dos investimentos estrangeiros e das empresas multinacionais foi uma consequência 
direta deste processo de expansão comercial.

Naquela época, uma das formas mais recorrentes de investimentos estrangeiros ocorria através de 
empréstimos entre Estados - que se destinavam, sobretudo, à concretização de obras de infraestrutura 
- e por meio de concessões públicas para a exploração de recursos naturais6. Os investimentos eram, 
então, predominantemente de caráter público, com vínculo com o Estado receptor do investimento, seja 
a partir de concessões públicas ou empréstimos7. Não obstante, embora ainda incipientes, as primeiras 
multinacionais voltadas ao mercado surgiram também neste período8.

As limitações tecnológicas nas áreas de transporte e comunicação da época faziam com que o 
comércio ainda fosse a forma mais frequente de interação global9 e a atuação das multinacionais não se 
assemelhava a atual divisão administrativa das empresas em busca de eficiência produtiva, mas sim na 
busca por matéria prima e produção agrícola - sobretudo nas regiões do Hemisfério Sul, com o objetivo 
de suprir as necessidades dos países industrializados do Norte10. Segundo Peter Muchlinski11, três quintos 
do total do fluxo de investimentos estrangeiros da época destinavam-se as colônias africanas e asiáticas 

3  Cf. MILES, Kate. MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013..; SUBEDI, 

Surya. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Portland: Hart Publishing, 2012).

4  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. p. 102.

5  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época.  Tradução de Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 168.

6  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p. 41-43.

7  Ibidem. p. 43.

8  Empresas como Lever Brothers, de sabão e a J and P Coats, indústria têxtil são exemplos de multinacionais britânicas que começaram a se 

expandir no período. Outras empresas europeias também começaram a operar internacionalmente, como a BASF e a Siemens, por exemplo, ambas 

alemãs e com intensa atividade internacional até hoje. Nos Estados Unidos, algumas gigantescas empresas multinacionais começaram a despontar 

no período, como é o caso da Standard Oil e da Ford. Em 1900 cerca de 100 conglomerados norte-americanos já concorriam na Europa com as 

empresas locais. (Neste sentido, ver em: MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 

20; CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012.. p. 747).

9 COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 41.

10  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p.22.

11  Ibidem.
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ou aos novos países independentes latino-americanos e estima-se que 55% dos recursos recebidos 
destinavam-se à produção de produtos primários, 20% à construção de estradas, 15% à manufatura e 
10% às atividades relacionadas ao comércio e à distribuição.

Em consonância com o ideário liberal, o século XIX foi um período em que não havia dúvidas 
de que a propriedade era um instituto universal e juridicamente protegido – inclusive no Direito 
Internacional Público12. Este reconhecimento era principalmente manifesto nas relações entre países 
europeus, tendo sido positivado em acordos recíprocos firmados no continente, conhecidos como 
“Tratados de Amizade, Comércio e Navegação”. Dentro do continente europeu, estes acordos eram 
formulados por partes com poder de barganha relativamente semelhante, e com o objetivo de garantir 
um padrão mínimo de tratamento para os cidadãos que se envolviam em atividades comerciais e de 
investimentos na região13. Os acordos previam privilégios recíprocos de comércio, e incluíam uma série 
de disposições sobre o tratamento dos nacionais dos Estados parte e de suas propriedades. 

Com o passar dos anos, estes acordos foram expandidos para além da Europa – o que deu uma nova 
conotação à sua reciprocidade, já que os investimentos estrangeiros no período dificilmente aconteciam 
dos novos estados independentes para os países europeus.  Segundo Kate Miles14, estes acordos visavam 
abrir mercados de países relutantes em fazê-lo para os bens e investimentos das potências europeias. 
Os Estados Unidos também foram entusiasmados signatários destes acordos – os quais se tornaram 
um aspecto preponderante em sua política externa desde o surgimento do país até o final da Segunda 
Guerra Mundial15. Embora tais acordos não tivessem como objetivo exclusivo – ou nem mesmo como 
objetivo primordial – a proteção dos investimentos estrangeiros, eles continham algumas provisões 
que garantiam certos direitos aos investidores, como, por exemplo, a vedação de expropriações sem a 
respectiva compensação16. 

Ainda que não existissem tratados entre os países envolvidos em um determinado investimento, 
pode-se dizer que a proteção, com fulcro na ética cristã17, ao estrangeiro e a sua propriedade, era 

12  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 62.

13  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 48.

14  Ibidem. p. 49.

15  GUZMAN, Andrew T. Why LDCs sign treaties that hurt them: explaining the popularity of bilateral investment treaties. Virginia Journal 
of International Law, v. 38, n. 639, p. 639-688, 1998. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176003. Acesso em: 

4 nov. 2014. p. 653. 

 MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 23.

16  A título de exemplo, note-se o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio assinado entre Brasil e Estados Unidos. Trata-se de um dos poucos 

Tratados do gênero assinados e ratificados pelo Brasil e que continua em vigor. O texto do Artigo XII torna clara a obrigatoriedade da proteção da 

propriedade do estrangeiro: “ARTIGO XII - Ambas as Partes Contractantes promettem, e se obrigão formalmente a prestar sua protecção especial 

ás pessoas, e propriedades de seus respectivos Subditos, e Cidadãos de todas as Classes, que possão achar-se nos territorios sujeitos á jurisdicção de 

qualquer dellas, seja transitoria, ou fixamente, deixando-lhes francos, e abertos os Tribunaes de Justiça para os seus recursos judiciaes, nos termos 

usuaes, e de costume praticados pelos cidadãos naturaes, ou Subditos do Paiz, em que se achem, para cujo fim elles poderão empregar em defesa 

de seus direitos aquelles advogados, Procuradores, Tabelliães, Agentes, e Correspondentes, que julgarem convenientes em todas as suas questões 

judiciaes”. (BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. 1828. Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre o Senhor D. Pedro I, Imperador 

do Brasil, e os Estados-Unidos da América, assignado no Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1828, e ratificado por parte do Brasil na referida 

data,  e pela dos Estados-Unidos em 17 de Março de 1829. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1828. Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/

atos-internacionais/bilaterais/1828/b_9. Acesso em: 6 out. 2014).

17  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 63.
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consagrada como um costume jurídico pelo Direito Internacional Consuetudinário. A forma pela qual 
esta proteção se processava, contudo, era alvo de controvérsias: enquanto uma corrente defendia que os 
estrangeiros deveriam receber tratamento idêntico ao dos nacionais, uma visão alternativa sustentava 
que haveria padrões externos – superiores, inclusive, ao tratamento concedido ao nacional – para o trato 
da propriedade alienígena18.  Segundo M. Sornarajah19, “a segunda visão era motivada por preocupações 
de que o padrão de tratamento concedido ao nacional em um Estado receptor pudesse ser muito baixo 
e, portanto, inaceitável”. 

O Nobel da Paz, Elihu Root, defendeu esta perspectiva, em 1910, afirmando que:

Há um padrão de justiça, muito simples e fundamental, cuja aceitação por todos os países civilizados é uma 
parte do Direito Internacional no mundo. Um país deve medir a justiça concedida a um estrangeiro da mesma 
forma que mede a justiça concedida aos seus cidadãos, e o seu sistema jurídico deve ter conformidade com 
este padrão geral de justiça. Se um país ou administração não segue este padrão de justiça, apesar das pessoas 
que nele vivem estarem obrigadas a aceitar e viver com isto, nenhum outro país pode ser obrigado a aceitar as 

medidas insatisfatórias de tratamento aos seus cidadãos20. 

Esta visão sustentava que, ao desempenhar um negócio em um país estrangeiro, o investidor se 
submetia à jurisdição local. Contudo, esta submissão era mitigada por direitos sustentados na proteção 
diplomática, que considerava os padrões mínimos de tratamento da propriedade dos estrangeiros um 
dever dos Estados21. O problema, então, era definir qual era este padrão. 

Surya Subedi22 destaca a importância dos Direitos Humanos para a consagração do que seria o 
padrão mínimo de Direito Internacional. O direito à propriedade, consagrado como Direito Humano, 
exigia, portanto, proteção jurídica aos investidores. Em verdade, o autor afirma que o interesse por trás 
da proteção dos investidores estrangeiros foi crucial para o desenvolvimento da noção de universalização 
dos Direitos Humanos23, já que uma vez que se concebessem certos direitos humanos como universais, 
haveria uma garantia sobre o dever dos Estados respeitá-los. Sob esta perspectiva, haveria um dever 

18  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 60

19  “The latter view was motivated by the concern that the standards of treatment provided to nationals in a host state may be low and therefore 

unacceptable”. (SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 60, tradução 

livre).

20  “There is a standard of justice, very simple, very fundamental, and such general acceptance by all civilized countries as to form a part of 

the international law of the world. The condition upon which any country is entitled to measure the justice due from it to an alien by the justice 

which it accords to its own citizens is that its sistem of law and administration shall conform to this general standard. If any country’s system of 

law and administration does not conform to that standard, although the people of the country may be content or compelled to live under it, no 

other country can be compelled to accept it  as furnishing a satisfactory measure of treatment to its citizens”. (ROOT, Elihu. The basis of Protection 

to Citizens Residing Abroad. The American Journal of International Law, v. 4, n. 3, p. 517-528, jul. 1910. Disponível em: http://www.jstor.org/

stable/2186238. Acesso em: 17 out. 2013, tradução livre).

21  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 65.

22  SUBEDI, Surya. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Portland: Hart Publishing, 2012, p. 40.

23  Ibidem.
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internacional de respeito à propriedade dos estrangeiros com fundamento nos Direitos Humanos24, 
mas também em princípios de justiça, equidade e não-discriminação25·.

Se este dever fosse descumprido, o Estado receptor do investimento estaria cometendo uma infração 
que ensejaria o direito de intervenção do Estado de origem da empresa. Este direito de intervenção 
poderia ser exercido, inclusive, pela via militar26. 

Kate Miles27 destaca o episódio ocorrido em 1854, quando o Paraguai confiscou terras, fábricas, 
máquinas e barcos pertencentes à United States and Paraguay Company, o qual culminou no uso das 
forças armadas norte-americanas para compelir o governo paraguaio a concordar com a arbitragem 
internacional. Além disso, em dezembro de 1902, o Reino Unido e a Alemanha bombardearam Caracas, 
pondo fim a uma disputa que envolvia interesses de investidores privados que teriam sido violados pelo 
governo durante a Guerra Civil venezuelana que perdurou de 1898 a 190228.

Apesar de se comumente considerar que estes padrões representavam um consenso internacional, 
haviam acirrados debates, principalmente, na relação entre os Estados Unidos29 e países europeus 
com os recém-independentes latino-americanos. As Doutrinas Calvo e Drago apresentaram visões 
alternativas formuladas na América Latina e que resistiam a imposição do padrão mínimo universal.

A primeira destas Doutrinas, formulada pelo chanceler argentino Carlos Calvo, em 1868, consistia 
em um mecanismo contrário à proteção diplomática, considerando as cortes nacionais como única 
jurisdição possível para julgar as demandas de estrangeiros no país. Sob esta perspectiva, os investidores 
e investimentos deveriam seguir apenas o Direito do país receptor, mesmo que ele proteja a propriedade 
de modo incompleto30. A doutrina consistia em uma crítica à invocação da proteção diplomática que se 
sustentava em duas proposições principais: a) a doutrina da soberania dos estados proibia um estado de 
interferir nos assuntos internos do outro – seja diplomaticamente, seja pelo uso da força; b) estrangeiros 

24  Neste mesmo sentido, José E. Alvarez afirma que o direito dos investidores estrangeiros quanto a suas expectativas legítimas em relação 

a sua propriedade é o direito humano mais efetivamente protegido à nível global. (No original: “investors’ right to legitimate expectations in 

their property may be the most effectively protected “human” right that there is, at least  at the global level”). Cf. ALVAREZ, José E. The Public 
International Law Regime Governing International Investment Law. The Hague: The Hague Academy of International Law, 2011, p. 74.

25  SUBEDI, Surya. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Portland: Hart Publishing, 2012, p. 37.

26  José Augusto Fontoura Costa e Vivian Danielle Rocha Gabriel chamam esta situação de “gunboat diplomacy”, destacando o papel da marinha 

de guerra na proteção dos interesses dos investidores. (Neste sentido, ver em: COSTA, José Augusto Fontoura; GABRIEL, Vivian Danielle Rocha. 

Novos Rumos do Direito Internacional do Investimento: as propostas Sul-americanas. In: GOMES, Eduardo Biacchi; SALDANHA, Eduardo. 

Direito Internacional, desenvolvimento e democracia na pós modernidade: Livro em homenagem ao Núcleo de Estudos Avançados em Direito 

Internacional – liderado pelo Professor Luís Alexandre Carta Winter. Curitiba: Instituto Memória, 2014. p.135). 

27  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 70.

28  Ibidem, p. 78.

29  Os Estados Unidos ainda eram uma potência emergente no período anterior as Guerras Mundiais, mas sua atuação com seus vizinhos latino-

americanos foi significativa para a formação do Direito Internacional dos Investimentos Estrangeiros. Curiosamente, M. Sornarajah destaca que, 

alguns anos antes da ascensão norte-americana, os Estados Unidos, quando ainda se posicionavam majoritariamente como um país importador 

de capital Europeu, haviam se comportado de forma muito semelhante aos seus parceiros latinos, defendendo que a propriedade estrangeira 

deveria ser tratada da mesma forma que a nacional. Porém, quando ascenderam ao status de potência econômica regional, passaram a exigir de 

seus parceiros do Sul que adotassem padrões mínimos de tratamento aos investimentos estrangeiros, consubstanciados em regras de Direito 

Internacional da mesma forma como era defendido pelos países do Velho Continente. (SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign 

Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 62). 

30  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 41.
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deveriam receber não mais do que o mesmo tratamento concedido aos nacionais e deveriam se limitar 
a verem suas questões discutidas no sistema judicial local31.

A Doutrina Drago, por sua vez, originou-se em uma nota de protesto emanada pelo Ministro 
das Relações Exteriores da Argentina, Luís Maria Drago, em 1902, acerca do bombardeio ocorrido 
em Caracas. A nota de Luís Maria Drago não negava o dever do Estado de liquidar suas dívidas, mas 
condenava sua cobrança coercitiva, a qual poderia, nos dizeres de Hildebrando Acciolly32, “conduzir as 
nações mais fracas à ruína e até a absorção dos respectivos governos pelas nações mais poderosas”. As 
duas teorias teriam grande repercussão na América Latina e viriam a inspirar o posicionamento dos 
países de Terceiro Mundo sobre a temática durante boa parte do Século XX33. 

É bem verdade, como destacou M. Sornarajah34, que aconteciam, na América Latina, ataques da 
população, vinganças políticas e expropriações movidas por interesses pessoais da elite e caprichos 
dos Estados. Contudo, a despeito da existência de controvérsias, o padrão mínimo nacional tornou-se 
aplicável tanto para as expropriações injustificadas quanto para as medidas necessárias para a promoção 
de reformas econômicas e por razões de interesse público. O autor sustenta que a aplicação uniforme 
da lei para duas situações tão distintas é uma faceta desafortunada dos primeiros escritos sobre a 
regulação internacional de investimento, que falhavam em perceber as diferenças nos dois tipos de 
interferência com o investimento estrangeiro35. Esta falha inicial, porém, afeta o Direito Internacional 
dos Investimentos Estrangeiros até hoje. 

No início do século XX, as crises do modelo liberal, as Revoluções socialistas, o fim dos Impérios 
Coloniais, as duas Grandes Guerras Mundiais e a intensificação do processo de globalização trouxeram 
à tona novas preocupações para os investidores estrangeiros – o que os impulsionou a buscar uma 
proteção mais robusta no Direito Internacional. Ao mesmo tempo, os novos Estados independentes 
começaram a contestar a existência de um direito costumeiro de cuja formação não haviam tomado 
parte e pressionaram a comunidade internacional pela revisão das regras de Direito Internacional36. 
Esta dialética caracterizou os debates sobre o tema até a década de 1990.

31  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 67.

32  ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO, G. E.; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. 21. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 424-425.

33  Amos S. Hershey escreveu um artigo publicado na primeira edição do tradicional American Journal of International Law, em 1907, 

analisando as duas teorias latino-americanas. Já na ocasião, o autor demonstrou preocupações com o impacto econômico de uma regulação 

internacional que por ventura se baseasse nas teorias de Drago ou Calvo, afirmando que “poderiam gerar desconfiança aos capitalistas europeus 

e, em razão disto, afetar desfavoravelmente o crédito para países da América Central e do Sul”. Contudo, comparando as duas teorias, destacou 

que a Doutrina Drago era muito mais restrita que a Doutrina Calvo, já que apenas denunciava a intervenção armada como um meio ilegítimo de 

cobrar dívidas públicas, enquanto a Doutrina Calvo não admitia sequer a intervenção diplomática, sob a alegação de que seria uma injustificável 

desigualdade entre nacionais e estrangeiros. Neste sentido, conclui que a Doutrina Drago poderia ser um importante complemento à Doutrina 

Monroe (“américa para os americanos”) , que sustentava a posição norte-americana contra o colonialismo europeu. Afirma, contudo, que a solução 

pela via da arbitragem e da proteção diplomática é útil, principalmente pela dificuldade de se obter decisões imparciais e efetivas nos tribunais 

da América Latina – opondo-se, portanto, à Doutrina Calvo. (Neste sentido, ver em: HERSHEY, Amos S. The Calvo and Drago Doctrines. The 
American Journal of International Law, v. 1, n. 1, p. 26-45, jan./apr. 1907. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2186283. Acesso em: 5 out. 

2014).

34  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 30.

35  Ibidem.

36  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 62.
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3. A crise do modelo liberal no início do século XX: a formação de um novo cenário para 
os investimentos estrangeiros

O historiador Eric Hobsbawn37, em sua obra “A Era dos Extremos” chama o Século XX de “o 
século breve” – considerando que, a despeito dos séculos serem cronologicamente divididos sempre 
em períodos de 100 anos, os acontecimentos políticos, econômicos e sociais que designam esta época 
histórica ocorreram entre 1914 a 1991, englobando, portanto, o período desde a eclosão da Primeira 
Guerra Mundial até o desmantelamento do Império Soviético. Dentro deste Século, o autor distingue 
três momentos principais: a Era da catástrofe (que engloba as duas Grandes Guerras e a Grande 
Depressão entreguerras), a Era de Ouro (após o final da Guerra e antes da crise do petróleo) e o período 
de desmoronamento, que engloba a crise do petróleo e o fim da Guerra Fria.    

Para os investidores estrangeiros, como poderosos atores neste contexto histórico, o breve Século 
XX foi um período de intranquilidade provocada pelas guerras, pela Grande Depressão econômica, por 
revoluções e movimentos nacionalistas. Ao mesmo tempo, foi, também, um período de intensificação das 
atividades das corporações transnacionais, de evolução tecnológica sem precedentes e de consolidação 
da globalização como “um fenômeno histórico e irreversível”, nas palavras do próprio Eric Hobsbawn38. 
Justifica-se, também no enfoque dos investidores estrangeiros, considerar o período como uma “era de 
extremos”. 

Logo no início do século, a Revolução Mexicana (1910) e a Revolução Russa (1917) desafiaram 
a segurança dos investidores estrangeiros ao colocar em cheque o conceito então consolidado de 
propriedade privada no Direito Internacional39. Nestes países, muitas expropriações ocorreram dentro 
de um programa geral de reforma agrária e socialização, o qual afetava tanto cidadãos nacionais quanto 
investidores estrangeiros40.  Os países que realizavam tais expropriações argumentavam que, em razão 
do objetivo social envolvido neste processo, estariam eximidos da necessidade de pagarem qualquer 
indenização aos investidores que por ventura perdessem sua propriedade – ao passo que os países 
exportadores de capital objetavam fortemente, alegando que o Direito Internacional Consuetudinário 
não deixava dúvidas sobre o dever de indenização41.

Em 1938, uma famosa troca de correspondências entre o Secretário de Estado Norte Americano - 
Cordell Hull - e o Ministro das Relações Exteriores mexicano – Eduardo Hay - iniciou um debate sobre 
como deveriam ser pagas as indenizações. O Secretário estadunidense defendia que quando um estado 
expropriava um estrangeiro, o Direito Internacional costumeiro obrigava-lhe a pagar uma indenização 
“pronta, adequada e efetiva” – sendo que pronta significaria imediata (ou, ao menos, rápida); adequada 
se referiria ao valor de mercado do bem expropriado; e efetiva significava que deveria ser paga em 

37  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995.

38  HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 61.

39  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 45.

40  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 100.

41  Ibidem.
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moeda amplamente conversível42. O México, por sua vez, encampou novamente a Doutrina Calvo, 
alegando que os estrangeiros deveriam se submeter ao mesmo tratamento que os nacionais no tocante 
ao montante indenizatório43. Apesar das objeções mexicanas, a interpretação norte-americana sobre as 
regras indenizatórias provenientes do costume internacional – que ficaria conhecida como “Fórmula 
Hull” - se tornaria a prevalente, sobretudo porque boa parte dos países que mais tarde rechaçariam esta 
perspectiva eram, ainda, colônias quando o regime de compensação foi formulado e, portanto, a visão 
oficial que expressavam sobre o tema era alinhada aos interesses dos colonizadores44. 

Na União Soviética, a Revolução Bolchevique levou consigo uma série de empresas ocidentais que 
operavam no país, inclusive em joint ventures com empresas estatais soviéticas45.  Com a consolidação 
do regime comunista no país, ele se fechou para os investimentos estrangeiros e passou a sustentar 
que os Estados não teriam nenhuma obrigação de Direito Internacional de proteger a propriedade 
dos estrangeiros, sendo Direito do Estado adotar políticas de socialização como um corolário de seu 
direito à autodeterminação46. 

Fato é que, no início do Século XX, o contexto econômico e ideológico representava um novo cenário 
para os investidores estrangeiros e as Revoluções no México e na União Soviética eram um prelúdio 
deste novo momento.  Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o sistema de abertura ao comércio 
que vinha ganhando espaço com o liberalismo ruiu, vitimando principalmente os comerciantes que 
atuavam no mercado internacional47. De acordo com Peter Muchlinski48, o ambiente de investimentos 
após a Primeira Guerra Mundial era, de modo geral, adverso à expansão do fluxo internacional de 
capital.

Além das Revoluções na Rússia e no México e da Primeira Grande Guerra, o colapso econômico 
global de 1929 serviu para que diversos países se tornassem menos receptivos aos capitais internacionais. 
Eric Hobsbawn afirma que a Primeira Guerra Mundial devastou partes do Velho Mundo, mas foi a 
“Grande Depressão do entreguerras” um colapso verdadeiramente global, “sentido em todos os lugares 
em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso das transações impessoais de mercado” 49.  

Em razão da crise, a globalização que caracterizara o período de liberalismo do século XIX dava 
sinais de ter parado de avançar: os fluxos migratórios que alcançaram o auge no período anterior a 

42  WOUTERS, Jan; DUQUET, Sanderijn; HACHEZ, Nicolas. International investment law: the perpetual search for consensus. In: SCHUTTER, 

Olivier de; SWINNEN, Johan; WOUTERS, Jan. Foreign Direct Investment and Human Development:  the law and economics of international 

investment agreements. London; New York: Routledge, 2013. p. 47.

43  Ibidem.

44  GUZMAN, Andrew T. How international law works: a rational choice theory. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 646. 

45  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 23.

46  WOUTERS, Jan; DUQUET, Sanderijn; HACHEZ, Nicolas. International investment law: the perpetual search for consensus. In: SCHUTTER, 

Olivier de; SWINNEN, Johan; WOUTERS, Jan. Foreign Direct Investment and Human Development:  the law and economics of international 

investment agreements. London; New York: Routledge, 2013. p 47.

47  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 102.

48  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p.23. 

49  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 91.
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Primeira Guerra secaram; o comércio mundial diminuiu 60% em quatro anos (1929-1932) e, como 
consequência, o fluxo internacional de capital também foi comprometido50 (os valores do fluxo de 
investimento estrangeiro antes da Primeira Guerra só seriam vistos novamente em 193051). Para Eric 
Hobsbawn52, a implicação mais significativa da crise pode ser resumida em uma frase: “a Grande 
Depressão destruiu o liberalismo econômico por meio século”. O padrão ouro foi abandonado e o livre 
comércio mitigado por subsídios e barreiras tarifárias cada vez maiores53. 

O contexto abriu espaço para tendências nacionalistas, que levaram a uma interação entre empresas 
de uma mesma nacionalidade54.  Assim, a perfeita competição exigida para que o sistema pudesse 
funcionar foi desafiada pelo surgimento de imensas corporações que, em crescente concentração de 
capital, comprometiam o sistema de preços baseado na lei da oferta e procura55. A crise enfrentada pelo 
modelo liberal, os conflitos entre capital e trabalho, as dificuldades para a concretização prática dos 
pressupostos de concorrência perfeita preconizados pelo modelo, bem como a eminência de questões 
sociais, evidenciaram a incapacidade do sistema econômico de responder por si a perturbações cada 
vez maiores56. 

Neste contexto, a União Soviética, que rompera com o capitalismo anos antes da crise, mostrava-se 
imune a ela. O resto do mundo, então, começou a se questionar se haveria algo a ser aprendido com os 
soviéticos57. A economia soviética se desenvolvia nos chamados Planos Quinquenais58 e – subitamente 
– mesmo as economias capitalistas, regidas por partidos sociais-democratas, começaram a utilizar as 
terminologias “plano” e “planejamento” para gerenciar sua política econômica59. Passou-se a acreditar 
que a intervenção do Estado não seria contrária à economia capitalista – que, ao contrário da comunista, 
pressupõe a propriedade privada dos meios de produção - mas que esta seria apenas incompatível com 

50  Ibidem. p. 93.

51  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 25.

52  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 99.

53  Ibidem. p. 99.

54  Na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, não havia regras antitruste antes da Segunda Guerra Mundial. Assim, as empresas começaram a 

se unir, o que elevou sensivelmente a concentração dos mercados. Destaca-se, neste sentido, a presença deste movimento na Alemanha, quando, em 

1925, a IG Farben foi fundada através de uma fusão das empresas Hoechst, BASF e Bayer na indústria química; em 1918, a Siemens, a AEG e a Auer 

uniram-se para formar a Osram, uma joint venture para produzir lâmpadas elétricas.  Movimentos semelhantes aconteceram com empresas suíças, 

suecas e britânicas – que posteriormente, começaram a se engajar em cartéis internacionais.  (MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises 
and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 24).

55  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 107.

56  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelho, 1978. p. 73.

57  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 100.

58  Os planos quinquenais eram a principal forma de planificação econômica da URSS. Segundo Vital Moreira, o que caracteriza as economias 

socialistas é a propriedade coletiva dos meios de produção e a planificação global – ou seja, a coordenação dos planos econômicos. Enquanto 

nas economias de mercado há uma prevalência do planejamento individual e autônomo, nas economias dirigidas o plano é único, imposto pelo 

Estado. (Cf. MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelho, 1978, p. 23-24). 

59  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 101.
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a total planificação estatal, admitindo certa medida de planejamento60. 

Diante do abalo sofrido pelo liberalismo durante a grande depressão, Eric Hobsbawn61 afirma 
que restaram três opções a competir pela hegemonia intelectual e política: o comunismo marxista; 
um capitalismo reformado pela moderada social-democracia aliada a movimentos trabalhistas não 
comunistas e com enfoque no planejamento estatal, e o fascismo, que, na esteira do nacionalismo, 
ascendeu durante a Grande Depressão. O surgimento do último uniu os dois primeiros em um novo 
confronto mundial.

Fora do contexto Europeu, os movimentos anti-imperialistas e anticoloniais ganharam força. 
Segundo Eric Hobsbawn62, a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro de um conjunto de acontecimentos 
que abalou seriamente a estrutura do colonialismo mundial. Depois, a Grande Depressão fez com 
que interesses de economias dependentes e metropolitanas entrassem em choque – já que os preços 
dos produtos primários (de que dependia o Terceiro Mundo) caíram muito mais do que os bens 
manufaturados que estes países compravam dos impérios ocidentais. A Segunda Guerra Mundial foi, 
segundo o autor, o fator derradeiro, uma vez que até 1943 os grandes impérios coloniais estavam do lado 
que parecia que sairia perdedor, evidenciando que “os brancos e seus Estados podiam ser derrotados”63. 
Assim, um intenso processo de descolonização e de desmantelamento dos antigos impérios começou 
a acontecer.

O período que imediatamente seguiu ao processo de descolonização ficou marcado pela hostilidade e 
pelo antagonismo ao investimento estrangeiro nas antigas colônias, gerados por um fervor nacionalista64. 
O movimento de descolonização e a ascensão do comunismo fez com que os investidores estrangeiros 
passassem a vivenciar uma onda de expropriações em massa65. A ocorrência de tais expropriações 
trouxeram aos investimentos estrangeiros a percepção de riscos políticos e jurídicos atrelados ao 
investimento. Isto não impediu, contudo, a expansão internacional do investimento nas atividades 
comerciais privadas, mas fez com que os países buscassem instrumentos jurídicos mais robustos para 

60  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelho, 1978. p. 25.

61  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p.111.

62  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 208-214.

63  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 214.

64  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 30.

65  Estas expropriações eram chamadas de nacionalizações e socializações, as quais, segundo José Augusto Fontoura Costa , podem ser definidas 

como “expropriações em massa voltadas a transferir para o Estado a propriedade e o controle sobre ativos aplicados na produção, especialmente 

no setor de exploração de recursos naturais e de oferta de serviços públicos” O autor ainda ressalta que “existe um evidente matiz ideológico na 

utilização dos dois termos: fala-se de nacionalização quando sua origem política é a descolonização, em que um movimento nacionalista obtém 

a dissolução do pacto colonial e, por conseguinte, faz com que o novo Estado independente se aproprie de ativos tradicionalmente utilizados na 

exploração das populações periféricas e que, portanto, representariam o justo pagamento por décadas ou séculos de exploração. A expropriação 

de bens de pessoas originárias do próprio novo Estado pode ser justificada pela associação espúria com os exploradores estrangeiros. Por seu 

turno, fala-se em socialização no contexto de revoluções socialistas, mesmo que associadas a um contexto de descolonização, em que a principal 

dicotomia não é entre colonizadores e colonizados, mas entre burgueses e proletários. Nesses casos, a expropriação de bens de capital aplicados 

na produção industrial, independente de concessões e contratos públicos, é mais comum do que no contexto das nacionalizações”. (COSTA, José 

Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 45).
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protegerem seus interesses.

Todos estes fatores tornaram evidente a necessidade de um sistema jurídico internacional voltado 
a regulamentar a sociedade internacional em sua concepção econômica. Os debates no restante do 
século teriam como pano de fundo as instituições multilaterais criadas no final da Segunda Guerra, na 
Conferência de Bretton Woods, quando se fundou o que se convencionou chamar de ordem econômica 
internacional contemporânea66. 

4. Os investimentos estrangeiros na ordem econômica internacional a partir de Bretton 
Woods

Os anos que sucederam a Segunda Guerra mundial foram cruciais para a formação da ordem 
internacional econômica contemporânea.  Segundo Arno Dal Ri Jr67, o insucesso da iniciativa liberal 
no início do século fez com que se acreditasse que as atividades econômicas e de comércio internacional 
devessem ser regidas por normas multilaterais – que possibilitassem uma integração entre os Estados, 
baseada em uma política de estabilidade e confiança recíproca. 

Antes mesmo da Segunda Guerra terminar, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt divulgaram, 
em 1941, a Carta do Atlântico, na qual estabeleciam oito pontos para modificação da estrutura e 
funcionamento das instituições econômicas no pós-guerra68. Nela, estabelecia-se, principalmente, a 
necessidade de excluir as barreiras comerciais e promover uma cooperação global em prol do aumento 
no bem-estar social69.

Quando a vitória dos Aliados se confirmou, estes princípios foram adotados para a construção de 
um mecanismo de integração econômica mundial70. Em julho de 1944 na cidade de Bretton Woods, 
representantes de 44 países reuniram-se para tratar do panorama econômico mundial após a Guerra. 
Na ocasião, foram criados os acordos para fundação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), que mais tarde seria chamado 

66  A ideia de ordem econômica se reveste de uma ambiguidade que precisa ser esclarecida neste momento: como bem pontuou Vital Moreira 

o termo “ordem econômica” pode ser compreendido como o modo de ser empírico de uma economia concreta – exprimindo, portanto, um 

conceito de fato e não de valor; por outro lado, também pode ser compreendido como a ordem jurídica econômica, “o conjunto de normas ou 

regras de conduta para a regulação dos comportamentos dos sujeitos econômicos”. (MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3. ed. 

Coimbra: Centelho, 1978, p. 68-69). A ordem internacional econômica, portanto, representa o conjunto de normas jurídicas orientadas em função 

das finalidades do sistema econômico internacional. (CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 142).

67  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 105.

68  CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 142.

69  ROOSEVELT, Franklin D.; CHURCHILL, Winston S. Atlantic Charter. August 14, 1941. Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/wwii/

atlantic.asp. Acesso em: 11 out. 2014. 

70  A adoção destes princípios evidenciava a perspectiva dos vencedores: buscou-se estabelecer um sistema de liberalização comercial condizente 

as políticas anglo-saxônicas da época, em oposição ao modelo do Novo Plano Alemão, que, obcecado com o equilíbrio na balança comercial, 

determinava que quando um país exportasse para a Alemanha, ele deveria receber um crédito que o obrigava a se abastecer naquele país ou a 

negociar este crédito com um terceiro país interessado em adquirir bens alemães (SEITENFUS, Ricardo. Relações Internacionais. Barueri: 

Manole, 2004. p. 195-196).
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de Banco Mundial71. Além das duas instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, também se 
mencionou a necessidade de criar uma organização voltada a regulamentar o comércio internacional. 
Com este objetivo, em 1947, realizou-se a Conferência de Havana, que ficou marcada por fortes 
controvérsias entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ao final, apesar dos intensos debates, 
chegou-se a Carta de Havana, documento que deveria ter instituído a Organização Internacional de 
Comércio, uma entidade dotada de personalidade jurídica internacional que teria o poder de aplicar 
sanções aos Estados que não se adequassem à espécie de Código para o Comércio Internacional que 
ela expressava72. 

A Carta tinha inspiração keynesiana e fazia diversas referências ao pleno emprego e ao desenvolvimento 
harmônico e pacífico entre as nações. Continha, inclusive, disposições sobre investimento estrangeiro 
– caracterizando-se como a primeira tentativa multilateral de regulamentar a matéria73, adotando um 
claro enfoque no objetivo instrumental do investimento na promoção do desenvolvimento dos países. 
Não obstante, segundo José Augusto Fontoura Costa, este foi o principal ponto de controvérsia entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento74 nos debates sobre o tema. A Carta de Havana defendia 
que os Estados receptores fossem livres para determinar quando, como, e em que termos seriam 
permitidos os investimentos estrangeiros, além de assegurar que o investimento estrangeiro não seria 
usado com o propósito de interferir nos negócios internos ou nas políticas nacionais75. Contudo, após 
ter sido aprovado na Conferência, o documento perdeu o apoio do governo norte-americano e sequer 
foi submetido à análise do Congresso Nacional daquele país. 

A retirada do apoio norte americano, em 1950, foi motivada em parte pela ascensão do Partido 
Republicano no país e também em decorrência do acirramento da bipolarização global, que caracterizou 
o período da Guerra Fria76. Sem os Estados Unidos, qualquer possibilidade de avanço do projeto 
desapareceu. Em seu lugar, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), inicialmente concebido 
para ser provisório, passou a, ao lado do FMI e do Banco Mundial, compor a tríade do sistema econômico 
internacional.

Em 1948, a preocupação norte-americana com a ascensão de correntes de esquerda em países 
como a França, a Itália e a Grécia levaram os Estados Unidos a elaborar a Doutrina Truman, que viria 
a se tornar seu eixo norteador de política externa nos primeiros anos da Guerra Fria77. Na sequência, 

71  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 107.

72  Ibidem. p. 113.

73 ALVAREZ, José E. The Public International Law Regime Governing International Investment Law. The Hague: The Hague Academy of 

International Law, 2011, p. 26.

74  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 97.

75  THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre investimentos e a concorrência. Revista 
Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 41, n. 1, p. 57-89, jan./june 1998. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0034-73291998000100004. Acesso em: 4 jul. 2014. 

76  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p.115.

77  PADRÓS, Enrique Serra. Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; 

ZENHA, Celeste (Orgs.). O século XX: o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 233.
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despontou o Plano Marshall como um pacote de ajuda econômica à Europa que tinha como objetivo 
reconstruir a sociedade capitalista global e recompor a economia europeia, além de integrar o Ocidente 
europeu à economia norte-americana78. 

Com o Plano Marshall e a ajuda norte-americana para a reconstrução da Europa, a integração 
europeia à economia norte-americana despontou como uma demonstração da “americanização 
da economia do mundo ocidental”79. Com ela, abriu-se espaço para a expansão das multinacionais 
americanas no continente europeu: as empresas norte-americanas aumentaram suas filiais de cerca 
de 7,5 mil em 1950 para mais de 23 mil em 1966, a maioria na Europa Ocidental80. Isto não ocorreu, 
contudo, sem despertar preocupações por parte dos europeus quanto a excessiva participação norte-
americana na economia81.  

Os Estados Unidos também se preocupavam com o investimento feito externamente e, por sua 
vez, visando proteger os investidores que atuavam na Europa, estabeleceram a OPIC (Overseas Private 
Invesment Corporation), que tinha como objetivo estabelecer seguros para garantir os investidores 
contra riscos não comerciais - como a expropriação e nacionalização, prejuízos sofridos em conflitos 
armados e a impossibilidade de remessa de lucros ou de repatriação de capital82. 

A despeito das preocupações crescentes com a segurança dos investimentos, porém, o período do 
pós-Segunda Guerra Mundial foi descrito por Eric Hobsbawn83 como uma “era de ouro” em que uma 
extraordinária prosperidade econômica tomava conta dos países europeus e dos Estados Unidos. Esta 
prosperidade se manifestava sobretudo na evolução tecnológica sem precedentes do período. Grande 
parte dos produtos tecnológicos amplamente disseminados hoje – ou que deram origem a inovações 
ainda maiores posteriormente - surgiram nesta época: a televisão, o relógio digital, a calculadora, 
equipamentos de foto e vídeo, eletrodomésticos, etc.84. 

Esta explosão tecnológica aumentava as distâncias econômicas entre as economias de mercado 
desenvolvidas e as demais, tendo em vista o dispendioso processo de Pesquisa e Desenvolvimento 
que se tornou essencial para o crescimento econômico. Neste sentido, Eric Hobsbawn85 destaca que 
em 1970 um país desenvolvido tinha mais de mil cientistas e engenheiros para cada meio milhão de 
habitantes, ao passo que no Brasil este número era de 250, na Índia, 130, no Paquistão, 60, no Quênia 

78  Ibidem.

79  PADRÓS, Enrique Serra. Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; 

ZENHA, Celeste (Orgs.). O século XX: o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 234.

80  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 273.

81  Na verdade, no início dos anos 1960, alguns economistas europeus acreditavam que a então Comunidade Econômica Europeia deveria 

fomentar fusões e aquisições entre suas indústrias para criar empresas capazes de competir com as indústrias norte-americanas. Sobre isto, ver em: 

MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 4.

82  PERRONE-MOISÉS, Claudia. Direito ao desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 

27.

83  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 261.

84  Ibidem.

85  Ibidem. p. 262.
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e na Nigéria apenas 30. Além disto, as novas tecnologias eram de capital intensivo e exigiam cada 
vez mais investimentos e menos pessoas86 – justamente o contrário do que dispunham os países em 
desenvolvimento, que não tinham a mesma disponibilidade de recursos e protagonizaram uma grande 
explosão demográfica no período87. 

Por outro lado, em razão da intensificação tecnológica, as distâncias físicas pareciam se reduzir88: 
o avanço nas comunicações e transportes tornou viável que as empresas transnacionalizassem seu 
processo de manufatura, dividindo a produção de um mesmo item em diferentes localidades. Com a 
combinação keynesiana de “crescimento econômico baseado no consumo de massa de uma força de 
trabalho plenamente empregada e cada vez mais bem paga e protegida”89 nos países industrializados, 
as empresas multinacionais passaram a transferir-se para localidades em que a mão de obra era mais 
barata. Isto intensificou os investimentos estrangeiros para os países de Terceiro Mundo, apesar do 
ambiente econômico não ser dos mais amigáveis para os investidores. 

Nos países latino-americanos, os investimentos estrangeiros começaram a ingressar nas décadas 
de 1960 e 1970. Neste período, havia uma grande influência do pensamento da Comissão Econômica 
para América Latina (CEPAL)90, que ressaltava a necessidade de estratégias de substituição de 
importações como meio para se chegar ao desenvolvimento91. Os Estados deveriam, então, incentivar a 
industrialização e a integração da América Latina com o propósito de diminuir a dependência externa, 
o que serviu como fundamento para muitas das políticas públicas adotadas na época. A independência 
de antigas colônias europeias na África ocorrida entre 1945 e 1975 também abriu um novo cenário para 
os investimentos externos. Embora na maioria dos países a influência política das matrizes coloniais 
tenha se reduzido, a dependência econômica continuava92, abrindo-se mercado para as empresas 
transnacionais. A atuação destas empresas, porém, era vista por muitos como uma continuidade do 
imperialismo e havia uma forte retórica contrária à presença do capital internacional. 

86  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995.

87  Ibidem. p. 340.

88  Interessante destaque é feito, neste sentido, por José Cretella Neto, que salienta a diferença no custo  de uma chamada telefônica de 3 

minutos entre Londres e Nova York ao longo dos anos. Em 1930, esta ligação custaria cerca de $ 250,00. Em 1960, o valor da ligação já teria sido 

reduzido para cerca de $50,00 e cairia pela metade novamente nos dez anos subsequentes. Hoje, com os avanços da Internet, o preço da ligação é 

praticamente irrisório. (Neste sentido ver em: CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

755). 

89  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 276.

90  A CEPAL foi constituída em 1948, por uma decisão da Assembleia Geral da ONU de 1947, como uma consequência direta das queixas 

de exclusão latino-americanas quanto ao Plano Marshall. Dentre seus pressupostos de pensamento principais, destaca-se a dialética entre o 

crescimento, progresso técnico e comércio internacional realizados na periferia e nos países cêntricos. Uma das principais questões enfocadas pela 

CEPAL diz respeito a deteriorização dos termos de troca no comércio internacional – que geraria uma vulnerabilidade externa destas economias. 

Esta vulnerabilidade, a partir da década de 1960 passaria a ser denominada de “dependência”, sendo que o pensamento cepalino foi crucial para 

a proliferação da Teoria da Dependência abordada na segunda seção. (Mais sobre o pensamento da CEPAL, ver em: BIELSCHOWSKY, Ricardo. 

Cinquenta anos de pensamento na CEPAL – uma resenha. In: ______ (Org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Rio de Janeiro: Record, 

2000. v. 1).

91  JENKINS, Rhys. Import-substitution versus export-led development strategies: the role of multinationals. In: PLASSCHAERT, Sylvain 

(Ed.). Multinational Enterprises and National Policies. Barcelona: Herder Editorial, 1989. p. 64.

92  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 5.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

67

Neste contexto, portanto, os investimentos estrangeiros enfrentavam desconfiança e hostilidade. 
Isto fez com que a proteção assegurada pelo Direito Internacional Consuetudinário e pelos Tratados 
de Comércio, Amizade e Navegação parecessem insuficientes para os investidores e para os países 
exportadores de capital e diversas tentativas de regulamentar a questão multilateralmente começaram 
a ocorrer. Kate Miles93 destaca, dentre outros, o Código Internacional para Tratamento Equitativo 
de Investimentos Estrangeiros da ICC – International Chamber of Commerce (1949), a Convenção 
Abs-Shawcross para Investimentos Estrangeiros (1959) e a Convenção para a Proteção da Propriedade 
Estrangeira da OCDE, de 1967. Contudo, nenhuma destas propostas resultou em um acordo multilateral, 
em razão da dificuldade de se chegar a um consenso entre países exportadores e receptores de capital. 
Iniciou-se, portanto, neste período, uma tendência de formulação de acordos bilaterais94 entre os países, 
com o objetivo de estabelecer um maior grau de proteção aos investimentos estrangeiros. 

A Alemanha, que perdera grande parte de seus investimentos externos ao final da Segunda Guerra 
Mundial95, foi o primeiro país a desenvolver um programa de negociação de acordos e, em 1959, o 
primeiro deles foi assinado com o Paquistão96. O acordo continha uma série de dispositivos que são 
hoje comuns aos acordos de investimento (como a cláusula do tratamento nacional e da nação mais 
favorecida). O acordo não continha, porém, uma das características mais marcantes dos instrumentos 
atuais: a previsão para arbitragem entre investidor e Estado97. Previa, apenas, a arbitragem entre Estados 
perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), baseada na tradicional noção de proteção diplomática 
do Estado para com seus nacionais e na responsabilização dos Estados receptores pela violação de 
direitos de propriedade de investidores estrangeiros. 

Ocorre, porém, como bem destacou José Augusto Fontoura Costa98, que o uso da CIJ dependia do 
esgotamento dos recursos internos do Estado receptor e da disposição política do Estado de origem 
para patrocinar o processo perante a Corte, o que poderia ser visto como um ato inamistoso contra o 
Estado receptor99. Não tendo o amparo de seu país de origem, restaria aos investidores estrangeiros 
contar com o Poder Judiciário local – o qual por vezes mostrava-se muito mais receptivo ao Estado 
receptor do que ao investidor privado - ou buscar a instalação de um painel arbitral ad hoc, que, contudo, 
dependeria da aceitação voluntária do Estado receptor em a ele se submeter100. 

Foi em razão destas dificuldades que se decidiu criar um Centro Internacional de caráter permanente, 

93  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 107.

94  Andrew Newcombe chama esta tendência de “treatification”. (NEWCOMBE, Andrew. Developments in IIA treaty making. In: MESTRAL, 

Armand; LÉVESQUE, Céline (Ed.). Improving International Investment Agreements. London; New York: Routledge, 2013. p. 33).

95  A Alemanha perdeu boa parte dos investimentos estrangeiros que possuía quando, em 1949, assinou uma série de acordos com o objetivo 

de reparar os prejuízos que causou à comunidade internacional por dar início a Segunda Guerra Mundial. (Cf. D DOLZER, Rudolf; SCHREUER, 

Christoph. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 24).

96  THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND PAKISTAN, Treaty between the Federal Republic of Germany and Pakistan for 
the Prootion and Protection of Investments. Disponível em: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1387. Acesso em: 29 

out. 2014.  

97  DOLZER, Rudolf; SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 24.

98  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 177.

99  CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 530.

100  Ibidem.
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destinado a solucionar controvérsias entre investidores e Estados receptores de investimentos 
estrangeiros. O Banco Mundial coordenou os debates e, em 18 de março de 1965, foi celebrada a 
Convenção de Washington101, que criou o ICSID, um órgão integrante, mas independente ao Banco 
Mundial102, destinado a resolver as controvérsias suscitadas por investimentos estrangeiros. 

Já em 1969, o ICSID publicou uma série de modelos de cláusulas de arbitragem que poderiam 
ser usados em acordos internacionais de investimentos, sendo que a assinatura de acordos com tais 
cláusulas já seria o suficiente para representar a anuência dos Estados com a arbitragem prevista pelo 
mecanismo103. O acordo celebrado entre o Chade e a Itália104, no mesmo ano, foi o primeiro a incluir 
a arbitragem entre investidores e Estados entre suas previsões, marcando o início de uma nova era de 
regulação de investimentos estrangeiros, com fortes proteções aos investidores e a obrigatória submissão 
dos Estados a arbitragem internacional105.  

A disseminação inicial dos APPRIs, contudo, foi lenta. Até 1979, havia apenas 100 acordos bilaterais 
de investimento concluídos no mundo106. O ICSID, por sua vez, não era mais do que uma curiosidade 
jurídica, tendo registrado apenas seis casos nos seus primeiros dez anos de funcionamento107. O 
primeiro caso de arbitragem perante o ICSID questionando o descumprimento de um acordo bilateral 
só ocorreria na década de 1990. Isto porque, paralelamente a esta tendência de fortalecimento da 
proteção do investidor, uma corrente na direção contrária polarizava os debates: a ascensão dos novos 
países independentes fez com que os países com menor nível de desenvolvimento se tornassem maioria 
na ONU, o que lhes deu fôlego para pleitear a construção de uma NOEI, com especiais considerações 
sobre seus estágios diferenciados de desenvolvimento e a necessidade de se buscar a independência 
econômica como um importante aspecto para sua independência política. 

Foi nesse contexto que emergiu a ideia de Direito Internacional do Desenvolvimento, um ramo 
especificamente voltado a tratar das diferenças de desenvolvimento entre os países e com uma especial 
e detalhada preocupação com os investimentos estrangeiros e o poder das empresas transacionais que 
protagonizavam o fluxo internacional de investimentos. 

101  A Convenção de Washington de 1965 é um dos únicos sucessos na negociação de acordos de caráter multilateral na história da regulação 

internacional de investimentos. Contudo, a Convenção não apresenta nenhum padrão de tratamento para os investimentos, apenas endereçando 

questões processuais de solução de controvérsias. Neste sentido, ver em: BUBB, Ryan J.; ROSE-ACKERMAN, Susan. BITs and bargains: strategic 

aspects of bilateral and multilateral regulation of foreign investment. International Review of Law and Economics, v. 27, n. 3, p. 291-311, Setembro, 

2007. 
102  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 204.
103  NEWCOMBE, Andrew. Developments in IIA treaty making. In: MESTRAL, Armand; LÉVESQUE, Céline (Ed.). Improving International Investment Agree-
ments. London; New York: Routledge, 2013, cit. p. 35.
104  “Articolo 7: Ogni controvérsia concernente gli investimenti, oggetto del presente Accordo, che potesse sorgere fra una dele Parti contraenti (o qualsiasi Instituzione 
o Organizzazione dependente o controllata dela medecima Parte) e una persona física o giuridica de la nacionalità dell’alatra Parte, sará sottoposta ala giurisdacione del 
Centro Internaczionale per il regolamento dele controversie relattive agli investimenti, conformemente ala Convenzione Internazionale di Washington del 18 marzo 1965. 
Ogni contestazione ed ogni controvérsia, fra le due Parti contraenti vertenti sull’interpretazione o sul’applicazione del’e presente Accordo, saranno regolate per le vie dip-
lomatiche.” (ITALIA. Governo dela Repubblica Italiana. Acordo para il governo de la republica italiana e il governo della republica del Ciad per proteggere e favorire 
gli investimenti di capitali. Disponível em: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/659. Acesso em: 16 jan. 2015). 
105  NEWCOMBE, Andrew. Developments in IIA treaty making. In: MESTRAL, Armand; LÉVESQUE, Céline (Ed.). Improving International Investment Agree-
ments. London; New York: Routledge, 2013, p. 35.
106  Ibidem.
107  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 203.
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5. A busca por uma nova ordem econômica internacional e o Direito internacional do 
desenvolvimento

Até a década de 1960, o conceito de desenvolvimento estava restrito a parâmetros econômicos de 
desempenho. Porém, a partir da segunda década de existência da ONU e especialmente a partir dos 
anos 1970, as noções de igualdade, solidariedade, justiça social e respeito à dignidade a pessoa humana 
passam a ser incorporadas a este conceito108 - que passou a ser alvo de constante evolução.

Em larga medida, pode-se atribuir esta mudança à um alinhamento entre os países do Terceiro 
Mundo. Para Eric Hobsbawn109, os países do Terceiro Mundo – que eram assim definidos por não 
pertencerem ao seleto grupo de países capitalistas desenvolvidos do Primeiro Mundo e nem ao grupo 
de países desenvolvidos comunistas do Segundo Mundo - tinham semelhanças que os uniam: todos 
eram pobres, dependentes e tinham governos que queriam se desenvolver e nenhum deles acreditava 
que o mercado mundial capitalista ou a empresa privada espontaneamente ajudariam a alcançar este 
fim. 

Estes países encontraram na ONU o foro adequado para levantarem suas preocupações comuns. 
Ao contrário das instituições de Bretton Woods, em que o poder de voto é ponderado conforme a 
participação financeira dos países, na ONU os países desfrutam de igual poder de voto110, o que faz com 
que os países de Terceiro Mundo tenham voz ativa para fazer valer seus interesses. Foi neste contexto 
que o Direito Internacional do Desenvolvimento começou a ser formulado111.

Segundo Celso de Albuquerque Mello112, a ideia fundadora do Direito Internacional do 
Desenvolvimento é a de fazer com que o Direito Internacional Público se transforme em um 
instrumento de luta contra a pobreza e a miséria do planeta. Assim, ele surgiu com o objetivo construir 
uma ordem econômica internacional mais favorável ao interesse dos países em desenvolvimento113. O 
Direito Internacional do Desenvolvimento buscaria regular as relações entre os Estados de tal forma 
a redistribuir de forma mais justa os recursos da economia no âmbito internacional, considerando os 

108  CAMPOS, Thana Cristina de. Empresas Transnacionais e Direitos Humanos: as empresas farmacêuticas como objeto de estudo. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
p. 43.

109  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 350.

110  PERRONE-MOISÉS, Claudia. Direito ao desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, 

p.11.

111  Embora não haja consenso quanto ao surgimento da disciplina e nem sobre a possibilidade de considerá-la como um ramo autônomo (há 

quem considere o Direito Internacional do Desenvolvimento como uma crítica ao Direito Internacional Econômico, enquanto outros consideram-

no um ramo do Direito Internacional Público), um  dos grandes marcos para o surgimento do Direito Internacional do Desenvolvimento é a II 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) realizada em 1968 em Nova Deli quando se criou, no âmbito do GATT (Acordo 

Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio) mecanismos para possibilitar o estabelecimento de preferências aduaneiras nas relações comerciais 

Norte-Sul, mediante o estabelecimento de benefícios alfandegários aos países subdesenvolvidos. Isto porque o Princípio da Nação mais favorecida 

do GATT, que exigia a extensão de benefícios concedidos a um país a todos os demais signatários, era um entrave ao tratamento diferenciado aos 

países subdesenvolvidos. Criou-se, então, um Sistema Geral de Preferências para que os países desenvolvidos pudessem conceder, sem qualquer 

exigência de reciprocidade, isenções ou reduções tarifárias na importação de produtos exportados pelos países subdesenvolvidos. Sobre isto, ver 

em: PERRONE-MOISÉS, Claudia. Direito ao desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 65; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 71.

112  MELLO, Celso Albuquerque de. Curso de Direito Internacional Público. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. v. 2, p. 9. 

113  ANJOS FILHO, Robério Nunes. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 71.
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países subdesenvolvidos como hipossuficientes, que merecem especial proteção114.

Para José Augusto Fontoura Costa115 a principal bandeira dos países em desenvolvimento no 
âmbito do Direito Internacional do Desenvolvimento era a questão da soberania dos recursos naturais 
situados em seu próprio território, o que levava a uma articulação destes países na busca pelo controle 
do investimento estrangeiro, em especial no que dizia respeito aos investimentos voltados à exploração 
de recursos naturais. A discussão acerca da soberania permanente dos recursos naturais servia como 
fundamento para nacionalizações de investimentos estrangeiros destinados à sua exploração. Os novos 
países independentes defendiam que, como os contratos de concessões haviam sido celebrados antes 
da independência, eles não precisariam ser mantidos no novo cenário e que, caso houvesse necessidade 
de discutir uma compensação, esta deveria ser calculada de acordo com a legislação doméstica – como 
previa a Doutrina Calvo116. 

Em 1962, a ONU adotou uma resolução chamada de “Declaração da Soberania Permanente dos 
Recursos Naturais”. Nela, defendia que a nacionalização deveria ser sucedida por uma apropriada 
compensação dos investidores estrangeiros, conforme as regras do Estado e o Direito Internacional117. 
Além desta Resolução, a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados de 1974 também sustentava 
o direito dos estados de expropriar a propriedade de estrangeiros, desde que pagando apropriada 
compensação conforme suas regras locais118.  

Andrew Guzman119 sustenta que a aprovação destas resoluções foi um indicativo de afastamento 
da Fórmula Hull do Direito Internacional Costumeiro (a qual, conforme já se mencionou, exigia que 
as indenizações fossem pagas de forma “pronta, adequada e efetiva”), uma vez que a maioria dos países 
não mais se consideravam obrigados a respeitá-la. A opinião do autor, contudo, não é unânime na 
doutrina. José E. Alvarez expressamente critica o posicionamento de Guzman, ao afirmar que “há pouca 
evidência de que os esforços da NOEI tiveram êxito em superar a Fórmula Hull, além de apenas ameaçá-

114  José Augusto Fontoura Costa compara este ramo do Direito Internacional ao Direito do Trabalho ou aos Direitos da criança e do adolescente, 

na medida em que identifica um dos lados como hipossuficiente, carente de proteção jurídica. Porém, o autor ressalva uma importante distinção entre 

tais ramos e o Direito do Desenvolvimento: “se esses diversos ramos do Direito pautados pelo princípio da proteção ao hipossuficiente pressupõem 

a permanência da desigualdade e se apresentam como instrumentos de redução normativa das assimetrias, o Direito ao Desenvolvimento parte 

de uma visão dinâmica de seu objeto, uma vez que se articula a partir da possibilidade de aproximar efetivamente os graus de desenvolvimento e, 

portanto, da finalidade de reduzir as desigualdades entre os países. Assim, por exemplo, no Direito do Trabalho, a finalidade de um sistema jurídico 

bem estruturado é a de evitar vantagens excessivas para os empregadores em detrimento dos empregados, criando um regime jurídico especial: não 

se tem como fim transformar o trabalhador em patrão. No Direito do Desenvolvimento, porém, o objetivo é que os países em desenvolvimento 

tenham condições de atingir padrões econômicos e sociais existentes nos países desenvolvidos. Em outras palavras, esse Direito objetiva facilitar a 

transformação de países em desenvolvimento em países desenvolvidos”. (COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento 
Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 71).

115  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 69.

116  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 116.

117  WOUTERS, Jan; DUQUET, Sanderijn; HACHEZ, Nicolas. International investment law: the perpetual search for consensus. In: SCHUTTER, 

Olivier de; SWINNEN, Johan; WOUTERS, Jan. Foreign Direct Investment and Human Development:  the law and economics of international 

investment agreements. London; New York: Routledge, 2013, p. 48.

118  Note-se que, por terem sido elaborados sob a forma de resoluções, estes documentos não obrigavam os Estados envolvidos, consistindo em 

regas de soft law.(DIAS, Bernadete de Figueiredo. A abordagem do Direito ao Desenvolvimento nos Tratados sobre Investimentos. In: AMARAL 

JÚNIOR, Alberto do (Org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005. p. 259).

119  GUZMAN, Andrew T. How international law works: a rational choice theory. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 651.
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la” 120.  O autor também menciona que os tribunais arbitrais continuaram decidindo conforme o padrão 
Hull mesmo após a aprovação das mencionadas Resoluções na ONU.  Já para José Augusto Fontoura 
Costa121, a escolha pelo termo “indenização apropriada” não consagra nem afasta a fórmula Hull de 
indenização, sendo que as Resoluções apenas deixam claro que há limites de Direito Internacional a 
serem verificados na expropriação dos estrangeiros. 

É de se ressaltar, porém, que a nacionalização dos ativos nas mãos de estrangeiros de fato foi 
frequente, sobretudo na África e na América Latina nas décadas de 1960 e 1970, sendo o caso chileno 
exemplar nesta etapa: o socialista Salvador Allende nacionalizou várias empresas norte-americanas e 
aplicou novos critérios que afastaram as possibilidades de ressarcimento e de pagamento de indenizações. 
Tal fato levaria os Estados Unidos, com o apoio de transnacionais, a apoiar o golpe militar de Augusto 
Pinochet, o qual garantiu o retorno dos ativos econômicos aos seus antigos proprietários estrangeiros122 
e ficou conhecido como uma das mais evidentes demonstrações da ingerência das transnacionais nos 
assuntos internos dos países receptores de investimentos. 

Esta marcante ingerência deu origem a outro importante tema correlato aos investimentos 
estrangeiros, no âmbito do Direito Internacional do Desenvolvimento: o crescente poder das empresas 
transnacionais. Em 1973, a ONU começou a organizar Grupos de Trabalho e Comissões para analisar 
o assunto, tendo como principal objetivo elaborar um Código de Conduta para auxiliar as empresas 
transnacionais e os países menos desenvolvidos a manterem relações cooperativas, realçando o papel 
das empresas transnacionais na busca por desenvolvimento. A possibilidade de se chegar a um acordo 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento acerca das regras de conduta para as empresas 
transnacionais, contudo, mostrou-se mais difícil do que parecia inicialmente. 

O projeto divulgado evidenciou que o instrumento visava estabelecer uma série de obrigações 
às empresas transnacionais, tais como o respeito à soberania nacional, o cumprimento das leis e 
regulamentos, o respeito ao meio ambiente e as metas econômicas locais, a não corrupção, entre outros123. 
Consistia, em suma, em um documento para salvaguardar aos Estados receptores de investimento a 
capacidade de regulação e controle das empresas que nele se instalavam124.  Porém, as discussões acerca 
do tema tomaram muito tempo e pouco a pouco, uma nova onda de liberalização econômica provocou 
uma redução nos esforços empreendidos para a construção de regras nos moldes pensados pelo Direito 
do Desenvolvimento, fazendo com que o Código nunca fosse aprovado. 

É importante destacar, como o fez M. Sornarajah125, que embora os países em desenvolvimento 
estivessem se organizando internacionalmente para exigir uma mudança no Direito Internacional que 

120  “There is little concrete evidence that the NIEO efforts in the Assembly had successfully toppled – as opposed to merely threatened the Hull 

Rule” (ALVAREZ, José E. The once and future foreign investment regime. In: ARSANJANI, Mahnoush H. et.al. (Eds.). Looking to the future: 
essays on International law in Honor of W. Michael Reisman. Netherlands: Koninklijke Brill, 2011. p. 617). 

121  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 82.

122  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 6.

123  SILVEIRA, Eduardo Teixeira. A disciplina jurídica do investimento estrangeiro no Brasil e no Direito Internacional. São Paulo: Editora 

Juarez de Oliveira, 2002, p. 183.

124  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 87.

125  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 64.
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o tornasse mais amigável aos seus interesses, eles, ao mesmo tempo, também ajustavam seus sistemas 
jurídicos internos, muitas vezes, sob uma perspectiva mais pragmática, com o objetivo de atrair o 
capital estrangeiro. Além disto, alguns países também assinavam acordos bilaterais de investimento, os 
quais continham disposições que davam ainda mais robustez para a tradicional proteção diplomática 
concedida aos investidores, o que denotava um caráter ambíguo em suas posturas internacionais: 
enquanto suportavam mudanças normativas internacionalmente a nível global, com o intuito de 
proteger seus direitos soberanos em face dos investimentos estrangeiros, os países em desenvolvimento 
também firmavam acordos bilaterais que fortaleciam a estrutura de proteção dos investimentos126. 

Tudo isto levou a um enfraquecimento da NOEI  - o qual também encontraria também suas razões 
em uma mudança na teoria econômica dominante. A crise do petróleo da década de 1970 provocou 
mudanças radicais na economia internacional127 - as quais repercutiriam principalmente em meados 
dos anos 1980 e início da década de 1990. O entendimento de que as políticas de Bem-Estar Social não 
estavam mais funcionando deu força aos críticos deste sistema, que, até então, eram minoria128. Friedrich 
Hayek, que já em 1944 havia escrito “O caminho para a servidão” 129 foi agraciado com o Prêmio Nobel 
de Economia em 1974, e Milton Friedman, um dos grandes nomes do pensamento neoliberal, recebeu 
o prêmio em 1976.

A eleição de Ronald Reagan (que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1981), Margaret 
Thatcher (eleita Primeira Ministra do Reino Unido em 1979) e Helmut Kohl (eleito chanceler da 
Alemanha em 1982) foi essencial para que o ambiente político sustentasse a retomada na crença 
dos mercados como o melhor alocador de recursos possível130.  Para esta corrente de pensamento, 
o subdesenvolvimento seria o resultado de uma alocação ineficiente de recursos, que resultaria da 
intervenção do Estado, a qual distorceria os preços e impediria os mercados de agirem naturalmente 
para adequar as necessidades da sociedade aos produtores e investidores131.  Assim, a recomendação geral 
de políticas para o desenvolvimento defendia a privatização de empresas estatais, a liberalização dos 
fluxos de comércio e investimentos, o favorecimento ao investimento estrangeiro direto e a redução ao 
mínimo necessário das regulamentações que apresentam restrições ao funcionamento dos mercados132. 

Em 1989, o Banco Mundial, o FMI e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos 
consubstanciaram estas recomendações fundamentais em uma cartilha que ficou conhecida como 
“Consenso de Washington”, documento que consagrava, nos dizeres de Michael Spence133, “dez 

126  Ibidem.

127  PADRÓS, Enrique Serra. Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; 

ZENHA, Celeste (Orgs.). O século XX: o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 234.

128  HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 399.

129  HAYEK, Friedrich. O caminho para a servidão. Tradução de Marcelino Amaral. Lisboa: Edições 70, 2009.

130  FIANI, Ronaldo. Cooperação e conflito: instituições e desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 16.

131  Ibidem. p. 19.

132  Ibidem. 

133  SPENCE, Michael. Os desafios do futuro da economia: o crescimento econômico mundial nos países emergentes e desenvolvidos. Tradução 

de Leonardo Abramowicz. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 78.
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ingredientes fundamentais para o sucesso do crescimento e do desenvolvimento”134. A adoção das 
medidas do Consenso de Washington disseminou-se ao redor do mundo, em parte porque eram 
consideradas como requisitos para a obtenção de empréstimos perante o FMI135, mas também porque 
questões de cunho prático levaram a uma dominância do pensamento neoliberal que elas exprimiam. 
Além disto, as políticas de ajuda ao desenvolvimento foram vistas por líderes da Europa e dos Estados 
Unidos como contrárias ao liberalismo econômico, o que fez do capital das multinacionais o único 
capital internacional disponível o que impulsionou os países em desenvolvimento a adotarem às medidas 
liberalizantes e protetoras ao capital internacional privado com o propósito de atrair investimento136.

Este era o substrato político e teórico para que, paulatinamente, a visão temerosa quanto aos 
impactos negativos das empresas transnacionais e a hostilidade quanto aos investimentos estrangeiros 
cedessem espaço à uma retomada na crença dos benefícios dos mercados livres, oriunda de um 
fortalecimento da corrente neoliberal. Em 1992, o Banco Mundial – que alguns anos antes já havia criado 
a MIGA, uma agência destinada a fornecer um sistema internacional de seguros para investimentos 
estrangeiros diretos137 - também criou uma diretriz para tratamento dos investimentos estrangeiros, 
um documento com recomendações para a formação de acordos sobre a matéria, que incluía regras 
que avançavam bastante em relação aos acordos bilaterais firmados por países europeus até então138.  
Surya Subedi139 afirma que a elaboração das Diretrizes evidenciou um novo enfoque da comunidade 
internacional sobre o tema dos investimentos, o que sepultou a possibilidade de aprovação do Código 
de Conduta para as Transnacionais na ONU. 

No mesmo período, a conclusão da Rodada do Uruguai, com a criação da OMC e a expansão 
do Sistema Mundial de Comércio para abarcar também a liberalização ao investimento (por meio 
do acordo TRIMS) consolidou esta perspectiva de abertura ao capital internacional, dando início, 
de fato, a uma nova ordem econômica – mas que ao contrário do que pretendiam os países de 
menor nível de desenvolvimento – era ainda mais vigorosa no tocante ao liberalismo140.  É neste 
sentido que Celso Albuquerque de Mello afirmou que “a liberalização do comércio com a OMC e o 
desaparecimento da solidariedade entre os Estados levou ao desaparecimento do Direito Internacional 
do Desenvolvimento”141. 

134  As dez medidas consistiam em: a liberalização da entrada de investimento estrangeiro direto, a privatização de empresas estatais, a abertura 

comercial, a abolição de regulamentos que impeçam a entrada no mercado ou que restrinjam a concorrência e a segurança jurídica para os direitos 

de propriedade, a adoção de uma política de disciplina fiscal, um redirecionamento dos gastos públicos dos subsídios, a realização de uma reforma 

tributária, taxas de juros determinadas pelo mercado e positivas e taxas de câmbio de mercado. (SPENCE, Michael. Os desafios do futuro da 
economia: o crescimento econômico mundial nos países emergentes e desenvolvidos. Tradução de Leonardo Abramowicz. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011, p. 78).

135  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 104.

136  Ibidem.

137  BRASIL. Planalto. Decreto nº 698, de 8 de dezembro de 1992. Brasília, 8 de dezembro de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0698.htm. Acesso em: 22 nov. 2014. 

138  SUBEDI, Surya. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Portland: Hart Publishing, 2012, p. 64. 

139  Ibidem. 

140  DAL RI JUNIOR, Arno. Direito Internacional Econômico em Expansão: Desafios e dilemas no curso da história. Direito Internacional 

Econômico em Expansão – Desafios e Dilemas. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 144.

141  MELLO, Celso Albuquerque de. Curso de Direito Internacional Público. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. v. 2. p. 1657.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

74

A nova corrente, que emergiu na década de 1980 e ganhou força com o fim da Guerra Fria, concluiria 
o desenho do panorama atual da regulação de investimentos estrangeiros.

6. A evolução da regulamentação internacional do investimento estrangeiro a partir da 
década de 1990

A década de 1990, nos dizeres de Cláudia Perrone-Moisés142, foi o pano de fundo para uma 
“pacificação dialética entre países ricos e pobres, decorrente da convergência ideológica que o 
Ocidente vem incentivando em torno do liberalismo”. A ideia de que seria necessário criar normas 
que regulamentassem a conduta das empresas transnacionais cedeu lugar à ideia segundo a qual, mais 
importante do que regular a conduta das empresas, é estabelecer regras de tratamento e proteção, além 
de medidas internas adotadas pelos Estados, que teriam como função atrair os investimentos143. 

Esta tendência regulatória manifestou-se nos três níveis de regulação mencionados por Peter 
Muchlinski144 como aptos para afetar as condutas das empresas multinacionais: na esfera unilateral, 
por meio da reforma de legislações nacionais voltadas a criar um ambiente de negócios favorável aos 
investimentos145; na esfera bilateral, por meio da intensificação do processo de celebração de acordos 
bilaterais de investimento; a nível regional, com a disseminação do processo de criação de blocos 
econômicos – dentro os quais destaca-se o NAFTA, cujas disposições de investimento no Capítulo 11146 
do Tratado tornaram-se referência no tema; e na esfera multilateral, envolvendo uma vasta gama de 
estados sob o bojo de uma organização internacional. 

No que diz respeito à regulação multilateral, merece destaque, no âmbito do Sistema Multilateral de 
Comércio, a supramencionada Rodada do Uruguai (1986-1993) que culminou com a criação da OMC 
e a elaboração de acordos sobre investimentos (TRIMS), propriedade intelectual (TRIPS) e comércio 
de serviços (GATS).   

O Acordo TRIMS surgiu com o escopo de coibir medidas adotadas pelos governos nacionais na sua 
regulamentação interna de investimentos, sobretudo no que concerne ao cumprimento de requisitos 

142  PERRONE-MOISÉS, Claudia. Direito ao desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 

11.

143  Ibidem.

144  MUCHLINKSI, Peter. Multinational Enterprises and the Law. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 107.

145  Na seara doméstica, as medidas do Consenso de Washington foram incentivadas pelo FMI e pelo Banco Mundial como medidas de ajuste 

estrutural e foram adotadas, sobretudo, pelos países da América Latina, da África e nos países em transição do comunismo. (Neste sentido, ver em: 

STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 98).

146  O Tratado de Livre Comércio da América do Norte (North American Free Trade Agreement – NAFTA) foi firmado em 1992 por Estados 

Unidos, Canadá e México, com o objetivo de criar uma zona de livre comércio entre os três países. Embora o nome do Tratado possa sugerir um 

foco comercial, seus dispositivos não se preocupam exclusivamente com a circulação de bens. Na realidade, o aspecto mais importante e polêmico 

desta iniciativa de integração refere-se não a mobilidade dos bens propriamente dita, mas dos fatores de sua produção – especificamente, o capital 

e o trabalho. Segundo Daniel Lederman, William Maloney e Luis Servén, em estudo publicado pelo Banco Mundial, grande parte da motivação 

para a celebração do NAFTA residiu em impulsionar a confiança dos investidores estrangeiros para aplicar recursos na economia Mexicana, de tal 

forma que a geração de novos postos de trabalho neste país pudesse reduzir o grande contingente de imigrantes ilegais que cruzavam diariamente 

as fronteiras para os Estados Unidos. Ou seja, por meio do Acordo, buscava se alterar – para direções opostas – o fluxo de capital e trabalho. Neste 

sentido, ver em: LEDERMAN, Daniel; MALONEY, William; SERVÉN, Luis. Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean. 
Washington, DC: The World Bank, 2005. p. 175.
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de desempenho. Embora o tratado não defina o que são as medidas de investimento relacionadas 
ao comércio, elas são compreendidas como aquelas que podem impactar o comércio – ou que tem 
motivações comerciais147. Alguns países exigiam dos investidores determinados critérios de desempenho 
(como a prática de exportações ou a aquisição de componentes nacionais) como contrapartida para a 
obtenção de benefícios. A partir da assinatura do TRIMS, tais medidas foram proibidas, o que é uma 
grande restrição para a regulação interna do fluxo de capitais148. 

Os Acordos TRIPS e o GATS tocam nas questões de investimento de modo indireto: o primeiro, 
ao estabelecer um regime internacional para propriedade intelectual, coaduna com questões de 
investimento, pois as empresas multinacionais se envolvem em atividades de investimento e comércio 
de tecnologia cuja proteção pode ser necessária149; o segundo porque os investimentos possuem íntima 
relação com o comércio de serviços, principalmente quando um prestador estrangeiro realiza a atividade 
mediante presença no território de um determinado estado150. Os acordos do Sistema Multilateral de 
Comércio estão em vigor e vinculam os membros da OMC.

Em 1994, o primeiro acordo multilateral contendo regras substantivas sobre investimento foi 
aprovado. Tratava-se, porém, de um acordo setorial e que não tinha a pretensão de adesão universal151. 
O Energy Charter Treaty surgiu a partir do desejo dos estados Europeus de cooperarem com a Rússia e 
outros países do leste-Europeu e na Ásia no desenvolvimento do setor energético, de crucial importância 
política, econômica e financeira para os dois lados. Como bem afirmaram Richard Dolzer e Christopher 
Schreuer152, o escopo do tratado não se limitava às questões de investimento, mas cobria uma ampla 
gama de questões relativas ao comércio, eficiência energética e soluções de disputas. No tocante aos 
investimentos, continha uma série de disposições que lembravam os padrões dos acordos bilaterais 
europeus. O tratado entrou em vigor em 1998 e, até o final de 2014, contava com a adesão de 51 países153.

Além disto, no âmbito da OCDE, em 1995, iniciou-se o processo de negociação para o MAI 
(Multilateral Agreement on Investment). O objetivo do acordo era avançar na liberalização dos 
investimentos estrangeiros, criando um mecanismo global compreensível e harmônico de regras para a 

147  NASSER, Rabih Ale. Trims: A Relação entre investimento e Comércio e o Controle Multilateral da OMC. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto; 

SANCHEZ, Michelle Ratton. Regulamentação Internacional dos Investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2007. p. 153.

148  O Brasil, por exemplo, está sendo questionado atualmente na OMC em razão das medidas adotadas no Programa Inovar-Auto, que previa 

a redução de IPIs para automóveis condicionando o benefício ao cumprimento de determinadas exigências no processo produtivo. Sobre isto, ver 

em: HASTREITER, Michele A.; WINTER, Luís Alexandre C. O Acordo Trims e o Programa “Inovar Auto”: Medidas De Investimentos No Setor 

Automotivo Proibidas Pela OMC. Revista Jurídica (FIC), v. 4, n. 37, p. 444-479, 2014. Disponível em: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/

RevJur/issue/current. Acesso em: 21 dez. 2014. 

149  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 100.

150  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 99.

151  DOLZER, Rudolf; SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 37.
152  Ibidem.

153  São eles: Afeganistão, Albânia, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, 

Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, 

Quirguistão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldova, Mongólia, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tajiquistão, Macedônia, Turquia, Turcomenistão, Ucrânia, Reino Unido, Uzbequistão. A Rússia assinou, mas 

não ratificou o Tratado, e informou, em 20 de agosto de 2009, sua desistência em ratifica-lo. Neste sentido, ver em: ENERGY CHARTER. Members 

and Observers. Disponível em: http://www.encharter.org/index.php?id=61&L=0L%201%2470%201%24710%201%2470%201%247141. Acesso 

em: 14 nov. 2014. 
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proteção dos investidores, além de mecanismos de solução de controvérsias entre investidor e Estado154.  
Suas regras eram em larga medida inspiradas no NAFTA e em acordos bilaterais. As negociações 
caminharam até 1998, quando então o processo foi encerrado155. 

José Augusto Fontoura Costa156 elenca três principais razões para o fracasso do MAI:

a)  o temor de perda de soberania por parte dos países signatários (manifesto, em suma, pelo Primeiro 
Ministro Francês Lionel Jospin, ao anunciar a desistência de seu país em participar das negociações);

b)  a participação da sociedade civil organizada e de organizações não governamentais, que se mobilizaram 
para protestar contra o acordo (que não considerava as necessidades de Direito Ambiental, não exigia 
contrapartida por parte das empresas ou estabelecia direitos aos cidadãos e comunidades, além de estabelecer 
restrições às estratégias de desenvolvimento dos estados);

c)  a estrutura do processo de negociações, realizado a portas fechadas e sem a participação de países não-
membros da OCDE, embora se desejasse sua adesão (um vazamento de documentos internos trouxe a público 
o projeto em 1997, dando a impressão de que estava acontecendo uma negociação pouco transparente e 
democrática).

A despeito do fracasso do MAI, no âmbito regional e, principalmente, bilateral, as regras de 
proteção dos investidores defendidas por acordos internacionais de investimento disseminavam-se 
rapidamente. Uma explosão na assinatura e ratificação de Acordos de Proteção e Promoção Recíproca 
de Investimentos (APPRIs) caracterizou o período. 

A disseminação destes acordos estava alinhada com a crença de que a adoção do modelo liberal, 
conforme propugnado pela cartilha do Consenso do Washington, conduziria ao desenvolvimento 
social e econômico dos países. José E. Alvarez157 afirma que os acordos de investimento representavam 
um compromisso político com o Consenso de Washington e o grande número de ratificações destes 
acordos após 1989 foi uma grande representação da vitória do capitalismo Ocidental sobre as economias 
planificadas socialistas e comunistas. 

O mainstream econômico da época defendia que o desenvolvimento seria o resultado de uma 
maximização da performance econômica que seria obtida em um regime que permitisse que os atores 
de mercado transacionassem livremente, nacional e internacionalmente, nas sociedades mais ricas ou 
mais pobres158. Os acordos de investimento sinalizariam o estabelecimento de um regime liberal que, 
por sua vez, tornaria os países mais atrativos aos investimentos internacionais. Foi com esta justificativa 
teórica que os acordos de investimento se disseminaram. 

O Gráfico 1 demonstra o aumento expressivo no número de assinaturas de acordos de investimentos 
a partir da década de 1990:

154  MILES, Kate. The origins of International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 127.

155  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 248.

156  Ibidem. p. 253.
157  ALVAREZ, José E. The Public International Law Regime Governing International Investment Law. The Hague: The Hague Academy of International Law, 
2011. p. 112.
158  Ibidem.
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Gráfico 1 - Número de acordos assinados por década

Fonte: Elaboração própria159.

Foi no auge do pensamento neoliberal que estes acordos encontraram o ambiente político e 
econômico mais entusiasmado com as perspectivas de sua ratificação. Em 1990 eram 446 acordos 
bilaterais os existentes no mundo160. Ao final de 2013, havia 3.236 acordos sobre a temática em vigor, 
sendo 2.902 acordos bilaterais de proteção e outros 334 acordos de outras naturezas, dentre os quais 
os acordos regionais ou de livre comércio que também abordam a matéria161.  

Embora o primeiro APPRI seja datado de 1959, José Alvarez162 defende que foi o surgimento do 
Programa de Negociação de Acordos Bilaterais de Investimento dos Estados Unidos, iniciado em 
1982, que deu início a geração atual dos acordos bilaterais. Como partiam do pressuposto de que o 
investimento é essencialmente benéfico aos países que os recebem, estes acordos se consagraram, em 
suma, como instrumentos voltados à proteção e promoção dos investimentos. Suas regras destinam-
se a estabelecer compromissos e restrições para os Estados receptores de capital, visando assegurar os 
lucros do investidor163. Tais acordos – ao menos nos moldes tradicionais – não preveem obrigações 
para os investidores, uma vez que a ideologia imperante defendia que atrair investimentos seria uma 
medida suficiente para alcançar o desenvolvimento.

Nos últimos anos, porém, esta perspectiva tem sido fortemente questionada. Estudos empíricos 
indicam a existência apenas de uma pequena contribuição dos APPRIs na atração dos investimentos 
– sendo que os incentivos econômicos (como o tamanho do mercado, a existência de recursos 
naturais, a abertura ao comércio internacional, por exemplo) e as politicas internas parecem ser mais 

159  Elaboração própria conforme dados da: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. International 
Investment Agreements. Disponível em: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/AdvancedSearchBITResults. Acesso em: 21 nov. 2014.

160  SCANDIUCCI FILHO, José Gilberto. O Brasil e os Acordos Bilaterais de Investimentos. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do; SANCHEZ, 

Michelle Ratton. Regulamentação Internacional dos Investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2007. p. 279.

161  Conforme levantamento da UNCTAD de 2014. (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World 
Investment Report 2014: Investing in the SDGs: an action plan. New York; Geneva: United Nations, 2014. Disponível em: http://unctad.org/en/

publicationslibrary/wir2014_en.pdf. Acesso em: 8 set. 2014).

162  ALVAREZ, José E. The once and future foreign investment regime. In: ARSANJANI, Mahnoush H. et.al. (Eds.). Looking to the future: 
essays on International law in Honor of W. Michael Reisman. Netherlands: Koninklijke Brill, 2011. p. 616.

163  KULICK, Andreas. Global Public Interest in International Investment Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p. 1.
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importantes na decisão do investidor164. Da mesma forma concluiu Sornarajah165, para quem a atração 
de investimentos estrangeiros depende muito mais do clima político e econômico do que da assinatura 
de acordos internacionais de investimentos.

Se por um lado, tais acordos não contribuem para a atração de investimentos estrangeiros 
como se esperava, tampouco é possível dizer que são inócuos ou que nada fazem. Ao contrário, a 
ampla disseminação destes acordos tem levado a uma “normalização”166 de seu sistema de solução de 
controvérsias, o qual passa a ser utilizado inclusive em disputas comezinhas, gerando custos aos países 
com a litigância internacional que podem desincentivar políticas públicas. 

Em suma, nota-se que os acordos internacionais de investimento disseminaram-se na década de 
1990, quando a noção de Rule of Law dominante evocava a necessidade de criação de um sistema jurídico 
que desse sustentáculo as estruturas econômicas privadas, nos moldes do receituário do Consenso de 
Washington. De fato, a criação de um ambiente regulatório favorável ao investimento por meio de 
acordos internacionais é importante167. Contudo, não é suficiente. 

Os acordos bilaterais de investimento fracassaram na promoção do desenvolvimento, assim como 
também fracassaram a adoção das medidas “one size fits all” do Consenso de Washington168. Há uma 
crescente percepção de que os países precisam adotar instituições que atendam as suas peculiaridades 
locais, mas em razão da própria existência dos acordos internacionais de investimento, o espaço para 
políticas públicas nacionais tornou-se limitado. 

Considerações finais

Embora iniciativas de regulação dos investimentos estrangeiros e de proteção da propriedade privada 
dos investidores internacionais nos remetam a estruturas jurídicas longínquas – como os Tratados 
de Amizade, Comércio e Navegação do Século XIX – é bem verdade que o sistema de proteção dos 
investidores estrangeiros só obteve consenso na última década do Século XX, de modo contemporâneo 
a assunção do pensamento neoliberal ao mainstream econômico.

164  COLEN, Liesbeth; MAERTENS, Miet; SWINNEN, Johan. Determinants of foreign direct investment flows to developing countries: the 

role of international investment agreements. In: SCHUTTER, Olivier de; SWINNEN, Johan; WOUTERS, Jan. Foreign Direct Investment and 
Human Development:  the law and economics of international investment agreements. London; New York: Routledge, 2013, p. 142-162, p. 156.

165  SORNARAJAH, M. The international Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 301.

166  COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p. 260.

167  WOUTERS, Jan; DUQUET, Sanderijn; HACHEZ, Nicolas. International investment law: the perpetual search for consensus. In: SCHUTTER, 

Olivier de; SWINNEN, Johan; WOUTERS, Jan. Foreign Direct Investment and Human Development:  the law and economics of international 

investment agreements. London; New York: Routledge, 2013, p. 61.

168  Neste sentido, destaca-se a seguinte passagem de Joseph Stiglitz, quando afirma que “O sistema econômico que foi recomendado com 

insistência aos países em desenvolvimento – em alguns casos, imposto a eles – é inapropriado e, com frequência, altamente danoso. A globalização 

não deveria significar uma americanização da política econômica ou da cultura, mas foi isso que aconteceu muitas vezes, provocando ressentimento. 

[…] Há muitas formas de economia de mercado --  o modelo americano é diferente do dos países nórdicos, do japonês, do modelo social europeu. 

Até mesmo cidadãos de países desenvolvidos se preocupam com o fato de a globalização estar sendo usada para promover o “modelo liberal anglo-

americano”, em detrimento de outras alternativas – e, mesmo que o modelo americano tenha se saído bem em termos de PIB, ele não se saiu bem 

em muitas outras dimensões, tais como a duração (e alguns diriam, a qualidade) de vida, a erradicação da pobreza, ou mesmo, a manutenção do 

bem estar daqueles que se encontram no meio”. (STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 

69).
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Juntamente com as medidas do Consenso de Washington, assinar acordos de proteção de 
investimentos passou a fazer parte do receituário propagado por países desenvolvidos e aceito por 
países em desenvolvimento, mergulhados nas crenças das benesses do mercado na promoção do 
desenvolvimento econômico e social. Os resultados de tais políticas estão sendo sentidos hoje, com 
o aumento na litigância internacional perante o ICSID e com o questionamento de políticas públicas 
adotadas pelos Estados em mecanismos arbitrais privados. 

Não se pretende aqui – em absoluto – desmerecer o papel da proteção da propriedade privada, do 
crédito e do investimento para um adequado manejo das relações econômicas. Não restam dúvidas de 
que o ordenamento jurídico em um sistema de mercado deve, de modo geral, proteger o investimento, 
sob pena de desestimular o fluxo das relações econômicas e comprometer seu próprio funcionamento. 
Esta proteção não decorre de uma afirmação de valores liberais de caráter ideológico, mas sim de uma 
percepção de que o capital é um pilar que sustenta o mercado e que é indispensável a sua preservação. 
Contudo, como a análise histórica permitiu concluir, desde sua origem, o Direito Internacional dos 
Investimentos Estrangeiros não serve apenas como um instrumento garantidor da propriedade, mas 
sim como um meio para a concessão de especiais níveis de proteção que se assentam numa tradição 
costumeira inseparável das estruturas de poder internacional, marcantemente assimétricas.

Em verdade, o sistema contemporâneo de proteção dos investidores – pautado, sobretudo, pelos 
APPRIs – é ainda mais generoso na proteção dos investidores do que as regras do costume internacional, 
as quais não foram aceitas sem ressalvas pelas economias em desenvolvimento.  As previsões contidas 
nos APPRIs influenciam a regulação doméstica de modo muito expressivo, sem se limitar apenas a tratar 
das questões relativas ao ingresso ou repatriação de capital ou a proibição do confisco da propriedade 
do investidor internacional. 

A tendência atual de reformulação dos acordos, embora de lenta evolução, parece ser é um reflexo 
desta percepção e deve ser continuada se o que se deseja é um Direito Internacional mais justo e 
equilibrado.
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DIREITO MARÍTIMO, CONSTITUIÇÃO E ORDEM PÚBLICA

MARITIME LAW, CONSTITUTION AND PUBLIC ORDER

Osvaldo Agripino de Castro Junior1

RESUMO: O artigo objetiva, em breves notas, discorrer sobre a possibilidade e relevância da 
constitucionalização do Direito Marítimo brasileiro e da busca de um conceito adequado de ordem 
pública para equilibrar a relação entre o transportador marítimo (navio) e a carga (embarcador). O 
tema justifica-se em face da tramitação de dois projetos de lei de reforma do Código Comercial Brasil 
(PLS n. 487/2013 e PL 1572/2011) e da Resolução n. 4.271/2015 – Antaq, que se encontra em estudos na 
agência, e que regulará o transportador marítimo. Esse ambiente de negócios, em face  da insegurança 
jurídica na relação jurídica entre o usuário de transporte marítimo e o transportador, tem provocado 
abusos e aumento dos custos de transação, com redução da competitividade dos produtos brasileiros 
no comércio exterior. As considerações finais indicam a necessidade de uma interpretação adequada 
por meio da ordem pública, e da inclusão de princípios no novo Código Comercial, como o dever de 
mitigar o dano, e de institutos como o conhecimento de embarque marítimo e a sobre-estadia de 
contêiner. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO MARÍTIMO. CONSTITUIÇÃO.  ORDEM PÚBLICA.

ABSTRACT: This chapter, in brief notes, deals with the possibilities and prominance of the 
constitutionalisation of the Maritime Law through the redefinition of public order´s role in order 
to balance the carrier´s interests and shipper´s interests. The theme is justified by the two projects 
to reform Brazilian Commercial Code (PLS n. 487/2013 and PL n. 1572/2011) and Resolution n. 
4.271/2015 – Maritime Transport National Comission – Antaq. In conclusion, among other aspects, 
it is important to mention the (i) relevance of constitutional order and the public order to balance the 
carrier and shipper´s interests, using the art. 174, caput, of Brazilian Federal Constitution; the (ii) the 
inclusion in the Commercial Code of  principles and institutes of maritime law, as the duty to mitigate 
the loss, the bill of lading and the demurrage of container.

KEYWORDS: Maritime Law; constitution; public order. 

SUMÁRIO: Introdução. 1. Direito Marítimo: Aspectos introdutórios e conceitos relevantes; 1.1. 
Direito Marítimo; 1.2. Direito Marítimo: relação com outros ramos do Direito, a Lex Mercatoria e a 
Lex Maritima; 1.3. Direito Marítimo e Lex Mercatoria. 2. Argumentação Jurídica; 2.1. Conceito; 2.2. 

1  Professor do Programa de Mestrado e  Doutorado em Ciência Jurídica da Univali (www.univali.br/ppcj). Doutor em Direito (UFSC) e 

convidado do Mestrado e Doutorado em Direito Marítimo Internacional, do International Maritime Law Institute, IMO/Malta.  Concluiu estágio 

Pós-Doutoral em Regulação de Transportes e Portos na  Kennedy School of Government, Harvard University, em 2007/2008. Advogado graduado 

pela UERJ (1992), sócio do Agripino & Ferreira Advocacia e Consultoria (www.agripinoeferreira.com.br). Em 2013 recebeu a Medalha do Mérito 

Tamandaré do Comandante da Marinha.
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Da necessidade de (re)pensar a argumentação no Direito Marítimo brasileiro através da Constituição 
Federal e da ordem pública. 3. Direito Marítimo, Constitucionalização e Ordem pública - Análise crítica 
dos projetos de Código Comercial; 3.1. Direito Marítimo e Constitucionalização. 3.1.1. Projeto de Lei 
n. 1.572/2011 e  Res. n. 4.271/2015; 3.1.2. Projeto de Lei do Senado n. 472/2013. 3.2. Direito Marítimo 
e a ordem pública. Conclusão. Referências bibliográficas.

Introdução

Não tem sido fácil para armadores, usuários, terminais portuários e agentes intermediários 
operarem o transporte marítimo no Brasil. Além da imprevisibilidade das decisões e da morosidade do 
Poder Judiciário, tais operadores encontram um Código Comercial brasileiro (CCB), principal fonte do 
Direito Marítimo brasileiro, editado há mais de 165 anos, defasado das práticas modernas de comércio 
marítimo. 

Essa norma, juntamente com Código Civil (Do Transporte – arts. 730 a 756), que também é fonte 
de Direito Marítimo, não têm sido suficientes para regular, com eficácia e na defesa do interesse público, 
as relações jurídicas entre os principais operadores do setor acima mencionados. 

Quando o CCB foi criado, por exemplo, não havia a unidade de carga (contêiner) e, por sua vez, a 
sobre-estadia, instituto cuja falta de regulação e regulamentação  tem causado a violação dos princípios 
da modicidade e da previsibilidade, com danos à economia do comércio exterior. O mesmo se dá com 
os agentes intermediários.

Além disso, não havia a positivação do princípio do dever de mitigar o dano (duty to mitigate the 
loss), que é uma expressão do princípio geral da boa fé no comércio internacional, já universalizado, bem 
como a teoria do risco profissional que norteia o transporte marítimo e, por sua vez, a responsabilidade 
civil objetiva do transportador. 

Ademais, apesar de o CCB estar sendo reformado pelo Projeto de Lei do Senado n. 487/2013 e 
PL n. 1572/2011 (Câmara dos Deputados), vive-se uma espécie de mal-estar da juridicidade do Direito 
Marítimo. Assim, há um vazio decorrente da omissão do Poder Legislativo e do Poder Executivo e da 
interpretação dos seus operadores, especialmente, advogados e magistrados que, muitas vezes, viola a 
ordem pública e os princípios da modicidade e da previsibilidade, que devem nortear tais relações.

Nesse ambiente de alto risco, especialmente para o usuário, ainda que parcialmente, propostas de 
entidades especializadas como o IIDM (Instituto Iberoamericano de Direito Marítimo – Seção Brasil), 
se aprovadas pelo Congresso Nacional, aumentarão as externalidades negativas do setor, também 
chamado de  Custo Antaq, vez que se trata da agência competente para a regulação econômica do setor. 

Nesse cenário, é possível um diálogo entre a Constituição Federal, o Direito Marítimo e a ordem 
pública? A ordem jurídica existente é suficiente para suprir as lacunas dessa disciplina? Qual seria o 
papel da ordem pública nesse processo? Para onde navega o Direito Marítimo brasileiro? Ele pode 
conduzir os fatos por ele regulados a um porto seguro, onde prevaleça o interesse público no caso 
concreto?
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A Constituição Federal de 1988, por meio do art. 22, inciso I; do art. 170 (princípios da ordem 
econômica); do art. 174, caput (intervenção do Estado no domínio econômico pela via da regulação) e 
do art. 178, caput (princípio da reciprocidade no transporte marítimo internacional), pode contribuir 
para a argumentação do Direito Marítimo? A busca da resposta desta questão procura demonstrar 
alguns exemplos práticos na jurisprudência do Supremo, na doutrina e jurisprudência brasileira. 

Assim, como tem sido a relação entre Constituição e codificação (Código Comercial ou Código 
Civil, editado em 2002)? E os projetos de lei, acima mencionados, que pretendem regular tal matéria, 
assim como as propostas aos citados projetos, contribuirão para equilibrar os interesses e melhorar a 
segurança jurídica do setor? 

Para contribuir para esse debate, o presente artigo2 objetiva, em breves notas, discorrer sobre a 
constitucionalização do Direito Marítimo brasileiro por meio da sua argumentação através da ordem 
pública.

O tema, ainda inexplorado nas doutrinas constitucional e maritimista brasileira e, possivelmente, 
em nível de Direito Comparado, justifica-se porque essa disciplina encontra-se dependente e vulnerável 
a uma argumentação na qual prepondera uma baixa, para não dizer, quase inexistente, efetividade da 
Constituição Federal e da ordem pública nas matérias atinentes ao Direito Marítimo. 

Destaca-se que o Direito Marítimo, que tem no Código Civil, uma fonte relevante, em que pese 
a influência dos usos e costumes (Lex Maritima),  sofreu um processo colonizador que teve alguns 
aspectos positivos, mas que gerou uma deficiência na eficácia do Direito Constitucional e da ordem 
pública. Assim, requer uma emancipação, pelo menos do ponto de vista da efetividade da Constituição.

Acredita-se, portanto, que a argumentação por meio da constitucionalização da disciplina e da 
ordem pública, contribuirá para a emancipação da mesma, em que pese a forte influência da Lex 
Maritima, fundada na Lex Mercatoria, como adiante será demonstrado.

Trata-se, portanto, de Política Jurídica (direito como dever-ser) a ser buscada,3 a fim de que o 
Brasil possa se posicionar melhor diante dos desafios regulatórios supranacionais e transnacionais que 
a demanda de logística competitiva exige dos agentes econômicos brasileiros, o que poderá possibilitar 
maior segurança jurídica ao setor.

Acerca do conceito de ordem pública, deve-se mencionar a existência de uma definição fechada 
sobre o mesmo. Strenger, por exemplo, define o instituto como um “conjunto de princípios implícita 

2  Esse artigo decorre das discussões e produção acadêmica do Curso A Argumentação Jurídica e o Direito Contemporâneo ministrado pelo 

Professor Doutor Manuel Atienza (Universidade de Alicante, Espanha) no âmbito da Escola de Altos Estudos - Capes do PPCJ, nos dias 10, 11 e 12 

de agosto de 2015 e Colóquio Filosofia do Direito e Transformação Social, no dia 17 de agosto, realizado para docentes e discentes do PPCJ e da 

Univali. O curso teve três módulos: (i) Direito e Argumentação; (ii) Como analisar e avaliar as argumentações e (iii) Como argumentar?

3  Acerca da Política Jurídica, especialmente em face do caos legislativo (Direito posto) brasileiro, essa disciplina assume, cada vez mais, 

relevância no desenvolvimento do Direito e das instituições, vale destacar as obras do Prof. Dr. Osvaldo Ferreira de Mello (in memoriam, 2010), 

do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univali, que a instituiu no seu programa como disciplina obrigatória. O professor 

é, possivelmente, o mais destacado jurista brasileiro a pesquisar, lecionar e publicar sobre o tema, tendo publicado várias obras, dentre as quais: 

MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: Sérgio Fabris/CMCJ/Univali, 1994, 133 p; MELO, Osvaldo Ferreira 

de. A Política Jurídica e os Novos Direitos. In: Novos Estudos Jurídicos, n. 6, mar. 1998, p. 9-13. Disponível em:<www.univali.br/nej>. Acesso em: 

10 set. 2016.
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ou explicitamente conhecidos na ordenação jurídica, os quais, considerados fundamentais, excluem a 
aplicação do direito estrangeiro”.4

Dolinger, por sua vez, caracteriza a ordem pública como a “grande dama do direito internacional 
privado” e menciona sua função de “garantir que leis estrangeiras não sejam aplicadas no foro se e 
quando vulnerarem seus padrões morais, econômicos e jusfilosóficos.”5 

Nesse sentido, pode-se conceituar ordem pública como princípio que abrange o conjunto de valores 
morais, éticos e econômicos, que afasta a aplicação do direito estrangeiro quando este conflita com o 
interesse público doméstico num caso concreto, a ser levado em consideração pelo intérprete.

O texto se justifica porque o Direito Marítimo brasileiro, apesar de estar sendo (re)vigorado a 
partir da década de 1990, por meio das obras de Carlos Rubens Caminha Gomes, José Haroldo dos 
Anjos,6 Carla Adriana Comitre Gibertoni,7 Eliane M. Octaviano Martins8 e Osvaldo Agripino de Castro 
Junior,9 a sua interpretação e aplicação pelos tribunais pátrios parece ainda distante de um equilíbrio 
entre os interesses da carga e do transportador, especialmente  a proteção dos interesses dos usuários 
desse modal de transporte.

Manuel Atienza, nesse sentido, chama a atenção para a relevância de criar um Direito para o mundo 
latino, da seguinte forma:

En particular, hay una serie de ideas que se encuentran en el pensamiento de Marx y que son de gran valor para 
la construcción de una teoría del Derecho para el mundo latino en el sentido que aquí se está defendiendo. 
Así: el pragmatismo (la primacía de la praxis); el enfoque funcional, crítico y materialista de los fenómenos 
sociales; la propuesta de considerar el Derecho a partir de una concepción global de la sociedad, lo que lleva 
a abrir los saberes jurídicos hacia las ciencias sociales; o el compromiso con un proyecto político-ético de 

emancipación humana en el que el Derecho no tendría por qué verse relegado.10 

Ademais, deve-se mencionar que esse ambiente institucional é influenciado por parcela do Poder 
Judiciário que ainda não compreendeu as particularidades do Direito Marítimo, ao julgar casos 
que demandam uma interpretação à luz da ordem pública, faz com que os tribunais ainda façam 

4  STRENGER, Irineu. Aplicação de normas de ordem pública nos laudos arbitrais. In: Revista dos Tribunais. Ano 75 – Abr. 1986 – Vol. 606, 

p. 416

5  DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte especial – Direito civil internacional – vol. II – Contratos e obrigações no Direito 

Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 215.

6  DOS ANJOS, José Haroldo; CAMINHA GOMES, Carlos Rubens. Curso de Direito Marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. Esta obra 

encontra-se em processo de revisão e atualização pelo co-autor José Haroldo dos Anjos.

7  GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e Prática do Direito Marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

8  MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. vols. I (Teoria Geral); II (Vendas Marítimas) e III (Contratos e Processos). São 

Paulo: Manole, 2015.

9  CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org). Direito Marítimo Made in Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2007; ______. Direito Marítimo, 

Regulação e Desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2011; ______. Direito Marítimo: Temas Atuais. Belo Horizonte: Fórum, 2012; ________. 

Direito, Regulação e Logística. Belo Horizonte: Fórum, 2013; _________. Marinha Mercante Brasileira – Cabotagem, Longo Curso e Bandeira 

de (in)conveniência.  São Paulo: Aduaneiras, 2014; ______. Contratos Marítimos e Portuários: Responsabilidade civil. São Paulo: Aduaneiras, 

2015; ___________; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Norman Augusto. Limitação da Responsabilidade civil no transporte marítimo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2016.

10  ATIENZA, Manuel. Una Filosofia del Derecho para el Mundo Latino. Otra vuelta de tuerca, p. 13.
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preponderam usos e costumes (Lex Maritima), quando conflitam com a ordem pública. Nesse ponto, 
o uso de arbitragem para solucionar disputas envolvendo contratos de transporte marítimo poderia 
reduzir o risco.11 

Cabe destacar, ainda, a existência de diversas cláusulas abusivas nos contratos de transporte 
marítimo, portanto, em confronto com a ordem pública, como adiante será tratado. Aliás, a ambiguidade 
do direito contemporâneo é identificada por Manuel Atienza, da seguinte forma:

Sin embargo, los iusfilósofos que vienen de esa tradición siguen, por lo general, manteniendo dos tesis 
que dificultan o hacen imposible que el Derecho de los Estados constitucionales pueda jugar ese papel 
emancipatorio. Reconocer esta función, por cierto, no implica una idealización de los sistemas jurídicos 
(incluidos los del Estado constitucional). El Derecho contemporáneo (el de los Estados constitucionales) es, 
desde el punto de vista político-moral, un fenómeno esencialmente ambiguo, necesariamente vinculado con 

todos los procesos tanto de dominación como de emancipación social.12

Ressalte-se que o Direito Marítimo pátrio ainda sofre influência do direito inglês, sem a filtragem 
adequada da ordem pública e das possibilidades de eficácia da Constituição Federal. Tal postura 
internaliza o direito estrangeiro de forma acrítica. 

Verifica-se que, como o Brasil não possui empresas de navegação marítima no transporte marítimo 
internacional de mercadorias e regulação setorial eficaz pela Antaq, mas tão somente usuários dos 
serviços de transporte marítimo, o direito do transporte marítimo tem sido aquele criado pelos 
transportadores no exterior. 

Assim, o investimento de tempo e recursos financeiros, pelo armador ou seu intermediário, com 
advogados para a redação das cláusulas do contrato de transporte, elaborado unilateralmente, vez que 
o mesmo será usado em milhares de operações, ao contrário do usuário, que não tem recurso e nem 
expertise para tal estratégia. Desse modo, a regulamentação é relevante, o que possibilita a previsibilidade 
para as partes envolvidas, especialmente para a parte aderente.

Trata-se um direito vinculado aos interesses de empresas transnacionais, e se insere no ordenamento 
jurídico doméstico por meio de contratos de adesão, que buscam a sua não regulamentação pelo direito 
doméstico, sob o descabido argumento da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.13 

Esse é um locus propício para inclusão de cláusulas abusivas, tal como a de exoneração da 
responsabilidade civil, já proibida pelo Supremo Tribunal Federal, no seguinte julgado: 

11  Nesse sentido, deve-se mencionar o trabalho e a expertise da CAMEDIARB (Itajaí), CBAM (Rio de Janeiro), CAMFIEP (Curitiba) e CAMRJ 

(Rio de Janeiro), câmaras das quais faço parte da lista de árbitros.

12 ATIENZA, Manuel. Una Filosofia del Derecho para el Mundo Latino. Otra vuelta de tuerca, p. 13.

13  Tais como a não regulamentação do contrato de transporte marítimo e da sobre-estadia de contêiner, bem como possibilidade de inclusão no 

contrato de convenções não ratificadas pelo Brasil, como as Regras de Haia-Visby, para afastar  a responsabilidade civil objetiva e aplicar a subjetiva, 

como sustentado pelo Professor Paulo Campos Fernandes, em painel no V Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e 

Aduaneiro da OAB, realizado pela OAB, no Rio de Janeiro, em agosto de 2016. Tais teses, com efeito, não podem ser toleradas no direito brasileiro, 

seja por violação da ordem pública, seja por aumentar os custos de transação no transporte marítimo, e prejudicar a competitividade dos produtos 

brasileiros no comércio internacional.
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Ementa: DIVERGE, MANIFESTAMENTE, DA SÚMULA N. 161 DO SUPREMO TRIBUNAL, ONDE SE 
CONSAGRA A INOPERÂNCIA DA CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR, O ACÓRDÃO RECORRIDO, 
QUE PLACITOU ESTIPULAÇÃO, LIMITATIVA DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR 
MARÍTIMO,  A VALOR CAPAZ DE TORNAR IRRISÓRIA A INDENIZAÇÃO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.14

Dessa forma, a prática mostra que os usuários ficam vulneráveis e dependentes do direito criado 
pelos países transportadores, vez que atuam e ambiente de negócios com risco e custos de transação 
abusivos, causado, em parte, pela forte influência da transnacionalidade no setor.   

Esse Direito Marítimo alienado e, às vezes, distante da ordem pública e da regulação setorial 
independente, como preceitua  o art. 174, caput, da Constituição Federal, tem causado externalidades 
negativas. Isso se dá, dentre outras causas, pela inexistência de regulamentação do contrato de 
transporte e da sobre-estadia do contêiner, para citar dois institutos, e da inclusão de cláusulas abusivas, 
especialmente no que tange ao foro, lei aplicável e exoneração da responsabilidade civil. 

Assim sendo, para atingir o seu escopo, o artigo pretende contribuir para o debate da 
constitucionalização e da argumentação do Direito Marítimo, por meio de três capítulos. O Capítulo 1 
trata do Direito Marítimo, aspectos introdutórios e conceitos relevantes. O Capítulo 2 discorre sobre a 
argumentação jurídica, com base na obra de Manuel Atienza e suas interfaces da ordem pública para a 
emancipação do Direito Marítimo brasileiro.

Por fim, o Capítulo 3 discorre sobre Direito Marítimo, constitucionalização e ordem pública, 
através da análise crítica dos projetos de Código Comercial acima mencionados.

1. Direito Marítimo: Aspectos introdutórios e conceitos relevantes 

1.1. Direito Marítimo

O Direito Marítimo é a disciplina jurídica15 que tem como objeto regular as relações que se dão 
no navio e a partir do navio, portanto, o conjunto de normas jurídicas que disciplinam as atividades 
necessárias para que as embarcações privadas efetuem o transporte pela via aquaviária. 

É uma disciplina jurídica autônoma,16 tendo, inclusive, em face da sua relevância, obtido assento 
constitucional (art. 22, inciso I), e tem como objeto principal regular as relações jurídicas que se dão 
em torno do navio,17 aqui considerado espécie de embarcação,18 por meio das relações jurídicas que se 

14  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 107.361. Relator:  Min. Octávio Gallotti. Julgado em 24 de junho de 1986. 

Acesso em: 20 jun. 2016.

15 A referência a conjunto indica a ordenação dessas normas em um sistema, evitando as contradição e as lacunas (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1).

16 Trata-se do mesmo entendimento de: ARROYO, Ignacio. Compendio de Derecho marítimo. 2. ed. Madrid: Tecnos, 2002, p. 22. 

17 Possui três requisitos não comuns a todas as embarcações: robustez, estanqueidade e vencer as fortunas do mar. Como espécie do gênero 

embarcação, todo navio é embarcação mas nem toda embarcação é navio. 

18 Segundo o art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.537/1997.
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dão através dos contratos de transportes19 e de afretamento de embarcações, hipoteca naval,20 registro 
de embarcação,21 dentre outras.

O Direito Marítimo é um direito misto, pois possui normas de direito privado e direito público, e 
engloba o tráfico marítimo, que compreende a atividade de exploração comercial do navio.  Trata-se de 
disciplina que possui alto grau de internacionalidade e complexidade,22 além de interdependência com 
outros ramos do conhecimento. 

O tráfego marítimo, pela sua abrangência e complexidade, é dotado de alto grau de transnaciona-
lidade, como leciona Heleno Taveira Tôrres porque:

(...) pela transnacionalidade de suas operações, envolve grande número de associações defensoras dos 
interesses de armadores, operadores ou trabalhadores. É o caso da International Shipping Federation (ISF), 
que congrega armadores de todo o mundo e cuja principal preocupação diz respeito ao preparo do pessoal 
para as funções de bordo; a International Chamber of Shipping (ICS), voltada para as questões vinculadas 
com a segurança dos navios e a poluição do meio marinho; a International Transport Federation (ITF), 
que reúne sindicatos de trabalhadores de bordo; o Baltic & International Maritime Council (BIMCO), que 

congrega armadores, agentes, brokers e Clubes P&I; entre outras de grande porte.23

Assim, após essa breve introdução ao ambiente marítimo e ao comércio internacional, a relação 
do Direito Marítimo com outros ramos do Direito, assim como Lex Mercatoria e Lex Maritima, será 
tratada a seguir.

1.2. Direito Marítimo: relação com outros ramos do Direito, a Lex Mercatoria e a Lex 
Maritima

O Direito Marítimo, em função da sua complexidade, transnacionalidade e supranacionalidade, 
tem sua regulação feita por organismos internacionais. Além disso, é uma disciplina jurídica que se 
relaciona com várias outras, como Direito do Mar,24 que implica casos envolvendo os Estados, julgados 

19 Considerado como aquele celebrado entre o embarcador (shipper) e o transportador (carrier) por meio do qual esse se obriga, sob sua 

custódia, a transportar pela via aquaviária, de um porto a outro, mercadoria ou pessoa, e aquele se obriga a pagar uma remuneração por esse 

serviço, denominado frete.       

20 É efetuada no Tribunal Marítimo, conforme Lei nº 2.180/54.

21 Nos termos do art. 2º, inciso XVIII, da Lei nº 9.537/1997: “Registro de Propriedade da Embarcação – registro no Tribunal Marítimo, com a 

expedição da Provisão de Registro da Propriedade Marítima”.

22 No direito comparado, é relevante mencionar, em face da complexidade do Direito Marítimo, a diversidade de temas regulados (ROSE, F. D. 

General Average: Law and Practice. 2nd ed. London: LLP, 2005). A obra compara os dispositivos que tratam da avaria geral das Regras de York-

Antuérpia de 2004, 1994 e 1974, com base na Association of Average Adjuster’s Rules  of Practice; CLARKE, Malcolm; YATES, David. Contracts 

of Carriage by Land and Air. London: LLP, 2004. O livro analisa com profundidade as cláusulas e comenta as principais convenções e contratos 

internacionais do setor; GLASS, David A. Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts. London: LLP, 2004. O livro através de estudo 

de casos trata dos contratos usados pelos operadores de transportes marítimos relacionados ao movimento de mercadorias, incluindo freight 

forwarders, fornecedores, operadores multimodais e operadores de contêineres, e abrange as convenções aplicadas aos contratos internacionais.

23 TÔRRES, Heleno Taveira. Regime jurídico das empresas de transporte aéreo e marítimo e suas implicações fiscais. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (Coord.). Comércio internacional e tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 402-403.

24 Tem como objeto, as relações jurídicas que se dão em torno do mar e como fontes do direito, a Convenção de Montego Bay, já ratificada pelo 

Brasil, pelo Decreto nº 1.650 e a Lei nº 8.617/1993, que dispõe sobre o Domínio Marítimo brasileiro. 



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

91

pelo Tribunal Internacional de Direito do Mar,25 e a proteção das riquezas no Domínio Marítimo, 
Direito da Navegação Marítima,26 Direito Portuário,27 Direito da Concorrência, Direito Internacional 
Público e o Direito Internacional Privado.

Para a efetividade do Direito Marítimo, a ordem pública,28 a fim de preservar a equidade nas 
relações contratuais de transporte internacional, possui papel relevante. O Direito Marítimo também 
se relaciona com o Direito Ambiental, o Direito Aduaneiro, o Direito Civil e o Direito Comercial, bem 
como outros ramos do conhecimento: Engenharia Naval, Meteorologia, Física, Oceanografia, dentre 
outras.

1.3. Direito Marítimo e Lex Mercatoria

O Direito Marítimo sofre influência da Lex Mercatoria, contudo, a eficácia dessa esbarra na ordem 
pública. Nesse cenário, segundo Tetley:

O transporte marítimo tem provocado o desenvolvimento de uma importante parte do Direito Público 
e do Direito Privado. No Direito Privado, avaria geral, salvamento, afretamento e seguro marítimo estão 
entre os mais antigos princípios desenvolvidos como resposta a tais lutas do comércio marítimo, e que se 
difundiram princípios equivalentes nos países de tradição romano-germânica e anglo-saxônica. Esse conflito 
de leis cresceu, em larga medida, do comércio internacional em mares diversos, o que provocou na Europa 
Medieval, o nascimento da transnacional Lex mercatoria (Law Merchant), incluindo a transnacional Lex 
maritima (maritime Law).29

Acerca da Lex Mercatoria, Teubner sustenta que se trata de um direito corrupto, vulnerável a toda 
sorte de ataques.30 Indo além, Neves estima que as ordens correspondentes aos governos privados se 
constituem em direito trivializado pela economia mundial,31 o que requer uma intervenção do Estado 

25 Criado pela  Convenção das Nações Unidos sobre o Direito do Mar, em 1982, foi formalmente instalado em 1996. 

26 Tem como objeto as relações jurídicas que se dão em torno da segurança da navegação marítima, especialmente da salvaguarda da vida 

humana no mar. Suas principais fontes de direito são a Lei nº 9.537/97 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), bem como convenções 

da International Maritime Organization, dentre os quais RIPEAM – Regulamento Internacional para evitar abalroamento no mar. Sobre a 

disciplina: DUARTE NETO, Pedro. A autoridade marítima e a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino 

de (Org.). Direito Marítimo Made in Brasil. São Paulo: Lex, 2007, p. 375-426; ALVES DE FILHO, Guilherme. O processo administrativo na 

Capitania dos Portos e no Tribunal Marítimo. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.). Direito Marítimo Made in Brasil, p. 427-256.

27 Tem como objeto o porto e como principais fontes do direito a Lei nº 12.815/2013, Lei dos Portos, Lei nº 10.233/2001 — Lei de criação da 

ANTAQ—, Convenções Internacionais da OIT e da IMO, dentre as quais ISPS Code, bem como resoluções e atos administrativos da ANTAQ e da 

Secretaria Especial dos Portos. Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; PASOLD, Cesar Luiz (Org.). Direito portuário, regulação e 

desenvolvimento. Prefácio de Pedro Calmon Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2010, 474 p; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Portuário 

e a Nova Regulação. São Paulo: Aduaneiras, 2015. 

28 Acerca do aspecto transnacional da ordem pública, embora sustentemos que supranacionalidade é diverso de transnacionalidade, vez que 

aquela ocorre quando o Estado transfere o poder de regular para um organismo regional e essa quando há espaço deslegalizado. (JAYME, Erik. 

Identité Culturelle et Intégration: Le Droit International Privé Postmoderne: Cours Général de Droit International Privé. The Hague, Boston, 

London: Martinus Nijhoff, 2000. p. 231). Sobre o diálogo das fontes: Le dialogue de sources, p. 259. 

29 TETLEY, William. International Maritime and Admiralty Law. Québec: Éditions Yvon Blais, 2002. p. 4. Acerca da história do Direito 

Marítimo e do Almirantado, p. 3-30.

30 Apud NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 267.

31 NEVES. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil, 268.
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mais eficaz na defesa do interesse público, em caso de conexão com o Direito brasileiro, com base no 
princípio da ordem pública, conforme o disposto no art. 17 da LINDB.

Uma sociedade hipercomplexa exige, ao menos, procedimentos complexos, o que demanda 
microssistemas jurídicos e, dessa forma, disciplinas jurídicas mais especializadas, como o Direito 
Marítimo, com fontes específicas e distintas de ramos tradicionais do direito, Direito Penal, Direito 
Civil e Direito do Trabalho.

No Brasil, essas fontes do Direito Marítimo (quase 100% dependente das frotas de bandeiras 
estrangeiras, especialmente de (in)conveniência),32 operadas e aplicadas de forma quase automática 
e acrítica pelos operadores de direito, em regra, são decorrentes da produção feita no exterior da Lex 
Maritima. 

Tais usos e costumes carecem, portanto, de filtragem jurídica que contemple a eficácia dos interesses, 
pela ordem, dos usuários brasileiros de transporte aquaviário e dos carriers de nacionalidade brasileira, 
para evitar a violação da isonomia, também chamados na terminologia regulatória setorial de EBNs 
(Empresas Brasileiras de Navegação).

Não há, portanto, como confundir o Direito Marítimo com o Direito do Mar e Direito da Navegação 
Marítima, nem com o Direito Portuário.33 Aquela é uma disciplina autônoma, com objetos e fontes de 
direito diversos das disciplinas que foram mencionadas.

Além dessas disciplinas, o Direito Marítimo sofre grande influência do Direito Constitucional (art. 
174, caput, da Constituição Federal) e, dessa forma, do Direito da Regulação do Transporte Aquaviário 
e da atividade portuária, cujo objeto é a regulação setorial da atividade marítima, na qual se insere 
o navio, e do porto, considerado o pulmão dos mares, local onde o navio carrega e descarrega suas 
mercadorias (goods).

Assim, cabe a transcrição do dispositivo da Constituição Federal que trata do dever do Estado 
regular a atividade econômica: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado.  

Essa disciplina é relevante tendo em vista a sua relação com o Direito Marítimo, especialmente 
porque os transportadores estrangeiros de carga e de passageiros que operam no Brasil operam 
sem outorga de autorização da Antaq, violando o marco regulatório (Código Civil - art. 731, e Lei n. 
10.233/2001 - art. 14, inciso III, alínea e), ou seja, sem regulação eficaz que possa defender o interesse 
dos usuários. 

Nesse ambiente de desigualdades e de práticas desleais, é relevante a lição de Pierre Bauchet: “Com 

32  Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.). Marinha Mercante Brasileira: Longo Curso, Cabotagem e Bandeira de (in)

conveniência. São Paulo: Aduaneiras, 2014.

33 Sobre a disciplina, ver: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Portuário e a Nova Regulação. São Paulo: Aduaneiras, 2015.
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o mercantilismo renascendo, o transporte pode não se tornar um elemento de ‘bom comércio’, mais um 
instrumento de dominação, como Colbert no passado dizia”.34 

 O Direito Marítimo atua em espaços jurídicos diversos e encontra tensão dialética entre o Direito 
nacional e o Direito internacional.35 

Após essa abordagem introdutória sobre as particularidades do Direito Marítimo, passa-se à Teoria 
da Argumentação Jurídica, com base em Manuel Atienza.

2. Argumentação Jurídica

2.1. Conceito

Para Manuel Atienza, ainda que argumentar e decidir pareçam estar ligados, é possível que algum 
intérprete e aplicador do direito decida sem argumentar. Vejamos:

A princípio, pareceria que os dois fenômenos, argumentar e decidir, estão indissoluvelmente ligados: o 
legislador, o juiz, o advogado, o jurista teórico... têm que argumentar porque têm que, eles mesmos, decidirem, 
ou têm que propor a outro que decida em algum sentido: a argumentação segue, ou precede, a decisão, como 
a sombra ao corpo. Mas, sem embargo, essa apreciação não é de todo exata. Por um lado, é perfeitamente 
possível que se decida sem argumentar, sem dar razões porque se decide de determinada maneira. De fato, a 
prática da argumentação (motivação) judicial é relativamente recente nos sistemas jurídicos do tipo continental 
(nos da Common Law não tem sido assim recente, pois sem uma mínima explicitação das rationes decidendi 
dos casos esses sistemas não poderiam funcionar); e há muitas decisões (de órgãos administrativos e de 
órgãos judiciais, as de menor importância) que não são motivadas, pois, caso contrário, seria impossível o 

funcionamento das instituições. 

Essa falta de motivação adequada à ordem pública, que será vista adiante, traz insegurança jurídica, 
especialmente aos que aderem aos contratos de transporte marítimo, como os usuários. Nessa linha:

Por outro lado, as argumentações não ocorrem apenas em contextos práticos (em relação às decisões e ações), 
mas também em contextos teóricos (com respeito às crenças e opiniões). A argumentação judicial em matéria 
de fatos, por exemplo, é desta segunda natureza, embora seja certo que, em última instância (como acontece 
com toda a fundamentação jurídica) tem um caráter prático: quando se dá por provado o fato, é porque ele é 
uma condição para a adoção ( justificada) de uma determinada decisão.
Para escapar das dificuldades acima referidas, poderíamos dizer que o que faz surgir uma argumentação 
são problemas, questões que podem ter uma natureza prática ou teórica (conforme tenhamos que formar 
uma crença ou que decidir) e que também podem ter caráter abstrato ou concreto, real ou hipotético, etc. 
Argumentar, em suma, é algo que ocorre no contexto de resolução de problemas, embora a resolução de 
muitos problemas (inclusive jurídicos), muitas vezes requeira outras coisas, outras habilidades, para além da 

habilidade argumentativa.36

34 Avec le mercantilisme renaissant, le transport risque de ne plus être un élément du ‘bonne commerce’, mais un instrument de domination, 

comme Colbert l’avait d’ailleurs conçu (BAUCHET, Pierre. Les transports mondiaux, instrument de domination. Paris: Economica, 1998. p. 274).

35 Sobre o direito nacional e o direito internacional, bem como acerca do Registro Internacional Francês (RIF) e diferença entre o internacional 

e o intracomunitário no transporte marítimo (CHAUMETTE, Patrick. Marine marchande, navegations et espaces juridiques. In: GUILLAUME, 

Jacques (Org.). Les transports maritimes dans La mondialisation. Paris: Harmattan, 2008. p. 233-244). 

36  ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. 2. O que é argumentar, p. 2-9. 
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 Nesse ambiente, a doutrina jurídica é relevante para a crítica das decisões judiciais e administrativas. 
Mencione-se que a doutrina jurídica em qualquer ramo do direito e, especialmente no setor marítimo 
e portuário, em face da capacitação, ainda, inadequada de parcela dos magistrados para compreender 
as particularidades do setor (um problema estrutural, que vem desde o ensino jurídico nos Cursos de 
Direito, Escolas de Magistrados37 e provas de ingresso à carreira da magistratura).38  

Esse ambiente demanda uma regulamentação ex ante dos temas atinentes ao comércio pela via 
marítima, e não ex post, em cada caso concreto, como pretende o IIDM. É urgente, portanto, uma 
mudança de paradigma, tal como leciona Lênio Luiz Streck:

Para aqueles que pensam que o Direito é aquilo que os tribunais dizem que é, o voto de Sua Excelência é um 
prato cheio. Só que não é bem assim, ou, melhor dizendo, não pode ser assim (ou, melhor, ainda bem que 
não pode ser assim!). Com efeito, o Direito é algo bem mais complexo do que o produto da consciência-
de-si-do-pensamento-pensante, que caracteriza a (ultrapassada) filosofia da consciência, como se o sujeito 
assujeitasse o objeto. Na verdade, o ato interpretativo não é produto nem da objetividade plenipotenciária 
do texto e tampouco de uma atitude solipsista do intérprete: o paradigma do Estado Democrático de Direito 
está assentado na intersubjetividade. 39

Para Manuel Atienza há quatro elementos que configuram o conceito de argumentação, quais 
sejam:

Os elementos que configuram o conceito de argumentação (em um plano muito abstrato) seriam os quatro 
seguintes. 1) Argumentar é sempre uma ação relativa a uma linguagem. Pode-se dizer que é um uso da 
linguagem que se caracteriza (frente a outros usos: descritivo, prescritivo etc.) pela necessidade de dar razões: 
se argumenta quando se defende ou se confronta uma determinada tese e se dão razões para tanto. Ademais, 
há argumentos, ou fragmentos de argumentos, que não consistem num uso explícito da linguagem, ao menos 
da linguagem falada ou escrita. 2) uma argumentação pressupõe sempre um problema, uma questão (de índole 
muito variada) cuja resposta tem que se basear nas razões apropriadas ao tipo de problema de que se trata. 3) 
uma argumentação supõe tanto um processo, uma atividade, como o produto ou resultado dessa atividade. 
Como atividade, a argumentação é tudo o que está entre a declaração do problema e solução do mesmo; 
como resultado, em uma argumentação sempre se deve distinguir essas três entidades: premissas, conclusão 
e inferência (a relação que se dá entre as premissas e a conclusão). 4) Argumentar é uma atividade racional, 
no duplo sentido de que é uma atividade orientada a um fim, bem como no sentido de que há critérios para 
avaliar uma argumentação; ou seja, sempre parece fazer sentido se perguntar se uma argumentação é boa ou 
ruim, melhor ou pior que outra aparentemente boa, mas na realidade muito ruim, e assim por diante.40

37  Cabe destacar a inédita iniciativa da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao oferecer Curso de Direito Marítimo e 

Direito Marítimo aos seus magistrados de 1º e 2º graus.

38    Acerca do tema: SARAIVA, Wellington Beckman; SAULO, Gerson da Silva. Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário: Royalties 

- Histórico, Doutrina e Distribuição. Prefácio Osvaldo Agripino de Castro Junior. São Paulo: Aduaneiras, 2014. 

39  STRECK, Lênio Luiz. Crise de paradigmas - Devemos nos importar, sim, com o que a doutrina diz. Mimeografado, 2014, p. 4

40  ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. 2. O que é argumentar. p. 3-9.
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2.2. Da necessidade de (re)pensar a argumentação no Direito Marítimo brasileiro através 
da Constituição Federal e da ordem pública

A argumentação no Direito Marítimo carece de uma compreensão adequada, vez que, para 
interpretar e aplicar o direito, é necessária uma pré-compreensão. Como exemplos, há julgados que, na 
nossa percepção, inclusive, violam a ordem pública, tal como o acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que manteve sentença que julgou procedente cobrança de sobre-estadia de contêiner, com base 
nos usos e costumes, mesmo que, paradoxalmente, inexista contrato entre o transportador e o usuário 
dos serviços e que o agente intermediário não tenha comprovado os usos e costumes (art. 376, CPC). 

O citado julgado teve como fundamento que a cobrança de demurrage de contêiner se dá pelos usos 
e costumes no transporte marítimo (Lex Maritima), o que não se pode tolerar, especialmente porque 
juiz estatal não pode julgar contra legem (ordem pública). A única exceção no direito brasileiro é para 
o árbitro, somente na hipótese da arbitragem ser por equidade, e não com base no direito. Vejamos o 
acórdão ora criticado:

Apelação com revisão nº 0026549-30.2011.8.26.0562

Comarca: Santos 2ª Vara Cível. Apelante: Cilomex Comercial Importadora e Logística em Comércio Exterior 
S/A. Apelada: Hand Line Transportes Internacionais Ltda. Voto nº 14.345.  

EMENTA. Apelação. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Tarifa de sobrestadia de contêineres. Sentença 
de procedência. Manutenção.

(...) 3. ‘Demurrage’. Inequívoca responsabilidade do importador pelo pagamento de sobrestadia pelo atraso na 
devolução de contêiner, haja ou não cláusula contratual nesse sentido. Prática encontrando amparo jurídico 
nos usos e costumes do comércio, do pleno conhecimento de empresas como as litigantes, especializadas, 
ambas, em negócios tais. Hipótese em que, de todo modo, o instrumento do contrato é expresso ao estabelecer 
tal responsabilidade e o unitário pela sobrestadia. 4. Contêiner. Data da restituição do equipamento Prova 
cujo ônus toca ao devedor Ausência de prova impondo que se aceite a data apontada pelo credor, na nota de 

débito. (...) Apelação desprovida.

O julgado acima demonstra a necessidade, por exemplo, de regulamentar na lei a sobre-estadia 
de contêiner, vez que a desigualdade entre o transportador e o usuário na contratação do serviço de 
transporte inviabiliza um equilíbrio entre os dois interesses. 

Por sua vez, a não regulamentação poderá fazer com que o transportador ou seu agente intermediário 
tenha tolhido o seu direito de cobrar a sobre-estadia, quando, por exemplo, o processo é extinto sem 
julgamento do mérito, com base na ilegitimidade passiva ou reduzida a sobre-estadia a valor irrisório 
(p. ex. 20% do valor do contêiner).

Por tais motivos, é importante doutrinar, especialmente porque o Direito Marítimo sofre grande 
influência do Direito Público, por meio do Direito Regulatório, e da economia internacional. Doutrinar 
para melhor interpretar. O Direito Marítimo é uma disciplina com forte grau de dinamismo e que, 
portanto, requer um processo constante de atualização. Assim, assumem relevância a Constituição 
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Federal e a ordem pública, consideradas elementos relevantes para uma argumentação jurídica 
adequada, tema que será abordado no Capítulo 3. 

3. Direito Marítimo, Constitucionalização e Ordem pública - Análise crítica dos projetos 
de Código Comercial

A constitucionalização do Direito Marítimo brasileiro tem possibilidade de maior eficácia através 
da regulação setorial independente (art. 174, caput, da CF/88), especialmente sobre o navio e suas 
relações jurídicas contratuais como, por exemplo, contrato de transporte marítimo.

3.1. Direito Marítimo e Constitucionalização

O repensar da efetividade da Constituição Federal e da ordem pública no Direito Marítimo, por 
exemplo, poderá ocorrer com a regulamentação de princípios e institutos relevantes, dessa disciplina, 
no novo Código Comercial. Essa política jurídica demanda a análise crítica dos projetos de lei acima 
mencionados e de contribuição de entidades especializadas no setor, como o IIDM. 

3.1.1. Projeto de Lei n. 1.572/2011 e  Res. n. 4.271/2015

Como mencionado, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 1572/2011, que trata do 
Novo Código Comercial e se encontra em análise na Antaq, a Resolução n. 4.271/2015 – Regulamento 
Marítimo.

Essa resolução vem sofrendo críticas de parcela dos advogados que atua na defesa de armadores, 
especialmente os  estrangeiros, o que mostra o acerto da decisão da Antaq em colocar em audiência 
pública o normativo. 

Nesse sentido, o ofício n. 004/2015, do Instituto Iberoamericano de Direito Marítimo, Seção 
Brasileira, desde 2011, datado de 30 de outubro de 2015, endereçado ao então Diretor-Geral da 
Antaq, Sr. Mario Povia, opinou “pela Revogação da Resolução n. 4.271, de 4 de agosto de 2015”, sob 
o fundamento de que “a proposta de norma venha tornar a legislação brasileira dissonante do que se 
pratica na indústria internacional, o que pode acarretar elevação de custos e desinteresse por investir 
no setor”.  

Qual a fonte desse argumento econômico? Investir em qual país? No Brasil? Como investir no 
setor se o transporte marítimo internacional do comércio exterior brasileiro é feito quase 100% por 
navios de bandeiras estrangeiras, sendo que cerca de 70% da tpb está registrada em países que vendem 
a sua bandeira, como Libéria, Vanuatu, Ilhas Marshall, Panamá, dentre outros? 

Será que se a norma acima não for editada pela Antaq, o que não se espera, algum armador estrangeiro 
investiria na operação de um navio porta-contêiner de bandeira brasileira? Acredita-se que não.

Com respeito, em que pese a legitimidade da entidade para contribuir para o debate, discorda-se de 
tal posição, nesse ponto. Afinal, no âmbito regulatório, a mesma não efetuou a propositura de qualquer 
normativo no âmbito da Antaq para equilibrar o mercado de transporte marítimo, especialmente 
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direitos e deveres do transportador e do usuário, tal como se pretende com a edição do normativo 
acima. 

De um lado percebe-se a instabilidade da jurisprudência, e, de outro, tem-se que esta se baseia, na 
maioria dos casos, em uma regra costumeira que pouco alcança a realidade fática de cada caso. A lex 
maritima, neste caso, é aplicada de forma generalizada e em dissonância aos preceitos internacionais, 
conduzindo à inúmeras inadimplências – prejudicando o transportador; e ao pagamento de valores 
abusivos (violadores da ordem pública) – prejudicando o usuário.

Pode-se afirmar que a principal causa da insegurança jurídica presente nas relações que tangem 
à sobre-estadia de contêiner é, senão, a ausência de norma regulamentadora. Por isso, é necessário 
regulamentar o instituto por meio de legislação ordinária - dispositivos legais do PL n. 1572/2011, que 
tramita na Câmara de Deputados, e seus reflexos da prática atual, de forma a assegurar que esta futura 
norma seja eficaz ao regular o instituto.

Assim, o argumento da revogação da citada resolução da Antaq desconsidera que o contrato de 
transporte marítimo deve observar a regulação setorial feita pela Antaq, nos termos do art. 174, caput 
da Constituição Federal41 e da Lei n. 10.233/2001 - Lei de criação da Antaq e que o direito privado deve, 
sempre, dialogar com o direito público, especialmente quando o fundamento é constitucional. 

Além disso, o Projeto de Lei n. 1.572/2011, que institui o Código Comercial, são cristalinos no que 
tange à subordinação dos armadores e dos contratos de transporte marítimo às normas de Direito 
Público. Vejamos: “Art. 549. O direito comercial marítimo reger-se-á pelas disposições do presente 
Código, sem prejuízo de outras normas aplicáveis, especialmente tratados internacionais ratificados”.42 

O mesmo se dá com o Código Civil, por meio do parágrafo único do art. 2045, qual seja: “(...) 
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como 
os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”

Nesse cenário, cabe a citação de trechos dos argumentos do ofício do IIDM-Brasil acima 
mencionado:

8. Partindo da premissa que o serviço de transporte marítimo tem natureza privada, mister se faz elucidar os 
limites de competência da ANTAQ para a regulação da atividade de transporte marítimo, especialmente em 
aspectos que envolvem o livre comércio e livre iniciativa do mercado como é o caso da Resolução em análise. 

9. As resoluções editadas por agências reguladoras, como é o caso da ANTAQ, são classificadas como atos 
normativos em escala de menor potencial na pirâmide jurídica e, portanto, estão subordinadas à normas 
legais que estabeleçam regras prévias acerca do tema, não sendo possível a inovação ou contrariedade às leis. 
(...)

41  Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 

e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

42  Texto aprovado em 29.02.2016 pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011 do sr. Vicente Cândido, 

que Institui o Código Comercial, com base no parecer do Relator-Geral: Deputado Paes Landim. Disponível em:<www.camara.gov.br>. Acesso em: 

10 mar. 2016.
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17. O termo “composição detalhada dos correspondentes valores dos preços” trata de valores confidenciais, 
segredos comerciais de cada empresa, além de se referir a uma gama de valores que não caberia, no momento 
da oferta do serviço, serem detalhados, pois isto poderia impossibilitar o desenvolvimento livre econômico 
do negócio. Portanto, nota-se que a ANTAQ interfere para além da sua alçada de competência, interferindo 
inclusive no livre comércio. (...)

20. O princípio da liberdade de contratar se desdobra em: 

• Liberdade para contratar ou não contratar; 

• Liberdade para escolher livremente a contraparte contratual; 

• Liberdade para estabelecer o conteúdo do contrato. (...)

26. Pelo que foi exposto receamos que a proposta de norma venha tornar a legislação brasileira dissonante do 
que se pratica na indústria internacional, o que pode acarretar elevação de custos e desinteresse por investir 
no setor, razão pela qual opinamos pela REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.271 DE 4 DE AGOSTO DE 
2015.43 (letra maiúscula no original)

Não há, portanto, como concordar com os argumentos do IIDM-Brasil, seja pelo caráter 
constitucional da regulação setorial da Antaq no setor de transporte marítimo, inclusive nos contratos 
de transportes. Inexiste, portanto, incompatibilidade entre o papel da agência reguladora e a liberdade 
de contratar. Ressalta-se que essa é relativa, e não absoluta, vez que deve observar as normas de Direito 
Público editadas pela Antaq, inclusive sanções, desde que esta discuta as mesmas em audiência pública, 
tal como feito na resolução acima.

Aliás, o princípio da livre iniciativa não é capaz, per se, de afastar a incidência de intervenção do 
Estado no domínio econômico e do princípio da defesa do consumidor. Sobre o tema, o Supremo 
Tribunal Federal já se manifestou em diversos julgados, da seguinte forma:

O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de 
defesa do consumidor. (RE 349.686, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14 de junho de 2005, Segunda Turma) 
No mesmo sentido: AI 636.883-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 8 de fevereiro de 2011, Primeira 
Turma.

A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-se com 
respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art.  170. O princípio da livre iniciativa é 
fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art.  1º, IV; art.  170. Fixação de preços em valores 
abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da 
atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa. (RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgado em  5 de dezembro de 2005, Segunda Turma) No mesmo sentido: AI 683.098-AgR, Rel. Min. Ellen 
Gracie, julgado em 1º de junho de 2010, Segunda Turma. 

É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um sistema no qual joga um 
papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado 
só intervirá na economia em situações excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa 
Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula 

43  IIDM-Brasil. Ofício n. 4/2015. Ref. Resolução nº 4.271 de 4 de agosto de 2015. Análise pelo Instituto Ibero Americano de Direito Marítimo 

– Seção Brasileira. Data 30 out. 2015.
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um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados 
pelos seus arts. 1º, 3º e 170. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas 
também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da ‘iniciativa do Estado’; não 
a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. (...)(ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau, julgado 
em 3 de novembro de 2005, Plenário, DJ de 2-6-2006.) No mesmo sentido: ADI 3.512, Rel. Min. Eros Grau, 

julgado em 15 de fevereiro de 2006, Plenário).

Aqui, portanto, é necessário um desafio hermenêutico, pois não como há insistir na aplicação 
do regime jurídico único privado dos contratos marítimos de forma retalhada e não sistemática, 
especialmente porque o Direito é um só, que tem como fundamento e origem a Constituição Federal. 

Afinal, o Direito Marítimo não pode ser indiferente ao Direito Constitucional, ao Direito 
Administrativo e ao Direito Regulatório do transporte aquaviário. O Direito Marítimo não deve ficar 
alheio à ordem pública.

É, portanto, dever do intérprete efetuar a modulação dos institutos do  Direito Marítimo e, 
especialmente, os seus contratos, à luz do Direito Constitucional. A regulação setorial pressupõe 
equilíbrio, de modo que, não há só um regime jurídico de Direito Administrativo a depender da matéria, 
mas uma relação de publicização do Direito Privado e, por sua vez, do Direito Marítimo, e não o 
contrário, tal como requer o citado ofício, qual seja a privatização do Direito Constitucional na sua 
vertente de Direito Regulatório. 

Esses direitos, de natureza pública, são derrogatórios do Direito Privado, como o direito de 
propriedade que deve observar a função social da propriedade; e o contrato, que deve observar a função 
social do contrato (de transporte), conforme determina a Constituição Federal. 

A interpretação deve ser sistemática, com fundamento na Constituição, porque o direito não é um 
amontoado de normas. No âmbito do Direito Privado e, principalmente, da necessidade de um diálogo 
entre as fontes de Direito Privado e de Direito Público, para que aquele não prepondere sobre esse, a 
ordem pública assume relevância.

3.1.2. Projeto de Lei do Senado n. 472/2013 

Vale destacar, ainda, que tramita no Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado n. 487, de 2013, de 
autoria do Senador Renan Calheiros, que dispõe sobre a Reforma do Código Comercial. Nele, a sobre-
estadia de contêiner é tratada nos artigos 869 a 876, todavia, optou-se pela crítica ao PL n. 1572/2011, 
tendo em vista as emendas propostas acima mencionadas na tramitação na Câmara dos Deputados, 
e seu substitutivo (relatório) sido aprovado em 16 de maio de 2016 (Anexo 5) pela Comissão Especial 
destinada a elaborar parecer ao referido projeto.

O IIDM fez diversas propostas de supressão de dispositivos do PLS acima, dentre os quais: (i) 
suprimir cinco princípios de Direito Comercial Marítimo, que estão no art. 37º do PLS, com a justificativa 
de que “princípios não devem ser positivados” e que “A lei não deve conter informações sobre princípios 
de forma acadêmica”; (ii) de supressão do art. 39º, que assim dispõe “Os expostos a riscos da navegação 
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têm o dever de mitigar os seus prejuízos, na forma do art. 398”, com a justificativa de que se trata de 
“informação óbvia e reflexo da boa fé. O princípio de duty to mitigate the losses é próprio do direito 
anglo-saxão e está entre nós incluído no princípio da responsabilidade civil, mediante a obrigação de 
evitar causar danos a outrem, corolário da obrigação de indenizar, estando implícita a obrigação de 
mitigar os prejuízos”.

Ora se princípios não devem ser positivados, o que deverá ser inserido num Código Marítimo? 
Para quem conhece a prática do Direito Marítimo não há como concordar com tais supressões e 
argumentos, especialmente porque um direito sem princípios é um direito sem segurança jurídica, sem 
norte para o intérprete e aplicador do direito. No caso, por exemplo, o dever de mitigar o prejuízo é 
princípio jurídico universal, acolhido não somente no direito de origem costumeira (common law), 
mas na família romano-germânica (civil law) 

Ademais, embora o Projeto de Lei do Senado n. 487 trate da sobre-estadia de contêiner nos arts. 
869 a 877 – Subseção III – Sobrestadia de unidades de carga, o ofício n. 015/2016, encaminhado pelo 
Instituto Ibero-americano de Direito Marítimo - IIDM Brasil, datado de 28 de março de 2016, sugere 
a retirada de toda a subseção com base no seguinte argumento:

Essa subseção trata de matéria eminentemente contratual que seria desnecessário regulamentar. Sugestão 
seria tirar toda a subseção ou manter apenas um artigo, resguardando ser matéria de natureza contratual/
privada.44 

Com efeito, em que pese a iniciativa do IIDM Brasil, a sugestão de supressão de texto que tenta 
regulamentar, pela primeira vez, a sobre-estadia de contêiner, mostra um desconhecimento das 
operações de transportes marítimo de cargas unitizadas em contêineres e dos problemas que delas 
decorrem, dada a lacuna legislativa, o que demanda uma solução mais equilibrada para as operações.

Não há como deixar de regulamentar tal instituto, que tem gerado tanta controvérsia no transporte 
marítimo e no Poder Judiciário, com menção simples a uma obviedade, qual seja a de que se trata de 
“matéria de natureza contratual/privada”.

Por isso, discorda-se de tal proposta do IIDM Brasil que, se acolhida como está, provocará ainda 
mais insegurança jurídica e abusos no mercado, questões estas  abordadas, pontualmente, no decorrer 
desta obra. Por tal motivo, é relevante o estudo comparado desse instituto. 

Assim, levando em consideração que a sobre-estadia de contêiner é matéria atinente ao Direito 
Marítimo, bem como considerando a origem deste direito, suas fontes e características, dentre as quais 
se destaca a especialidade, uniformidade e internacionalidade.

3.2. Direito Marítimo e a ordem pública

Tendo em vista o alto grau de internacionalidade e de transnacionalidade, especialmente pela 
quantidade de atores internacionais que fazem uso dos navios e dos seus contratos de transporte e de 

44  IIDM BRASIL. Instituto Ibero Americano de Direito Marítimo. Ofício n. 015/2016. Relatório da Comissão de Legislação do IDM, com o 

resultado dos estudos realizados em relação ao PLS n. 487/2013 – Reforma do Código Comercial, p. 88 do Ofício e fls. 696 do PLS n. 487/2013.  
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utilização de embarcações, o Direito Marítimo relaciona-se sobremaneira com a ordem pública, aqui 
considerada com equidade.

Dessa forma, o Direito Internacional Privado é disciplina relevante para o Direito Marítimo, 
especialmente pela grande quantidade de nacionalidades existentes na expedição marítima, com grande 
potencial de conflito, o que demanda a necessidade de identificar lei e foro aplicáveis.45

Deve-se mencionar, portanto, que é comum a cláusula de eleição de foro no estrangeiro em contrato 
de transporte marítimo, todavia, o Supremo Tribunal Federal historicamente tem interpretado a 
autonomia da vontade para eleição de foro, a fim de observar se o acordado foi a expressão inequívoca 
da vontade das partes.

Como exemplo, ao revisar decisão de instância inferior, o STF, ao analisar o Recurso Extraordinário 
nº 18.615, julgado em 21 de junho de 1957, não considerou a citada cláusula de eleição de foro para 
Amsterdã, na Holanda, em contrato de adesão de transporte marítimo,46 vez que, de acordo com a 
doutrina francesa, a vontade é presumida e ocorre uma ficção, não há, portanto, concurso de vontades. 
Assim, segundo Nádia de Araújo:

No seu voto, o Min. Villas Boas esclareceu que tinha como perfeitamente válida a convenção que transfere o 
conhecimento das questões do gênero a uma jurisdição estrangeira, mas no caso não podia admiti-la porque 
inexistia uma prova cabal da vantagem que uma determinada cláusula daria a uma das partes no foro de 
Amsterdã, e por isso achou que a parte estaria mais protegida na jurisdição brasileira.47

Sobre o tema, a jurisprudência do STF está consolidada no sentido de admitir a eleição do foro e 
a prorrogação, mas com algumas particularidades, cabendo destacar, segundo Franceschini:

(...) os acórdãos dos eminentes e saudosos Mins. Carlos Maximiliano, Sent. Estr. 993, de Portugal, RT 136/824; 
Hahnemann Guimarães, Sent. Estr. 1.080, DJ 09.08.1949, p. 2.035; Annibal Freire, Sent. Estr. 1095, DJ 
24.09.1949, p. 3.003-3.004 com referência a minha opinião, Estudos, 726, e José Linhares, Arq. Jud. 45/298-
300, ‘mas sempre com as restrições da ordem pública e da fraude à lei’ (parecer Proc. Geral acolhido, Arq. 
Jud. 73/88). Perdurou nessa diretriz, Sents. Estrs. 1.546, RTJ 10/401, 1.855, RTJ 34/404, 1.820, RTJ 35/155. E 
continuou nos últimos acórdãos, avultando-se os de lavra do eminente Min. Luiz Gallotti, Rec. Extr. 10.419, 
DJ 09.12.1950, p. 3.218, ‘reconhecendo plenamente a submissão voluntária’; no Rec. Extr. 34.606, RTJ 4/313, 
não a admitindo com toda a procedência, ‘nos contratos de adesão’ (transportes, seguros etc.) ‘onde não existe 

45  Com ênfase nos problemas envolvendo os contratos de transporte marítimo, inclusive na União Europeia: LAMY, Eduardo de Avelar. 

Contrato de transporte marítimo internacional: legislação aplicável e competência. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (coord.)  Temas 

atuais de direito do comércio internacional. v. 2, p. 407-431; SILVÉRIO, Fernando; MAY, Otávia de Oliveira. A cláusula de eleição de foro no 

conhecimento de transporte marítimo (Bill of Lading). In: CASTRO JUNIOR. Osvaldo Agripino de. (Org.) Direito Marítimo made in Brasil. 

São Paulo: Lex, 2007. p. 121-164; CALABUIG, Rosario Espinosa. Resolución de controvérsias y derecho aplicable em el transporte marítimo 

internacional: el caso de La Unión Europea. In: CASTRO JUNIOR. Temas atuais de direito do comércio internacional, v. 2, p. 433-466.

46  Ressalte-se que tal prática vem sendo efetuada até hoje pelos países que possuem grande frota mercante aos exportadores e importadores 

de países com pequena frota mercante, como o Brasil, inclusive determinando como lei aplicável a Convenção para Unificação de Certas Regras de 

Direito concernentes aos Conhecimentos Marítimos, provenientes da Convenção de Bruxelas, de 25 de agosto de 1924, assinada, mas não ratificada 

pelo Brasil e as Regras de Haia, de 1968. 

47  ARAÚJO, Nádia de. Contratos internacionais e a jurisprudência brasileira: lei aplicável, ordem pública e cláusula de eleição de foro. In: 

RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 219.
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um verdadeiro e inequívoco acordo de vontade’; e Sent. Estr. 1.649, DJ 23.04.1959, 380, ‘prorrogação pelo 
comparecimento sem alegar a incompetência’.48

Ademais, os contratos de transporte marítimo de pessoas e coisas, embora tipicamente de adesão, 
possuem um regime diferenciado a partir da edição do Novo CPC. Isso se dá porque é possível ao juiz, 
de ofício, decretar a abusividade de cláusula de eleição de foro em qualquer contrato, e não somente 
em contrato de adesão, conforme o art.  63 do citado diploma legal:

63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 
proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de 
instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.  2o O foro contratual obriga os 
herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser 
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do 
réu.§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena 

de preclusão.

Vale destacar, o controle que o magistrado tem, de ofício ou requerimento da parte, sobre a 
autocomposição em processo que trate de direitos que a admitam, bem como nos casos de nulidade ou 
de inserção abusiva em contrato de adesão, tais como cláusulas de eleição de foro ou abusivas, como se 
verifica nos contratos de transporte marítimo, nos termos do art. 190 do Novo CPC.49

Diante de tal quadro, pode-se sustentar que no Brasil é permitido o pactum de foro prorrogando 
expresso ou tácito, quando inexistir fraude à lei, violação aos princípios de ordem pública, desatenção 
aos limites da liberdade contratual em tema de Direito Processual Internacional ou ofensa aos princípios 
fundamentais de Direito das obrigações em matéria contratual.50

Não se deve, portanto, aceitar a eleição de foro sem qualquer conexão de caráter objetivo ou 
subjetivo admitido pelo Direito Processual Internacional,51 tão somente em decorrência da experiência 
ou tradição de um determinado foro em face da exigência da especialização de certas matérias, tais 
como a do foro inglês para as questões de Direito Marítimo, empréstimos em eurodólares ou relativas 
ao comércio internacional de grãos, dentre outros.

A única exceção refere-se à possibilidade de eleição de juízo arbitral em país neutro diverso 

48  FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais. In: RODAS, João Grandino (Coord.). 

Contratos internacionais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 101.

49  Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou 

durante o processo. Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-

lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade.

50  Sobre o tema, com maior profundidade especialmente no que tange aos contratos internacionais de compra e venda celebrados na internet, 

ver: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito das obrigações: os contratos internacionais de compra e venda. In: FERREIRA JUNIOR, 

Lier Pires; CHAPARRO, Verônica Zarate (Coord.) Curso de direito internacional privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006, p. 361-408. 

51  Os elementos de conveniência de foro indicativos da competência internacional rationi loci em matéria contratual devem ser reconhecidos 

como razoáveis pela ordem jurídica pátria, dentre os quais, o domicílio, o local do cumprimento da obrigação, a nacionalidade, o local da ocorrência 

do fato que gerou a obrigação.
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daquele a cuja jurisdição esteja submetida cada uma das partes litigantes, desde que se trate de disputa 
a respeito de matéria comercial e que envolva Estados ratificadores do Protocolo relativo às Cláusulas 
de Arbitragem, assinado em Genebra aos 24.09.1923 (art. 1º do Protocolo), e ratificado no Brasil pelo 
Decreto nº 21.187, de 22 de março de 1932.

Mencione-se, ainda, que o Direito Internacional Público, portanto, é essencial no processo de 
segurança jurídica do transporte marítimo internacional, do meio ambiente marinho e no combate 
ao comércio internacional injusto. Para Jacques Guillaume, a instância pública definitivamente deve 
retomar nas mãos aquilo que jamais deveria ter perdido: o espírito da regulação.52

Conclusão

Nesse cenário, podem ser feitas algumas conclusões:

 a) O Direito Marítimo brasileiro é disciplina de Direito privado que tem como objeto regular as relações 
jurídicas em torno do navio, como contrato de transporte, contrato de afretamento e a responsabilidade 
civil, e possui como fontes as convenções internacionais, Código Civil, Código Comercial e Lex Maritima. 
Apesar disso, qualquer ramo do Direito, seja público ou privado, não está imune à efetividade da Constituição 
Federal, especialmente da regulação setorial independente, por meio da Antaq, com fundamento no art. 174.  

b) O Brasil é um país com total dependência dos transportes marítimos estrangeiros, especialmente porta-
contêineres, vez que a frota mercante é inexpressiva,  o que faz com que os contratos de transportes sejam 
elaborados no exterior, com cláusulas abusivas. Apesar disso, não se verifica no ensino jurídico uma perspectiva 
crítica e que defenda os interesses dos usuários de serviços de transporte marítimo (cargo owners) e das 
empresas de navegação brasileira.

c)    Assim, a Argumentação Jurídica pode desmistificar a tese de não efetividade da ordem pública no Direito 
Marítimo e justificar a crítica ao uso sem limites da Lex Maritima no Direito Marítimo brasileiro pelos 
operadores do direito, de modo que os institutos dessa disciplina devem ser recepcionados com a filtragem 
fundada na observância do princípio da ordem pública (art. 17, LINDB).

d)   Além da ordem pública, a juridicidade deve ser pautada nos princípios constitucionais da soberania e da 
função social do contrato (de transporte), bem como arts. 170, 174, caput e 178, caput53, da Lei n. 10.233/2001, 
Código Comercial e Código Civil, especialmente em face das cláusulas abusivas que tais contratos de transportes 

52  GUILLAUME, Jacques. Les transports maritimes dans La mondialisation. In: GUILLAUME, Jacques (Org.). Les transports maritimes 

dans La mondialisation. Paris: Harmattan, 2008, p. 22.

53  Acerca da eficácia do princípio da reciprocidade nos tratados de transporte internacional, embora se trate de caso envolvendo transporte 

aéreo, tramita no STF a Repercussão Geral (RE n. 636.331), decorrente do AI 762184 RG / RJ - Rio de Janeiro. Repercussão Geral no Agravo 

de Instrumento. Relator(a):   Min. Cezar Peluso. Julgamento: 22/10/2009. Ementa: Recurso. Extraordinário. Extravio de bagagem. Limitação 

de danos materiais e morais. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. Princípio constitucional da indenizabilidade irrestrita. 

Norma prevalecente. Relevância da questão. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a 

possibilidade de limitação, com fundamento na Convenção de Varsóvia, das indenizações de danos morais e materiais, decorrentes de extravio de 

bagagem. Disponível em:<www.stf.jus.br>. Acesso em: 22 jan. 2013. A decisão do STF poderá ter impacto na eficácia, no âmbito doméstico, das 

convenções que regulam a limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo internacional. Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo 

Agripino de; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Norman Augusto. Limitação da Responsabilidade civil no transporte marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2016. Obra decorrente de pesquisa do PPCJ/Univali e International Maritime Law Institute, IMO, Malta, financiada com recursos da CAPES - 

Programa Professor Visitante do Exterior - PVE. 

http://www.stf.jus.br
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padronizados (adesão) possuem, com grave prejuízo aos usuários brasileiros.

e)  Ademais, o Direito Marítimo revigorado, emancipado à luz do Direito Constitucional, por via do Direito 
Regulatório, deve ser interpretado como um regime jurídico passível de publicização, e não o contrário (a 
sua privatização), o que requer uma Argumentação Jurídica que equilibre os diversos interesses das partes 
envolvidas no transporte marítimo internacional. Assim, as propostas de supressão de diversos princípios, 
dentre os quais o dever de mitigar o dano, bem como da regulamentação da sobre-estadia de contêiner, ao 

PLS n. 487/2013, não devem ser acolhidas. 

f )      Deve-se fugir da tradicional lógica binária (lícito x ilícito; válido x inválido) que reina na juridicidade do 
Direito Marítimo. Ela é mais complexa. O intérprete e aplicador da norma deve buscar os efeitos práticos da 
sua decisão, inclusive do ponto de vista da análise econômica, observar a força criativa dos fatos sociais, e a 

ordem pública, nos termos do parágrafo único do art. 2045 do Código Civil.

g) Nesse contexto, a discussão e a difusão de uma Política do Direito que possibilite, ao mesmo tempo, 
argumentação por meio da constitucionalização do Direito Marítimo e da efetividade da ordem pública, 
contribuirá para os novos desafios decorrentes dos embates dos interesses transnacionais que se dão no 

transporte marítimo, na busca de maior eficácia para a efetividade do interesse público no setor. 
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EL FRAUDE DOCUMENTARIO. ¿ES RELEVANTE LA BUENA FE DEL 
BENEFICIARIO?

A FRAUDE DOCUMENTAL. É RELEVANTE A BOA-FÉ DO 
BENEFICIÁRIO?

Dennis José Almanza Torres1

Marcia Carla Pereira Ribeiro2

RESUMEN: La figura del crédito documentario se ha ido consolidando durante las últimas décadas 
como una forma eficiente y segura para realizar pagos y otras transacciones en el comercio internacional. 
Esta mecánica que hace parte de la nueva lex mercatoria, ha venido evolucionando con el transcurrir de 
los años y el incremento del comercio internacional. Actualmente las RUU 600 establecen las pautas 
para su utilización. Estas reglas, además de delimitar los contornos para la utilización del crédito, 
establecen deberes y obligaciones que deben cumplir los sujetos participantes; sin embargo, como en 
toda operación mercantil, con frecuencia se presentan situaciones no previstas, las cuales muchas veces 
devienen del actuar fraudulento de alguno de los intervinientes. Es en esta trama que aparece el fraude 
documentario. Si bien no hay consenso respecto a cómo deben comportarse las partes afectadas frente 
a esta situación, en el presente trabajo pretendemos establecer pautas que permitan delimitar deberes 
y responsabilidades de los participantes, de tal manera que la confianza que esta figura transmite, no se 
vea disminuida o eliminada. 

PALABRAS CLAVE: Comercio internacional, nueva lex mercatoria, crédito documentario, fraude 
documentario.

RESUMO: A figura do crédito documentário foi se consolidando durante as últimas décadas como 
uma forma eficiente e segura para realizar pagamentos e outras transações no comércio internacional. 
Este mecanismo, que faz parte da nova lex mercatoria, tem evoluído com o transcorrer dos anos e com 
o incremento do comércio internacional. Atualmente as RUU 600 estabelecem as diretrizes para sua 
utilização. Estas regras, além de definir os contornos para a utilização do crédito, estabelecem deveres e 
obrigações que devem ser cumpridos pelos sujeitos participantes; entretanto, como em toda operação 
mercantil, com frequência surgem situações não previstas, as quais muitas vezes são advindas do atuar 
fraudulento de algum dos participantes. É neste cenário que surge a fraude documental. Embora não haja 
consenso a respeito de como devem se comportar as partes afetadas frente a esta situação, no presente 

1  Maestro y Doctor en Derecho por la UFPR (Brasil). Profesor de Derecho del Comercio Internacional en la Universidad La Salle (Perú). 

Investigador del grupo de Investigación en justicia electrónica de la Universidad Federal de Paraná UFPR (Brasil). Investigador visitante en la 

Universidad de Zaragoza España (2014). Abogado.

2  Profesora Titular de Derecho Societario en la PUCPR (Brasil). Profesora Asociada de Derecho Empresarial UFPR (Brasil). Procuradora del 

Estado de Paraná (Brasil). Investigación de Pós-doctorado por la FGVSP (2005-2006). Pos-doctorado por la Universidade de Lisboa – Portugal 

(2011/2012). Investigadora Invitada de la Université de Montréal - Canada (2007). 
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trabalho pretendemos estabelecer diretrizes que permitam delimitar deveres e responsabilidades dos 
participantes, de tal maneira que a confiança que esta figura transmite, não seja diminuída ou eliminada.

PALAVRAS-CHAVES: Comercio internacional, nova lex mercatoria, crédito documentário, fraude 
documental. 

SUMÁRIO: 1. Introducción. 2. Usos, prácticas y costumbres del comercio: el inevitable retorno 
de la vetusta lex mercatoria medieval. 3. El papel de los organismos que actúan en la elaboración y 
sistematización de los usos y costumbres mercantiles. 4. El crédito documentario y sus reglas y usos 
uniformes; 4.1 El rol explícito de los sujetos intervinientes; 4.2 Autonomía, literalidad e irrevocabilidad; 
características inmutables del crédito documentario. 5. La importancia de los documentos y el fraude 
documentário; 5.1. La buena fe del beneficiario. 6. Conclusiones.  Referencias bibliográficas.

1. Introducción:

Si bien el derecho comercial es una subdistinción del derecho privado, este no está compuesto 
exclusivamente por normas de esta especie,3 en esta rama, “el monopolio del Estado en la elaboración 
del derecho ha cedido lugar a un sistema distinto que admite, más allá de la ley, otras fuentes no estatales 
de derecho”.4 Por ello, el derecho comercial actual no comprende solamente el derecho legislado (código 
civil y leyes especiales), una de sus principales fuentes son los usos y las costumbres comerciales.5

Estas son consideradas fuentes secundarias en relación al derecho legislado, ya que el Derecho 
consuetudinario ha quedado relegado a segundo plano por obra del legislador,6  sin embargo, mantienen 
un rol destacado en la regulación de la materia mercantil “dado o caráter dinâmico deste, a natureza 
profissional das atividades em que se projeta e a natural lentidão com que o sistema legal responde às 
novas realidades”.7 Además, “la imposibilidad de que los Códigos Mercantiles, incluso los más perfectos, 
llenen las exigencias siempre nuevas del comercio, hace que el uso siga conservando un importante 
papel como fuente del Derecho mercantil moderno”.8

3  ASCARELLI, Tullio, Panorama do Direito Comercial, p. 4.

4  GALGANO, Francesco. La globalización en el espejo del derecho, p. 46. En sentido similar se recomienda ver: MAZZUOLI, Valério de 

Oliveira. A nova Lex mercatoria como fonte do Direito do comércio internacional: um paralelo entre as concepções de Berthold Goldman e Paul 

Lagarde. In: FIORATI, Jete Jane y MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Novas vertentes do Direito do comércio internacional, p. 186.

5  SCHMIDT, Karsten. Derecho Comercial, p. 18,19. En el mismo sentido ver: FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos contratos empresariais, 

p. 114; GARO, Francisco. Derecho Comercial. Parte general, p. 48; OLAVARRÍA ÁVILA, Julio. Manual de Derecho Comercial, p. 62. Al respecto 

Heinsheimer afirma: “Así aparece el Derecho de los comerciantes, sobre todo en su fase originaria, como fundamentalmente consuetudinario, 

incluso en aquellos países en que el Derecho civil ha sido ya objeto de codificación, cual sucede en todos los que se inspiraron en el Derecho 

romano” (HEINSHEIMER, Karl. Derecho mercantil, p. 03). MARZORATI, Osvaldo, Derecho de los negocios internacionales, p. 12,13. No obstante, 

el autor Argentino, señala que el sistema legal argentino no reconoce a la costumbre como fuente del derecho.“Los usos y costumbres no pueden 

crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos (art. 17 C. Civil argentino)“. Asimismo, Marzorati agrega: “No obstante ello, nuestro sistema 

legislativo no eleva a los usos y costumbres comerciales a la categoría de fuente material, hasta la ratificación de la Convención sobre Normas 

Uniformes para la Compraventa Comercial de Viena de 1980, que elevan a las costumbres o el uso, allí definidos, a la categoria de fuente de 

derecho“.    

6  HEINSHEIMER, Karl. Derecho mercantil, p. 11.

7  BERTOLDI, Marcelo y RIBEIRO, Márcia Carla. Curso avançado de direito comercial, p. 48.

8  URÍA, Rodrigo. Derecho mercantil, p. 15. 
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Los usos comerciales surgen espontáneamente cuando el hábito de un comerciante es transferido 
a otros, quienes lo adoptan convirtiéndolo en regla para ese grupo, estos, en un inicio son locales, luego 
regionales y finalmente usos internacionales. Así, los usos de los mercaderes se tornan reglas implícitas 
de la relación jurídica para la cual nacieron, solo si son una práctica uniforme, constante y duradera.9

Garo, los define como “la repetición constante, conciente y continuada de actos voluntarios, ya sea 
por parte de los individuos – individuales –, ya por una colectividad – generales o costumbres jurídicas 
–.”10 

Al nacer espontáneamente de la praxis comercial, los usos y costumbres pasan por una “selección 
natural”, de tal forma que se imponen y prevalecen aquellos que tienden a resolver con mayor eficiencia 
los problemas adaptándose al funcionamiento del mercado. En razón a ello se configura un repertorio 
de experiencias bien sucedidas que permiten una mayor previsibilidad en el comportamiento de los 
participantes de la relación comercial, transformando el mercado en un repositorio de “memorias de 
jugadas”.11

Las reglas nacidas de la práctica comercial fueron denominadas Lex Mercatoria o ius mercatorium, 
un derecho de los comerciantes o de profesionales desvinculados de las normas legales del Estado.12 

Como una de las principales manifestaciones de la nueva lex mercatoria, es que surge el Crédito 
Documentario. Esta figura, entendida como una operación bancaria típica del derecho del comercio 
internacional, constituye una figura autónoma, producto de un fenómeno económico particular que 
consiste en el pago de una obligación y en la entrega de un bien material representado por documentos 
específicos. 

El crédito documentario, tiene como objetivos disminuir los riesgos y otorgar seguridad a las partes 
envueltas, las cuales se encuentran en espacios distantes con sistemas jurídicos diferentes.13

Esta institución nueva, de naturaleza jurídica sui generis,14 se caracteriza por su flexibilidad, su 
autonomía y su irrevocabilidad; lo que ha permitido adaptarse a diferentes circunstancias que se 
presenten en el mundo de los negocios.

Por sus particularidades, el crédito documentario es de difícil regulación en el ordenamiento 
jurídico interno de un país. En consecuencia, las dificultades legislativas y la falta de coherencia y 

9  REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial, p. 53,54.

10  GARO, Francisco. Derecho Comercial. Parte general, p. 48.

11  FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos contratos empresariais, p. 116.

12  MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 58; ver también: GALGANO, Francesco. 

Lex Mercatoria. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro, nº 129, p. 224. MELO, Jairo Silva. Contratos Internacionais 

e cláusulas hardship, p. 37.

13  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario, p. 53.

14  En ese sentido: MAYA, Rômulo. Da natureza jurídica do crédito documentário confirmado e irrevogável. In: Revista forense, vol. 249, p. 

411; BAPTISTA, Luiz Olavo. O crédito documentario. In: Revista de Direito Público Nº 63, p. 233. Martins por su parte considera a esta figura 

como: “[o] instituto autônomo, inconfundível com qualquer outro existente em qualquer ordenamento nacional”. (MARTINS, Ricardo José. 

Aspectos do crédito documentario. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, económico e financeiro Nº 110, p. 137). 
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uniformidad por parte de la jurisprudencia hicieron necesaria la elaboración de reglas internacionales 
para regularlo.15

Así, el crédito documentario no se subordina a las normas legales;16 su marco regulador está en 
las reglas consuetudinarias, las cuales, a través de los tiempos, se consolidaron en la práctica bancaria 
internacional y fueron sistematizadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con la edición 
de las Reglas y Usos Uniformes Relativos al Crédito Documentario (RUU).17

Sus características, sumadas a la ausencia de regulación en el derecho interno, dificultan la resolución 
de los conflictos que surgen cuando se está frente al actuar doloso de uno (o varios) de sus participantes. 
El fraude se puede dar en diferentes etapas, sin embargo, por su propia naturaleza, el fraude en los 
documentos o fraude documentario es el más frecuente y relevante.

2. Usos, prácticas y costumbres del comercio: el inevitable retorno de la lex mercatoria.

La relevancia que adquirieron los usos y costumbres por parte de los comerciantes en su afán 
de universalización del derecho mercantil y como “parámetros” para la interpretación de las normas 
comerciales, son el fundamento para que los mercaderes, con mayor frecuencia, opten por sistemas 
privados de reglas que permiten concretar sus operaciones en el menor tiempo posible y con menores 
costos de transacción,18 pues el proceso de internacionalización del comercio y los apuros legales que 
ello ocasiona para el derecho interno, conllevan a que juristas promuevan “o reconhecimento de uma 
autonomia comercial que supostamente pudesse crescer independentemente dos sistemas nacionais 
do Direito”.19

Esto es frecuente, porque el derecho nacional “no ha respondido a cabalidad las exigencias hechas por 
los nuevos actores internacionales, impulsándolos a buscar alternativas”.20 Galgano destaca lo afirmado 
cuando explica que “el advenimiento de la sociedad postindustrial no reclama (…), profundas reformas 
legislativas y que el cuadro que abarca el derecho codificado permanece inmutable en sustancia. Pero 
éste queda inmutable porque ya no son las leyes sino otros los instrumentos relevantes mediante los 
cuales se llevan a cabo las innovaciones jurídicas”.21 

15  CARVALHO de MENDONÇA, José Javier. Tratado de direito comercial brasileiro, Livro IV, p. 221.

16  MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: AMARAL, 

Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 63.

17  ALMANZA TORRES, Dennis José. Comercio Internacional & Crédito Documentário, p. 144.

18  SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação: a empresa no código Civil Brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, 

econômico e financeiro, n° 143, p. 13. Resulta interesante transcribir la reflexión de Olavarría Ávila: “los usos mercantiles no han cesado de ejercer su 

poderosa influencia aún después de la codificación, subordinados a la ley, es cierto, pero siempre a la vanguardia de la misma y siguiendo de cerca 

todo progreso, toda nueva forma y las múltiples combinaciones del tráfico, siendo en la mayoría de las veces los primeros en regular las nacientes 

relaciones jurídicas”. (OLAVARRÍA ÁVILA, Julio. Manual de Derecho Comercial, p. 62). Respecto a los costos de transacción, este es un concepto 

de microeconomía que se refiere básicamente a  aquellos costos en que se incurre por llevar a cabo el intercambio de un bien o servicio y por vigilar 

el cumplimiento de lo convenido. 

19  STRENGER, Irineu, Direito de Comercio Internacional e Lex Mercatoria, p, 62.

20  CADENA AFANADOR, Walter René. La Nueva Lex Mercatoria: Un caso pionero en la globalización del Derecho. In: Papel político Nº 13, 

p. 109; en el mismo sentido ver: MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a 

lex mercatoria. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 61. FORGIONI, Paula 

A. Teoria Geral dos contratos empresariais, p. 116.

21  GALGANO, Francesco. La globalización en el espejo del derecho, p. 40.
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Actualmente la nueva lex mercatoria, constituye un derecho transnacional de los negocios. Este 
ordenamiento,22 definido como “el conjunto de procedimientos que permite soluciones adecuadas a 
las expectativas del comercio en general y del comercio internacional en particular, sin conexiones 
necesarias con los sistemas nacionales y de forma jurídicamente eficaz”,23 está formado por un conjunto 
de normas elaboradas por diversas entidades privadas y organizaciones internacionales, clausulas, 
contratos tipo y decisiones arbitrales; que actúan sin relación con algún ordenamiento jurídico estatal.24 
Siendo este último punto, materia de bastante discusión, pues resulta difícil determinar el tipo de 
relación y jerarquía que mantendría con el derecho común.25

Además de esta crítica, surgen diversas observaciones que giran principalmente en torno a tres 
aspectos: (i) La lex mercatoria no es una ley pues carece de base metodológica y sistema legal que la 
soporte. Asimismo no cuenta con una autoridad estatal que obligue al cumplimiento de sus preceptos; 
(ii) es vaga, incompleta e incoherente, pues solo un número reducido de principios generales comunes 
se extienden a los sistemas jurídicos predominantes en el mundo entero; (iii) la flexibilidad de la lex 
mercatoria permitiría la emisión de decisiones diferentes para cada caso en particular, a pesar de que 
los casos sean semejantes.26     

Así, la aceptación de la nueva lex mercatoria como derecho autónomo, desvinculado de las funciones 
estatales, no es nada pacífica,27 autores como Hespanha afirman que “Este desenho não corresponde 

22  Baptista utiliza esta denominación para referirse a la Lex Mercatoria, basado en la definición de ordenamiento jurídico propuesta por 

Bobbio. (BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais, p. 64). 

23  STRENGER, Irineu. Direito do comércio internacional e lex-mercatoria, p. 78,145. Son diversas las definiciones de la lex mercatoria; al 

respecto Magalhaes y Tavalora, señalaron algunas; así “Segundo Goldmann (…) é um conjunto de princípios e regras costumeiras, espontaneamente 

referidos ou elaborados no quadro do comercio internacional, sem referencia a um sistema particular de lei nacional. Schmitthoff a considera como 

princípios comuns de leis relacionados aos negócios comerciais internacionais, ou regras uniformes aceitas por todos os países; Langen a considera 

como regras do jogo do comercio internacional; enquanto Goldstajn a identifica como o corpo de normas que regem as relações internacionais de 

natureza de direito privado, envolvendo diferentes países”. (MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do 

comércio internacional: a lex mercatoria. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, 

p. 61)   

24  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A nova Lex mercatoria como fonte do Direito do comércio internacional: um paralelo entre as concepções 

de Berthold Goldman e Paul Lagarde. In: FIORATI, Jete Jane y MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Novas vertentes do Direito do comércio 

internacional, p. 187; ver también: BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais, p. 63; HESPANHA, Antonio Manuel. Pluralismo Jurídico 

e Direito Democrático, p. 96. No debe desconsiderarse la observación de Galgano, quien, con base en el origen de estas reglas afirma: “La actual 

lex mercatoria, aunque dotada de algunos elementos de significativa originalidad, puede todavía considerarse como preponderante expresión de 

la civilización jurídica occidental. Pero esta marca de origen actual refleja el predominio hoy vigente de las empresas occidentales y de los valores 

culturales que ellas llevan consigo y difunden en el mundo”. (GALGANO, Francesco. La globalización en el espejo del derecho, p. 46).   

25  HESPANHA, Antonio Manuel. Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, p. 97. Además de estas, Cadena Afanador, hace mención a ocho 

críticas, enfocadas, tanto en su estructura, cuanto en su formación, validez y relacionamiento, estas son: su generalización e imprevisibilidad, su 

fragmentariedad e inoperatividad, la falta de genuina universalidad, su relativa legitimidad, su ausencia de rigor y de motivación, la carencia de 

autonomía afectiva, su dilución y el hecho de no ser un ordenamiento jurídico. (CADENA AFANADOR, Walter René. La Nueva Lex Mercatoria: 

Un caso pionero en la globalización del Derecho. In: Papel político Nº 13, p. 106,107).

26  MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: AMARAL, 

Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 65.

27  Al respecto Lorenzetti afirma: “Esta penetración en los Derechos nacionales produce tanto beneficios como grandes riesgos y problemas en 

relación a la soberanía nacional”. (LORENZETTI, Ricardo Luis. Razonamiento Judicial. Fundamentos de Derecho Privado, p. 46). En el mismo 

sentido ver: MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 65. No obstante– Afirma Baptista – las 

críticas y el debate predominaban en la década del 80 del siglo pasado, actualmente esta idea es aceptada pacíficamente, pues no es necesario 

realizar un juicio de valor sobre este sistema, sino posicionarlo en su justa dimensión. (BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais, p. 63).
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a uma justiça consensual e estabilizadora, mas antes a uma justiça corporativa e egoísta, cega (ou 
mesmo irritante) em relação aos interesses mais gerais, responsáveis pela estabilização das relações 
comunitárias”,28 por lo tanto, existiendo un conflicto entre normas jurídicas deberían de prevalecer las 
que presenten un mayor grado de validez, ello en razón al consenso que sirvió de base para su creación; 
pues – afirma  Hespanha –, las  normas que provienen de órganos democráticamente legitimados 
deben tener una consideración privilegiada de cara con otras normas cuya condición de validez no sea 
claramente determinada.29  

En sentido similar, Mazuoli explica: “há os que defendem a estrita vinculação da nova Lex mercatoria 
ao direito interno estatal, sob pena de se conceder parte da soberania do Estado às mãos invisíveis 
de uma inconstante comunidade de comerciantes, que faz a lei de acordo com suas conveniências e 
necessidades particulares”.30

No obstante, señalan otros autores, este antiguo campo jurídico transnacional emergente, al ser 
aceptado y acatado por empresarios –generalmente internacionales –, no genera inseguridad dilución 
conceptual, pues quienes la utilizan la conocen, identificándose con su campo de aplicación y su 
desarrollo.31  

Por su parte Baptista señala “O caráter anacional da lex mercatória, ou sua classificação como 
direito interestatal parece predominar hoje, à revelia do pensamento positivista legalista de origem 
kelseniana, e é recebida como um ordenamento jurídico”.32

Em sentido similar, haciendo referencia a este nuevo derecho, Lorenzetti señala: 

la ley no surge de la práctica social nacional sino de las costumbres y la burocracia internacional, lo cual 
provoca tensiones profundas en el seno de las sociedades. En muchos casos, los ciudadanos las aceptan; en 
otros, las rechazan claramente y en muchos supuestos las ignoran. En definitiva, la eficacia de la ley depende 

exclusivamente del consenso social que alcance y no de la autoridad de la cual emana.33 

Este proceso se viene construyendo a través de la consolidación de principios generales del derecho, 
usos, costumbres, reglas y procedimientos que gobiernan las relaciones contractuales y comerciales a 
nivel global. 

28  HESPANHA, Antonio Manuel. Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, p. 99.

29  HESPANHA, Antonio Manuel. Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, p. 142.

30  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A nova Lex mercatoria como fonte do Direito do comércio internacional: um paralelo entre as concepções de 

Berthold Goldman e Paul Lagarde. In: FIORATI, Jete Jane y MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Novas vertentes do Direito do comércio internacional, 

p. 221.En el mismo sentido Magalhaes y Tavolaro explican: “os tribunais nacionais não a aceitam como corpo de leis alternativo a ser aplicado 

em um litigio. Acatando-a, estaria o Estado abdicando de parte de sua soberania em favor de mãos invisíveis de uma comunidade de mercadores 

em constantes mudanças”. (MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex 

mercatoria. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 62).

31  Al respecto: CADENA AFANADOR, Walter René. La Nueva Lex Mercatoria: Un caso pionero en la globalización del Derecho. In: Papel 

político Nº 13, p. 108.

32  BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais, p. 64.

33  LORENZETTI, Luis Ricardo. Razonamiento judicial. Fundamentos de Derecho Privado, p. 48,49.
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Estas variaciones (principios, reglas, usos, etc.) que sirven como parámetros para la interpretación 
de los negocios comerciales, por razones históricas y económicas están relacionadas con la buena fe 
objetiva,34 ella refuerza la preeminencia que mantiene la autonomía de la voluntad de las partes dentro 
de este conjunto de reglas y principios; además permite la objetivización de la conducta esperada por 
la otra parte, y consecuentemente aumenta el grado de certeza y previsibilidad presentes en el mercado.

De la buena fe objetiva derivan también reglas ampliamente utilizadas por los diversos organismos 
encargados de la regulación internacional en materia mercantil, especialmente los referidos a la 
prudencia y a la diligencia, entendidas estas no a partir del bonus vir pater familiae, sino a partir del 
comportamiento de un comerciante basado en su honestidad y en el conocimiento y respeto hacia 
reglas de lealtad profesional.35

 La nueva lex mercatoria, encontró como espacio ideal para desarrollarse la sociedad actual, la cual 
por su complejidad y organización en red, no admite más estructuras jerarquizadas y rígidas. A ello 
se agrega la influencia de la llamada “sociedad civil” compuesta por grupos de intereses económicos, 
culturales, éticos, religiosos, etc. La comunidad mercantil, participa activamente en la sociedad civil, los 
diversos grupos que hacen parte,36 tienen como puntos comunes el interés por el comercio, la actuación 
de los comerciantes en el mercado global y la búsqueda de lucro y ganancias.37 La efectividad de sus 
reglas no es impuesta por el Estado sino por los propios integrantes de las corporaciones formada en 
cada uno de estos sectores.38   

3. El papel de los organismos que actúan en la elaboración y sistematización de los usos 
y costumbres mercantiles. 

Entre los organismos que se dedicaron a crear un sistema de reglas para el comercio, destaca 
el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT. Esta organización 
intergubernamental independiente, fundada en 1926, cuya sede está localizada en Roma (Italia), fue 
creada con la finalidad de examinar y mejorar las vías y métodos que buscan modernizar y armonizar 
el Derecho Privado, en especial el Derecho Comercial.39 La UNIDROIT implantó, por ejemplo, los 
Principios Generales sobre los Contratos Comerciales Internacionales conformada actualmente por 185 
artículos distribuidos en capítulos que versan sobre la formación, validez, interpretación, contenido, 
incumplimiento, compensación, cesión de créditos, transferencia de obligaciones y prescripción. Estos 
principios establecen criterios básicos, como la libertad contractual, los límites al pacta sunt servanda, 
la buena fe y la lealtad negocial, entre otros40.

34  CARBONELL O´BRIEN, Esteban. Elementos de Derecho Comercial, p. 7

35  BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais. p. 68.

36  Como la Cámara Internacional de Comercio de Paris (CCI), las organizaciones internacionales gubernamentales como la CNUDMI, la OMC 

y no gubernamentales como la UNIDROIT, el Arbitraje Internacional y las asociaciones profesionales de abogados 

37  BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais, p. 65.

38  MAGALHÃES, José Carlos de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: AMARAL, 

Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 62.

39  SIERRALTA, Aníbal. Contratos de.comercio internacional, p. 69. 

40  SIERRALTA, Aníbal. Contratos de comercio internacional, p. 140.
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En suma, ofrecen un conjunto de pautas para la celebración de contratos internacionales, desprovista 
de influencias regionales, elaborada por un equipo privado calificado. En su preámbulo, se establece 
que los principios allí presentes instituyen reglas generales que pueden ser aplicadas a los contratos 
internacionales, siempre que las partes (i) hubiesen optado por este texto como reglas para regular su 
contrato, (ii) hubiesen acordado que su contrato sea orientado por los principios generales del derecho, 
la Lex mercatoria, o expresiones semejantes o (iii) no eligieron el derecho aplicable al contrato41.

A pesar del esfuerzo por parte de este organismo, como son normas generales las que este emite, 
no aborda figuras comerciales específicas o contratos con particularidades. Para completar estas 
deficiencias grupos de comerciantes se reunieron en organismos privados con la finalidad de elaborar 
reglas para facilitar el intercambio de mercaderías entre sus integrantes. De estas reuniones, la más  
importante es la que ocurre en la Cámara de Comercio Internacional de Paris (CCI).42 La CCI es la 
entidad de representación de la comunidad empresarial internacional, habiendo sido fundada en 1919, 
agrupando representantes de categorías empresariales de diversos países. 

Este grupo, además de destacar por su participación en la creación de cláusulas y reglas uniformes 
que son utilizados en el comercio internacional (cobranzas documentarias, cartas de crédito, incoterms), 
también destaca por su Tribunal de Arbitraje. La CCI, además de contar con comités nacionales de los 
diversos países que de ella participan, cuenta también con órganos de  administración centrales que 
funcionan en Paris.43 Esta entidad, actualmente tiene un papel importante a nivel mundial al facilitar 
las negociaciones comerciales con la emisión de diferentes reglas para tornar más viable el comercio. 

Entre las diversas elaboraciones de la CCI, merece destacar, tanto por su perfeccionamiento como 
por el crecimiento en su utilización, el crédito documentario.

4. El crédito documentario y sus reglas y usos uniformes.

El crédito documentario fue creado para dar seguridad a las partes que participan en una operación 
de compraventa internacional.44 En estas negociaciones, la distancia entre las partes, es aliciente para el 
surgimiento de dificultades que impidan el normal desarrollo de estas transacciones.45 Así, por ejemplo 
el comprador corre el riesgo de solamente poder identificar los vicios y defectos ocultos, luego de 
recibido el bien. A su vez, el vendedor corre el riesgo de, después de celebrado el contrato, no recibir el 
pago por algún cambio en el actuar del comprador.46 

41  Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, 2004.

42  El papel de la CCI, a partir de su creación en 1920 fue determinante para la revitalización de la lex mercatoria. (MAGALHÃES, José Carlos 

de y TAVOLARO, Agostinho Tofolli. Fontes do Direito do comércio internacional: a lex mercatoria. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. 

Direito do comércio internacional. Aspectos fundamentais, p. 61)

43  SALOMÃO NETO, As operações de crédito documentário, as cartas de crédito e as comfort letters. In: Revista de direito mercantil, industrial, 

econômico e financeiro N° 123, p. 24. 

44  En ese sentido se recomienda ver: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. O uso das cartas de crédito comerciais como instrumento de garantia. 

In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro n. 15, p. 52 y BAPTISTA, Luiz Olavo, Segurança e Financiamento através 

dos Créditos Documentários. In: HUCK, Hermes Marcelo; e CASELLA, Paulo Borba (Coords.): Direito e comércio internacional: tendências e 

perspectivas: Estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger, p. 26-28. 

45  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 2. 

46  FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial, p. 28.
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En estas operaciones, el comprador o importador siempre preferirá recibir y revisar la mercadería 
antes de pagar; el vendedor por su parte, considerará conveniente recibir el pago primero para, 
posteriormente, enviar su mercadería, evitando de esta forma, atraso en el pago, o que este se realice de 
manera parcial, o no se realice.47 

Frente a estos obstáculos y riesgos, se decidió recurrir a un tercero, quien, a cambio de una 
comisión, se compromete a cumplir con las obligaciones asumidas por una de las partes, en este caso 
por el comprador.48 De esta manera, la operación es concretada, disminuyendo los riesgos existentes, 
dando mayor seguridad a las partes y dinamizando las transacciones comerciales. 

4.1 El rol explícito de los sujetos intervinientes

El crédito documentario es una operación mediante la cual el comprador de una mercadería, solicita 
a su banco la abertura de un crédito, con la orden para que ese crédito sea pagado al vendedor de la 
mercadería ubicado en un país distinto; siempre y cuando, el vendedor entregue al banco, documentos 
que acrediten el envío de la mercadería.49 Por lo tanto, la realización de esta operación requiere la 
presencia de tres partes principales: el comprador u ordenador, el banco y el vendedor o beneficiario.50 

El ordenador o tomador del crédito, generalmente es el comerciante dedicado al comercio exterior, en 
ocasiones, se trata de la persona que trabaja con prestaciones de servicios.51

El tomador, en virtud de una cláusula inserida en el contrato de compraventa, exterioriza su 
intención de cumplir la obligación asumida por medio de un crédito documentario,52 para tal, contrata 
con la entidad financiera, la apertura de una carta de crédito en favor de un beneficiario determinado 
(vendedor) con quien mantiene una relación comercial (compra e venda)53. Cabe señalar que el banco no 
participa de la relación primitiva, a pesar de haberse obligado  al pago de un monto mediante el crédito 
documentario.54

47  SALOMÃO NETO, Eduardo. As operações de crédito documentário, as cartas de crédito e as comfort letters. In: Revista de direito mercantil, 

industrial, econômico e financeiro n. 123, p. 23; ver también: ROQUE, Sebastião José. Direito internacional público, p. 48. 

48  VILLEGAS, Carlos Gilberto. Comercio exterior y crédito documentario, p. 188.

49  ROQUE, Sebastiao José. Direito internacional Público, p. 41.

50  BAPTISTA, Luiz Olavo. O crédito documentário. In: Revista de Direito Público, p. 231.

51  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 170; ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, p. 131. Según afirma Mello, el 

tomador puede ser cualquier persona sea esta física o jurídica o específicamente, empresa, órgano de gobierno, institución o cualquier organización 

(MELLO, Fabio de. Manual de crédito documentário, p. 45). 

52  MARTINS, Ricardo José. Aspectos do crédito documentário. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro n. 110, p. 

88; ver também: COVELLO, Sergio Carlos. Contratos Bancários, p. 233.

53  BAPTISTA, Luiz Olavo. O crédito documentario. In: Revista de Direito Público Nº 63, p. 233; ver também: LEÃES, L. O uso das cartas..., 

p. 51; CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 170.

54  MARTINS, Ricardo José. Aspectos do crédito documentário. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro n. 110, 

p. 88. La relación entre el vendedor y el comprador es un relacionamiento marginal, según explica Baptista, a pesar de que el origen del crédito 

documentário allí resida (BAPTISTA, Luiz Olavo, Segurança e Financiamento através dos Créditos Documentários. In: HUCK, Hermes Marcelo; 

e CASELLA, Paulo Borba (Coords.): Direito e comércio internacional: tendências e perspectivas: Estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger, 

p. 32).
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El beneficiario, por su parte, es el vendedor-exportador favorecido con la apertura del crédito, a quien 
se le aseguro el pago por su exportación, siempre que cumpla con las formalidades correspondientes, 
entre estas, la entrega de los documentos comerciales que demuestren que las mercadorías adquiridas, 
descritas en la carta de crédito, fueron enviadas oportunamente. El beneficiario es el sujeto activo de 
esta relación jurídica, pues es él quien tiene el derecho que nace de la carta de crédito.55

El banco, que tiene un papel determinante en esta operación, es otro de los sujetos principales. 
Esta entidad, en conformidad con lo solicitado por el cliente, y habiendo recibido depósito en dinero, 
o habiendo aceptado garantías, emite la carta de crédito en favor del vendedor, con instrucciones 
específicas en cuanto a su cumplimiento.56 

El banco se obliga directamente en pagar al beneficiario formando una relación exclusiva entre 
estos dos, siendo el ordenador el tercero extraño, a pesar de que el objetivo de esta operación, es el 
pago de la deuda contraída por este último con el beneficiario.57

Como esta operación es realizada por sujetos localizados en países diferentes, el banco emisor 
tiene la necesidad de delegar funciones a otros bancos, los cuales actúan en la plaza del vendedor.

Surge el banco confirmador que ratifica el crédito y se compromete frente al beneficiario en realizar 
el pago del valor pactado en la carta de crédito, luego de la presentación de los documentos exigidos.58

El banco notificador o avisador, cuya función es comunicar al beneficiario la existencia y las 
condiciones del crédito, transmitiéndole la información necesaria sin asumir obligación alguna.59

4.2 Autonomía, literalidad e irrevocabilidad; características inmutables del crédito 
documentario.

El crédito documentario tiene dos funciones indiscutibles: establecer la confianza y dar seguridad a 
las partes cuando realicen sus operaciones y dar al beneficiario la oportunidad de acceder a un crédito. Para 
que estas funciones sean concretadas, esta figura debe reunir características esenciales en su estructura, 
como son: autonomía, literalidad, formalidad e irrevocabilidad.60

Si bien el nacimiento del crédito documentario se deba a la existencia anterior de un contrato 
– generalmente de compraventa – entre el ordenador y el beneficiario, este goza de una absoluta 

55  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 171.

56  Al respect ver: MELLO, Fabio de. Manual de crédito documentário, p. 45; CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito 

documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos 

de Saberes, p. 170; VILLEGAS, Carlos Gilberto. Comercio exterior y crédito documentario, p. 192; SOLÁ, Arturo Vidal. Crédito documentado 

irrevocable, p. 102; COVELLO, Sergio Carlos. Contratos Bancários, p. 234; ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, p. 131. 

57  MARTINS, Ricardo José. Aspectos do crédito documentário. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro n. 15, p. 89.

58  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 171; ver também: MELLO, Fabio de. Manual de crédito documentário, 

p. 43-45.

59  COVELLO, Sergio Carlos. Contratos Bancários, p. 234; ver também: SOLÁ, Arturo Vidal. Crédito documentado irrevocable, p. 103.

60  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 166-167.
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independencia y autonomía con relación al contrato base que le dio origen.61 Esa autonomía se debe a 
que las obligaciones asumidas por el banco emisor derivan de un contrato completamente diferente al 
celebrado entre el comprador y el vendedor.

El contrato nuevo celebrado entre el beneficiario acreedor y el banco emisor se define con la emisión 
de la carta de crédito por parte del banco. A través de este documento, el banco se obliga frente al 
beneficiario, en forma directa y principal, no existiendo relación alguna con el contrato de compraventa 
que se celebró originariamente entre el comprador y el vendedor.62 

Por medio de la carta de crédito, el tomador del crédito ordena al banco cumplir con el pago luego 
de la presentación de documentos por parte del beneficiario, y no indagar u objetar aspectos internos 
del contrato. Es decir: “La obligación del banco es independiente, así exista controversia com respecto al 
contrato”.63

Esta característica fundamental también está expresada en el art. 4 de las reglas vigentes que regulan 
esta operación.64

Asimismo, la autonomía del contrato es destacada por jurisprudencia internacional. En tal sentido, 
el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 27 de octubre de 1984, manifestó:

El convenio inserto en el crédito documentario constituye por su propia naturaleza una operación 
independiente del contrato de compraventa que le sirve de base y al cual los bancos son, en principio, 
completamente ajenos, sin participar en absoluto de las condiciones de los contratos de origen de la deuda.65

61  Así se manifiestan: BARROSO, Luiz Felizardo. O crédito documentário e os usos e costumes internacionais: seu papel como fator de 

desenvolvimento econômico e de integração social. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, n° 91, p. 82; VILLEGAS, Carlos Gilberto. Comercio exterior y crédito documentario, p. 195; SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito 

Documentario, p. 54; ROQUE, Sebastiao José. Direito internacional Público, p. 49; LUNARDI, Ângelo Luiz. Carta de crédito sem segredos, p. 60. 

62  VILLEGAS, Carlos Gilberto. Comercio exterior y crédito documentario, p. 195. Al respecto Verçosa complementa: “no crédito documentário, 

os bancos encontram-se completamente desligados do negócio jurídico subjacente, o qual nunca os pode afetar do ponto de vista econômico-

jurídico”. (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A fraude no negocio jurídico subjacente e seus efeitos quanto ao crédito documentário. In: 

Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro N° 99, p. 78).

63  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 167. 

64  La Brochure 600 en su art. 4 señala: “Um crédito por sua própria natureza é uma transação separada do contrato de compra e venda ou 

outro no qual possa estar fundamentado. O contrato em questão não interessa e nem vincula aos bancos, de modo algum, quer conste ou não 

qualquer referência a ele no instrumento de crédito. Como conseqüência, o compromisso do banco de honrar, negociar ou satisfazer qualquer 

outra obrigação nos termos do instrumento de crédito não está sujeito a reivindicações ou defesas por parte do requerente em decorrência de suas 

relações com o Banco Emitente ou com o Beneficiário”. (RUU 600).

65  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario. p. 56. Teniendo como base esta sentencia, el Tribunal Español emitió una Jurisprudencia más 

reciente la cual afirma: “El crédito documentario es contrato que descansa en otro, generalmente de compraventa, por el que el adquiriente en este obtiene de un Banco 

(...) el crédito suficiente en beneficio de quien le transmite los efectos que han convenido de forma tal que este beneficiario, cumplidos los requisitos  establecidos en el 

documento de crédito, que desde la documentación establecida para cubrir la duda que llegue a comportar aquella operación de la que son absolutamente independientes 

sus relaciones, como ha llegado a establecer aquella sentencia de 1.984 y muy especialmente la de 25 de Noviembre de 1.992 distinguiendo la independencia de las acciones 

derivadas de uno y otro contrato – las que surgen del contrato de compraventa a dilucidar entre comprador y vendedor, en las que el Banco resulta tercero ajeno, y las 

que surgen del crédito documentario irrevocable a dilucidar entre Banco y beneficiario del crédito que el Banco le comunica – que hace imposible un trasvase que lleva al 

incumplimiento en uno de los contratos desde el otro”. (ESPAÑA. Tribunal Supremo. Crédito Documentário. Recurso: 2123/1995. Madrid. “DMR Export Import PVT. 

LTD”. versus “Banco Central Hispano.” Relator: José Ramón Vásquez Sandes. Sentença de 07 de abril de 2000. Disponível na Internet em: <http://www.poderjudicial.es/

search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3240119&links=credito%20documentario&optimize=20030704>. Acesso em: 10 jun 2010).



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

118

En sentido similar, el Superior Tribunal de Justicia Brasilero (STJ) se ha pronunciado en el Acórdão 
del 07 de diciembre del 2004:

A natureza da relação entre o banco emissor da carta de crédito e o importador e comprador, (...) é diferente 
daquela relação que se desenvolve entre este último e o fornecedor e exportador. Nesta, trata-se de uma 
relação de compra e venda no plano internacional, de importação e exportação; na primeira, uma operação 
de garantia, um serviço prestado pelo banco para assegurar que o compromisso assumido pelo comprador vai 
ser cumprido e que é necessário para que se aperfeiçoe o negócio.66

Respecto a la literalidad y la formalidad, en esta figura prevalece la forma escrita. Las partes solamente 
tienen como válidas y verdaderas las instrucciones, órdenes, reformas, ampliaciones y prorrogas que 
figuren en la carta de crédito y en las posteriores comunicaciones que le son incorporadas, así, no hay 
cabida para las instrucciones u órdenes verbales. El banco y el resto de los participantes sólo actúan 
conforme los expresado en los documentos.67

Esta característica está contenida en el art. 5º de las RUU 600, la cual establece: “Bancos lidam com 
documentos e não com as mercadorias, serviços ou prestações a que eventualmente se refiram”.

Esta particularidad del crédito documentario, ya se encontraba plasmada en su marco regulatorio 
anterior, donde se resaltaba la integridad y precisión que deben tener, tanto las instrucciones para la 
emisión del crédito, cuanto las instrucciones para su modificación.68 En las RUU 600 estas indicaciones 
son más explicitas y objetivas, encontrándolas en los arts. 9 y 10 del texto en mención.69

66  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Crédito documentário. Importação e exportação. Variação do dólar em decorrência da 

maxidesvalorização. R.E. n° 654.969 de Paraná. “Frigorifico California” versus “Banco Bradesco”. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito. Acórdão de 07 de dezembro de 2004. Disponível na Internet em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.

asp?sLink=ATC&sSeq=2402031&sReg=200400515412&sData=20060911&sTipo=91&formato=PDF>. Acceso en: 08 mayo 2010. Este recurso se 

originó en la acción de revisión de contrato presentada por una empresa importadora brasilera, el argumento principal del mismo es la elevación 

de la cotización del dólar norte-americano en enero de 1999. En ese sentido – demostrando la autonomía del crédito documentario – el voto 

del Ministro Carlos Alberto Menezes Direito concluye así: “o banco emitente nada mais faz do que garantir o pagamento que foi acordado pelas 

partes exportadora e importadora, em moeda estrangeira, não se envolvendo, portanto, diretamente no negócio de compra e venda, mas, apenas, 

assumindo a responsabilidade de pagar o valor contratado e aceito pelas partes. Não teria, pelo menos na minha compreensão, nenhum sentido 

impor ao banco garantidor que paga a obrigação internacional nos limites da garantia que se comprometeu prestar, receber valor menor do que 

aquele que desembolsou. Seria mesmo um contra-senso. O importador contratou em dólar com o exportador, o qual, por sua vez, cumpriu o 

contrato pelo valor acordado remetendo as mercadorias compradas, garantido pelo banco emitente, ora réu e recorrido, que cumpriu também 

a sua parte. Agora pretende o importador que o banco receba valor menor do que aquele que pagou para desincumbir-se da garantia. Ora, isso 

quebra a natureza da operação internacional de importação e exportação, que, como é sabido, está sujeita às flutuações internacionais da moeda, 

daí a exigência de banco garantidor, até mesmo de banco confirmador, de crédito irrevogável.” 

67  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario, p. 57; ver también: CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito 

documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de 

Saberes, p. 168.

68 “Art. 5º – Instruções para Emitir/Emendar Créditos. – (a) As instruções para a emissão de um Crédito, o próprio Crédito, as 

instruções para uma emenda do mesmo e a própria emenda, devem ser completas e precisas. A fim de resguardar-se contra confusões e 

mal-entendidos, os bancos devem desencorajar qualquer tentativa no sentido de: (i) incluir excessivo detalhamento no Crédito ou em 

qualquer emenda ao mesmo; (ii) dar instruções para emitir, avisar ou confirmar um Crédito referindo-se a um crédito anteriormente 

emitido (Crédito similar) quando tal Crédito anteriormente emitido tenha sido objeto de emenda(s) aceita(s) e/ou a emenda(s) recusada(s). 

(b) Todas as instruções para a emissão de um Crédito e o próprio Crédito e, quando aplicável, todas as instruções para uma emenda do mesmo e a 

própria emenda devem estipular claramente o(s) documento(s),  contra  o(s) qual(is) o pagamento, o aceite ou a negociação deverá ser efetuado”. 

(RUU 500)
69  DEL CARPIO, Romulo Francisco Vera. Carta de Crédito e UCP 600 comentada, p. 145.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

119

Así, la literalidad adquiere importancia de primer orden, en consecuencia, su ignorancia o 
incumplimiento traería graves consecuencias a los participantes, yendo en contra del fin mismo para el 
que fue creada esta figura, como es, el otorgar seguridad a las partes contratantes.

La formalidad, por su parte, está referida a la presentación por parte del beneficiario, de los documentos 
que acompañan a la carta de crédito. Estos deben estar formalmente correctos.70 Si bien los bancos están 
impedidos para objetar el contenido o las características intrínsecas de los documentos presentados por 
el vendedor, estos si pueden observar y cuestionar la formalidad de los mismos. 

Estas facultades están resaltadas en los arts. 15 y 16 de las RUU 600. Así, el primer párrafo del art. 15 
establece: “Ao determinar que uma apresentação está conforme, o Banco Emitente deverá honrá-lo”. En 
sentido contrario, el art. 16 señala: “Ao determinar que uma apresentação não esta conforme, o Banco 
Designado atuando sob sua respectiva designação, o banco Confirmador, se houver, ou o Banco Emitente 
poderão recusar-se a honrá-la ou negociá-la”.

La jurisprudencia también se ha pronunciado al respecto; en sentencia del 12 de julio del 2007, el 
Tribunal Supremo Español explica:

Es cierto que el Banco no debe responder de la inexactitud de los documentos (…), ni de la actuación de la 
entidad de control (…), pero, en el caso, el problema radica en que el documento es incompleto, y no certifica 
la identificación de la mercancía.

Por lo tanto, el Banco emisor debió haberse negado a hacer efectivo el pago.71

Finalmente, conviene destacar que, si bien el banco está impedido de cuestionar situaciones como 
la veracidad, autenticidad o validez de los documentos,72 esto no es un impedimento para cuestionar 
documentos que no se ajusten a las reglas de validez establecidas en cada legislación o en el comercio 
internacional. 

Sobre la irrevocabilidad, las reglas anteriores (RUU 500), aceptaban la existencia de los créditos 
revocables,73 sin embargo, a partir del 2007, cuando entró en vigor la nueva regulación, los créditos 
no pueden ser más revocables.

Esto es sumamente importante, considerando que la función principal del crédito documentario es 
la de superar la desconfianza entre las partes y otorgar seguridad a las operaciones comerciales. El carácter 
irrevocable posibilita la concretización de esta función, pues de no ser así, el crédito documentario 

70  CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 169.

71  ESPAÑA. Tribunal Supremo. Responsabilidad contractual: Crédito Documentario y compra y venta mercantil. Recurso: 2992/2000. Madrid. 

“Cipriano Sánchez e hijos S.A”. versus “Ferti-Europ España, S.A.”, “Caja de Ahorro de Zaragoza, Aragón y Rioja”, “S.G.S. Española de Control S.A.” y 

“Medport S.A.” Relator: Jesus Corbal Fernandez. Sentença de 12 de julho de 2007. Disponível na Internet em: <http://www.poderjudicial.es/search/

doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=394719&links=credito%20documentario&optimize=20070809>. Acesso em: 22 maio 

2010.

72 CADENA, Walter René y CUBILLOS, Germán. El crédito documentario como fenómeno de la internacionalización del derecho bancario: 

Aproximación conceptual y normativa. In: Revista Diálogos de Saberes, p. 169.

73  “Art. 6º – Créditos Revogáveis vs. Irrevogáveis. (a) Um crédito pode ser: (i) revogável; ou (ii) irrevogável. (b) O crédito portanto, deve indicar 

claramente se é revogável ou irrevogável. (c) na ausência de tal indicação, o Crédito será considerado irrevogável”. (RUU 500).
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solamente sería una forma de gestión de negocios sin solucionar el problema de la incerteza y el temor 
existente entre las partes contratantes.74

De esta manera, el exportador tendrá la seguridad de que bajo cualquier circunstancia, el crédito 
documentario no podrá ser cancelado, anulado, alterado, modificado o, en última instancia, contestado.75

No obstante, hay situaciones donde, por un actuar de mala-fe por parte de los contratantes, la 
mecánica de esta operación corre el riesgo de no concretarse. En el caso del crédito documentario 
el fraude puede presentarse tanto en el contrato subyacente como en los propios documentos, los 
cuales, como lo manifestamos,  son la esencia de esta figura, en tal sentido, falsear la realidad mediante 
documentos fraudulentos afecta toda la operación.76 

5. La importancia de los documentos y el fraude documentario.

Como en toda operación comercial, los riesgos provenientes de un actuar de mala-fe están siempre 
presentes en estas transacciones. 

El fraude en los documentos utilizados en el crédito documentario puede ser material o formal, 
no obstante, encuadrarlos dentro de una u otra categoría es irrelevante, pues el resultado incide 
directamente en esta figura.77

Las RUU mantienen esta posición, pues el art. 34 no hace diferencias en cuanto al fraude, indicando 
que este puede estar relacionado a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad o falsificación de los 
documentos, asimismo, puede referirse al valor o existencia de las mercaderías. 

Lo que si queda claro es que, para que se concrete el fraude en el crédito documentario, este tiene que 
reflejarse, de modo claro y preciso, necesariamente en los documentos que materializan la operación. 
Al respecto, observa Verçosa que: “A fraude documentária, implicando em uma alteração da verdade 
dos fatos, somente pode ser considerada pelos bancos se estiver refletida nos documentos postos sob 
o seu exame”.78

Un punto sumamente importante tiene que ver con los límites del fraude y los derechos que este 
afecta; en ese sentido, la doctrina es unánime cuando señala que el contorno del fraude debe estar 
plasmado en los propios documentos, en la medida en que esto represente una alteración a la verdad 
de determinados hechos. En consecuencia, el fraude contenido en el contrato base no es admitido por 
el mecanismo del crédito documentario si no se materializa en los documentos. De esta forma, por 
la autonomía que caracteriza esta figura, la violación del contrato base, su inejecución o su incorrecta 
ejecución no configuran un supuesto de fraude documentario. Esta conclusión es destacada por Sierralta, 

74  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario. p. 56.

75  DEL CARPIO, Rómulo Francisco Vera. Carta de Crédito e UCP 500 comentada, p. 32.

76  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario,  p. 165-166.

77  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional. p. 115; ver en el 

mismo sentido: SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario. p. 166.

78  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A fraude no negocio jurídico subjacente e seus efeitos quanto ao crédito documentário. In: Revista 

de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro N° 99, p. 81.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

121

cuando afirma: “El fraude cometido en el contrato base no es extrapolable al crédito documentario, si no 
se repite igualmente en los documentos”.79

En relación a las responsabilidades de las partes, en principio el banco queda liberado de 
responsabilidades frente a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o efecto de los 
documentos; asimismo, por la apreciación del valor, o existencia de las mercaderías representadas 
en los documentos. Estas dispensaciones reguladas en el art. 34 de las RUU se fundamentan 
en la naturaleza de esta operación, donde los banqueros no pueden ultrapasar el ámbito de sus 
conocimientos. Sin embargo, existe la posibilidad de bloquear este mecanismo si se está frente a un 
hecho o documento manifiestamente fraudulento.80 Este criterio no es aceptado pacíficamente. 

Otro sector afirma que bastaría una simple sospecha o un riesgo de fraude, incluso si este no está 
claramente determinado, para admitir que se está frente a un fraude documentario, y en consecuencia 
bloquear la operación.

Esta posición es bastante criticada bajo el argumento que señala que por la inseguridad que 
introduce el banquero, se estaría sobreprotegiendo al tomador del crédito, olvidando el equilibrio que 
debe existir entre las partes, el cual, en líneas generales, es la base del crédito documentario.81

Actualmente, el criterio que adquirió mayor cantidad de adeptos es el que exige que el fraude sea 
manifiesto. De tal manera una simple sospecha no es justificativa para que el banco se niegue a pagar. 

El fraude tiene que ser evidente, claro, ostensible y detectado fácilmente por el banco que examina 
los documentos. Al respecto Costa concluye: “o banqueiro não pode recusar o pagamento ao beneficiário 
por qualquer motivo. Somente uma fraude documentária efetivamente comprovada permitir-lhe-á 
invocar esta recusa”.82

El banquero también puede negarse a pagar un crédito, si percibe que uno de los documentos 
que le presentan, a pesar de estar correcto en su forma, es falso o ilegal, pues este documento no sería 
reconocido conforme los términos establecido en la orden de la apertura del crédito.83 En este sentido, 
la recusa en pagar al beneficiario se justificaría por la presencia de un fraude comprobada entre las 
estipulaciones de la carta de crédito y los documentos entregados.84

79  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario. p. 167.

80  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 116-117; 

BARRETO, Lauro Muniz. Direito Bancário, p. 433. En ese mismo sentido Wald agrega: “[A atividade do banqueiro] deve limitar-se ao 

exame da regularidade formal e sinceridade aparente dos documentos, não tendo o dever de certificar-se da sua real autenticidade, a não ser 

que a falsidade ou falsificação sejam facilmente reconhecíveis”. (WALD, Arnold. Do crédito documentário “red clause”. In: Revista de direito 

mercantil, industrial, econômico e financeiro N° 100, p. 109)

81  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 120,121.

82  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 118. Este mismo 

entender es compartido por: SALOMÃO NETO, Eduardo. As operações de crédito documentário, as cartas de crédito e as comfort letters. In: 

Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro N° 123, p. 30 y SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario. p. 

167,168. 

83  Al respecto, Wald sugiere que “ao banqueiro (...) cabe a função de examinar não só a conformidade dos documentos apresentados, mas 

também a regularidade dos mesmos, de acordo com a lei que os rege”. (WALD, Arnold. Do crédito documentário “red clause”. In: Revista de 

direito mercantil, industrial, econômico e financeiro N° 100, p. 109)

84  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 119.
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Cabe destacar que muchas veces, es difícil para el banquero comprobar  cuando está frente a un 
documento verdadero con contenido falso. Frente a tal situación, le correspondería realizar el pago, 
siempre y cuando la información concuerde con la estipulada en la carta de crédito, pues determinar 
la falsedad del contenido de un documento implicaría realizar un juicio de valor sobre un documento 
formalmente autentico, lo que supera los límites de la competencia del banquero. 

En este sentido, en un proceso donde se cuestionaba la falsedad de un conocimiento de embarque, 
el STJ brasilero, en Acórdão del 07 de febrero del 2008, manifestó: 

Em uma análise estrita, o certificado de embarque apresentado não conteria nenhum vício aparente. A alegada 
falsidade na aposição de data pretérita não se confunde com algum defeito formal perceptível de plano, mas, 
como já referido, diz respeito a eventual falsidade ideológica cuja constatação, efetivamente, não cabe ao 
banco fazer.85

Se le imputa responsabilidad al banco, solamente si este paga, amparado en documentos que a 
simple vista son falsos, pues es él quien más conoce sobre estas operaciones, por lo tanto, la apreciación 
profesional que realice de los documentos le permite concluir, dentro de sus límites, se está frente a un 
documento falso o verdadero. 

Si el banquero efectúa el pago, sabiendo de la  existencia de un fraude manifiesto en los documentos, 
asumirá la responsabilidad, restringiéndose su derecho a exigir el reembolso posterior al tomador del 
crédito.

Respecto a ello, el Tribunal Mixto Comercial de Fort France, en sentencia del 12 de octubre de 1984 
afirmó: “em matéria de crédito documentário, o banqueiro deve, não somente saber ler, mas ele deve 
também saber ler inteligentemente”.86

5.1. La buena fe del beneficiario.

Finalmente, un asunto disímil en la jurisprudencia y bastante discutido por la doctrina tiene que 
ver con el actuar del beneficiario, si este, al momento de presentar los documentos fraudulentos, actuó 
de mala fe, o lo hizo sin conocer que estos documentos carecían de veracidad. 

En principio conviene resaltar la diferencia entre la buena fe objetiva y la subjetiva, pues en ocasiones 
son usadas indistintamente. Así, para Noronha, la buena fe subjetiva es un estado psicológico que 
hace que una persona crea que es titular de un derecho que, verdaderamente no tiene, sin embargo 
esta apariencia genera un estado de confianza subjetiva que permite alimentar expectativas que cree 

85  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Operação de importação de mercadorias. Carta de crédito documentário. Analise das regras especificas 

relacionadas a tal forma de crédito. ‘Brochura 500’ da Câmara de Comércio Internacional. Limitação da responsabilidade do banco confirmador à 

analise formal dos documentos requeridos para o pagamento ao exportador. Prevalência da interpretação que confere maior segurança às operações 

internacionais.  RE 885.674 de Rio de Janeiro. “Banco Safra” versus “Mariazinha Modas LTDA e outro”. Relator: Min. Nancy Andrighi. Acórdão  

de 07 de fevereiro de 2008. Disponível na internet em: <https://ww2.stj. 

jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=3081017&sReg=200602101994&sData=20080305&sTipo=51&formato=PDF>. 

Acesso em: 10 jun 2010.

86  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario, p. 169; COSTA, Ligia Maura. O crédito Documentário: e as novas regras e usos 

uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 119.
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legítimas. La buena fe objetiva por su parte, es un deber de actuar de acuerdo con determinados patrones 
socialmente recomendados, de corrección, honestidad y lealtad para no frustrar la confianza de la 
contraparte. En consecuencia, tanto la buena fe subjetiva como la objetiva tienen un sustrato común, 
que es la tutela de la confianza.87

 Por su parte, para Martins Costa la buena fe subjetiva lleva en consideración la intención, la 
conciencia individual de las partes contratantes de actuar conforme el derecho aplicable, debiendo 
el juez llevar en consideración el estado de conciencia del sujeto de la relación jurídica, su estado 
psicológico, su íntima convicción. En relación a la buena fe objetiva es un modelo de conducta social, 
un parámetro o standard jurídico, según el cual cada persona debe ajustar la propia conducta a ese 
parámetro, aplicando esto en el caso concreto frente a la situación actual de las personas envueltas, 
llevando en consideración su status personal y cultural. Derivan de la buena fe objetiva principios 
como la responsabilidad y la tutela de la confianza legítima.88 

Para Forgioni, la buena fe subjetiva está relacionada a un “estado de conciencia” o convencimiento 
individual de obrar conforme al derecho. La buena fe objetiva está relacionada a standards de 
comportamientos esperados del hombre activo y probo.89

Los defensores de la buena fe del beneficiario lo eximen de responsabilidades, basado en supuestos 
que establecen que la responsabilidad del fraude solamente se aplica al autor o a su cómplice, liberando 
al tercero de buena fe, que en este caso viene a ser el beneficiario. Según esta posición, debe diferenciarse 
entre el fraude realizado dolosamente por el beneficiario, y aquel que se práctica sin su conocimiento. 

Si bien la intención de los defensores de este criterio es razonable, los resultados fueron bastante 
insatisfactorios, pues la buena fe a la que se hace referencia envuelve diversos aspectos, que por su 
naturaleza revisten demasiada complejidad, en consecuencia demostrar si se actuó con buena o mala fe, 
representa una discusión donde aún no existe un consenso.90

En este sentido, coincidimos con Costa y Sierralta, cuando afirman que el argumento de la buena 
fe del beneficiario no debe ser aceptado en materia del crédito documentario, pues ello representaría 
una apreciación subjetiva de la operación.91

De la misma forma, jurisprudencia internacional y algunas legislaciones manifestaron su posición 
coincidente con este criterio, tal es así que el Uniform Commercial Code de los Estados Unidos, en su art. 
5-111 (1) excluye expresamente el argumento de la buena fe del beneficiario, señalando que: “Ao exigir 
o pagamento do crédito, o beneficiário garante a todas as partes interessadas que foram respeitadas as 

87  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa fé, justiça contratual. p. 132,136.

88  COSTA, Judith Martins. Princípios informadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de 1980. In: Revista 

de informação Legislativa. p.120

89  FORGIONI, Paula. A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro. Vol. 130, p. 28

90  En ese sentido ver: MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha. Da boa fé no direito civil, p. 407-660; MARTINS-COSTA, Judith. 

A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 381 y ss.; NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 

105-275; NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa fé, justiça contratual. p. 125-203.

91  SIERRALTA, Anibal. Operaciones de Credito Documentario, p. 175; COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos 

uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 128.
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condições necessárias à realização do crédito”, y por lo tanto, “até o beneficiário inocente que apresenta 
documentos falsos ao banqueiro viola a garantia prevista por este dispositivo legal”92. Es por ello que, 
es irrelevante quien realizó el fraude, si el beneficiario o un tercero.93

En consecuencia, quien debe asumir las responsabilidades es el beneficiario, pues, incluso si 
actuó de buena fe, fue él quien eligió sus intermediarios para la elaboración de los documentos. De 
tal forma, le corresponde asumir los defectos, errores o alteraciones que estos hayan plasmado en los 
documentos; así, no sería factible que este desconozca sus responsabilidades bajo el argumento de 
haber actuado de buena-fe.94

6. Conclusiones. 

Los usos y las costumbres comerciales, por su reiterada utilización, consiguieron consolidarse en 
la sociedad actual, como el conjunto de principios y reglas debidamente sistematizados, encargados de 
regular las operaciones comerciales de manera ágil y flexible, desplazando al derecho positivo en lo que 
estos regulan. El crédito documentario, surgió como una práctica mercantil producto de estos usos y 
costumbres comerciales.   

El incremento de operaciones de compraventa internacional de mercaderías, trajo consigo el 
surgimiento de nuevas figuras comerciales. Estas figuras son creadas con la finalidad de solucionar 
problemas y facilitar el comercio, completando el vacío dejado por las normas y leyes nacionales.   

Uno de los principales problemas en este tipo de transacciones es la forma como se realiza el 
pago. De todas las modalidades de pago que existen, el crédito documentario es la que disminuye 
considerablemente los riesgos entre las partes, pues ofrece mayor respaldo tanto al exportador cuanto 
al importador.

El crédito documentario tiene por objetivo asegurar al tomador del crédito la recepción de la 
mercadería adquirida, al beneficiario el pago por la mercadería vendida y al banco el reembolso por el 
pago realizado en nombre del comprador.

Los documentos son los elementos de mayor importancia en esta operación, por lo tanto estos 
deben mantener concordancia con lo expresado en la carta de crédito. Cualquier discrepancia o error 
puede ocasionar el entrabe de la operación y en consecuencia el perjuicio para las partes que ven su 
negociación frustrada.

Documentos presentados que no se adecúen a la realidad, es decir, fraudulentos, perjudican este 
mecanismo siempre y cuando la falsedad de los mismos sea evidente; en estas circunstancias, el banco 
puede negarse a realizar el pago, al verificar que estos documentos son, a simple vista, falsos.

Si la falsedad de los mismos - sea material o formal -, no es perceptible por los funcionarios del 

92  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 129.

93  SALOMÃO NETO, Eduardo. As operações de crédito documentário, as cartas de crédito e as comfort letters. In: Revista de direito mercantil, 

industrial, econômico e financeiro N° 123, p. 32.

94  COSTA, Ligia Maura: O crédito Documentário: e as novas regras e usos uniformes da Câmara de Comércio Internacional, p. 124.
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banco, a pesar de ellos actuar con diligencia y profesionalismo, consideramos que el pago si se debe 
realizar, deslindando responsabilidades al banquero por su actuar.   

Por otro lado, si el beneficiario presenta los documentos conociendo la falsedad de los mismos, la 
responsabilidad recae en este sujeto; de la misma forma, si su actuar es de buena fe, en cierta medida 
la responsabilidad por la frustración de la operación también se le atribuye, pues él en su condición de 
vendedor tiene la obligación de entregar documentos formalmente válidos y ciertos o, si lo considera 
necesario, pedir a terceros que realicen esta labor en su representación con el mayor cuidado posible; 
así, el actuar de buena fe no lo libera de su responsabilidad.
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A COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO DIRETA ENTRE TRIBUNAIS 
NOS PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL: 

CONTRIBUIÇÕES DE SOFT LAW E PERSPECTIVAS PARA O BRASIL.

DIRECT COMMUNICATION AND COURT-TO-COURT COOPERATION 
IN CROSS-BORDER INSOLVENCY: SOFT LAW CONTRIBUTIONS AND 

PROSPECTS FOR BRAZIL

Sabrina Maria Fadel Becue1

RESUMO: Os processos de insolvência internacional estão se avolumando no Brasil e no exterior, 
como consequência da integração dos mercados e também das crises econômico-financeiras de 
alcance internacional. Os interesses subjacentes aos processos desta natureza, aliado às características 
particulares do cenário econômico de cada país, impede a adoção de normas totalmente convergentes 
no que diz respeito à liquidação das empresas ou procedimentos de recuperação. Defendemos que 
instrumentos de Soft Law e a ação coordenada entre tribunais surgem como respostas adequadas para 
lidar com os diversos e casuísticos problemas suscitados por insolvências transnacionais. 

PALAVRAS-CHAVES: Insolvência Transfronteiriça – Cooperação Jurisdicional – Soft Law

ABSTRACT: Cross-border insolvency is increasing around the World and in Brazil as a consequence of 
market integration and, also, of international economic and financial crises. The underling interests to 
cross-border proceedings, allied with the special features of each country’s economic context, make it 
hard for full convergence among national bankruptcy laws. In our view, Soft Law instruments and court-
to-court cooperation have arisen as adequate mechanisms to deal with the numerous and particular 
problems posed by cross-border insolvencies. 

KEYWORDS: Cross-Border Insolvency – Judicial Cooperation – Soft Law.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A globalização do Poder Judiciário e a necessidade de cooperação e 
comunicação entre os Tribunais; 3. Contribuições de Soft Law no âmbito das Insolvências Internacionais: 
reforço do padrão cooperativo; 3.1 Guidelines para a cooperação jurisdicional e seu reconhecimento 
jurídico; 4. Breve Conclusão e Perspectivas para o Brasil; 5. Bibliografia.

1 Mestre e Doutoranda em Direito Comercial pela USP. Graduada pela UFPR. Membro fundadora da ADEPAR- Associação Paranaense de 

Direito e Economia. Advogada.
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1. Introdução

As insolvências transnacionais2 estão na pauta do Poder Judiciário Brasileiro. Desde os processos 
da Varig e Parmalat, vimos uma sucessão de casos considerados paradigmáticos3 em razão da relevância 
econômica, mas também por força das lacunas legislativas que exigiram do Poder Judiciário (e ainda 
exigem) um agir criativo e desbravador. O traço transfronteiriço nos procedimentos de insolvência 
brasileiros não é completamente novo4-5, porém, até o momento nosso ordenamento jurídico carece de 
uma regulamentação específica para tratar dos muitos dilemas trazidos e constantemente reformulados 
pela integração dos mercados. 

A investigação histórica6 nos fornece pouco ou nenhum auxílio, porquanto nossos tribunais 
fechavam os olhos para eventos que aconteciam além-fronteiras e seus impactos para a organização 
empresarial que funcionava no Brasil e, em segundo lugar, também em razão da radical mudança no 
cenário econômico, industrial e da própria conformação dos grupos empresariais. A dificuldade em se 
regular e dar tratamento jurisprudencial adequado às insolvências transfronteiriças não é exclusividade 
brasileira7, mas paulatinamente encontra abrigo na cooperação direta entre tribunais de diferentes 

2 Usaremos o termo ‘insolvência” para abarcar tanto os procedimentos voltados à reestruturação das empresas em crise, como procedimentos 

de liquidação. 

3  A exemplo dos processos do Grupo X do Empresário Eike Batista, Rede Nova Energia, Construtora OAS, Schahin Engenharia, Grupo OI.

4  Decreto 6.982, de 1878, foi o primeiro diploma a admitir os efeitos de uma sentença estrangeira falimentar; seu art.14 dispunha: “Serão 

exequiveis no Brazil as sentenças estrangeiras que abrirem fallencia a negociantes que tenham o seu domicilio no paiz, onde forem proferidos”. 

Sobre efeitos extraterritoriais: “Art. 1.º As sentenças estrangeiras, civeis ou commerciaes, só poderão ser executadas no Brazil, concorrendo os 

requisitos seguintes: § 1.º Que a nação, a que pertencem os Juizes ou Tribunaes que as proferiram, admitta o principio da reciprocidade. (…)”. 

Ele foi seguido por outras previsões legais em 1890 (Decreto 917, Art. 93: “Serão exequiveis no Brazil, haja ou não reciprocidade legislativa ou 

diplomatica, mediante as formalidades do Decreto n. 6.982 de 27 de julho de 1878, as sentenças estrangeiras que abrirem fallencia a negociantes 

que tenham domicilio no paiz onde foram proferidas) e em 1929 (Título XII do Decreto 5.746/1929), além das regras de cunho processual de 

1939 (Arts 786 a 792, CPC/39). A tendência que se consolidou no século XX foi pela inadmissão da cooperação internacional e pela denegação 

dos efeitos de sentença estrangeira que decretasse falência de comerciante domiciliado no Brasil ou qualquer efeito sobre os bens imóveis aqui 

localizados. O Brasil não ratificou os Tratados de Montevidéu de 1889 e 1940, tendo aprovado e ratificado apenas o Código de Bustamante. Ocorre 

que, segundo a doutrina especializada, estas Convenções sofrem com a falta de clareza e anacronismo de seus dispositivos (CALDERON, Silvio 

Javier Battello. Falência Internacional no Mercosul: proposta para uma solução regional. Curitiba: Juruá, 2011). Não encontramos no Brasil 

decisões que invoquem o Código de Bustamante, por isso seu conteúdo não será explorado.

5  Em 1933 o STF negou a homologação de sentença falimentar proferida por um tribunal francês envolvendo a Companhia Port of Para, sob 

o argumento que não era possível a homologação se os efeitos pretendidos incidiam exclusivamente em imóvel situado em nosso país (SE 919, 

rel. Min. Plínio Casado). Sob a égide do Decreto-lei 7.661, Trajano de Miranda Valverde comentou o caso da PAN AM, destacando que “o ativo 

da companhia norte-americana que estava no Brasil responderá exclusivamente pelo passivo aqui assumido, não sendo arrecadado pelo juízo no 

exterior.” (VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4ª ed. atual. por J. A. Penalva Santos e Paulo Penalva Santos, v. 3. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999, p. 144).

6  Vide notas 4 e 5 supra. 

7  “O problema não é nenhuma novidade – ele existiu, de uma forma ou de outra, desde pelo menos a Idade Média-, mas tornou-se muito 

mais agudo a partir da crise do petróleo na década de 1970, quando os casos envolvendo mais de um país se popularizaram. A quebra do Herstatt 

e de outros bancos trouxe à tona os aspectos transfronteiriços da insolvência mesmo antes da entrada em vigor da hoje revogada Section 304 do 

Bankruptcy Code norte-americano, um dos primeiros diplomas legais de relevo no mundo a tratar do assunto. Casos de falência envolvendo mais 

de uma jurisdição multiplicaram-se nas décadas de 1980 e 1990 e levaram ao desenvolvimento de diversas iniciativas destinadas à proliferação 

de normas de insolvência transfronteiriça em âmbito internacional. Apesar disso, a adoção de tais normas de insolvência internacional tem sido 

muito mais lenta do que o aumento do número de casos transfronteiriços.” (SATIRO, Francisco; CAMPANA Filho, Paulo Fernando. A Insolvência 

Transnacional: para além da regulação estatal e na direção dos acordos de cooperação. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, 

Francisco (coord.). Direito das Empresas em Crise: problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, pp. 119-140, 2012, p. 121). 
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países e nas construções de Soft Law encabeçadas por organizações internacionais (UNCITRAL, 
INSOL, International Insolvency Institute, American Law Institute, Banco Mundial, FMI).  

Esta será a tônica do presente artigo: demonstrar como a cooperação e a comunicação direta entre 
Poderes Judiciários oferece soluções a vários dos problemas suscitados pelas insolvências internacionais 
e, ainda, o importante papel da Soft Law na criação de ferramentas para assessorar e incrementar esse 
diálogo. Inegável, portanto, o exame da questão pelas lentes do Direito Internacional Privado e da 
multiplicidade de fontes normativas. 

O artigo está dividido em três partes. Abordamos os efeitos da globalização perante o Judiciário, 
através do aumento de litígios de cunho internacional que, por conseguinte, impõe o diálogo entre 
tribunais. Na sequência, tentamos demonstrar como instrumentos de Soft Law e a atuação de 
organizações não governamentais auxiliam na solução de questões que escapam à esfera legislativa 
para, por fim, situar a questão no cenário nacional. 

2. A globalização do Poder Judiciário e a necessidade de cooperação e comunicação entre 
os Tribunais. 

A aproximação e a interdependência da atividade econômica desenvolvida em cada país são 
traços característicos da globalização8, ainda que este fenômeno não se restrinja à seara do comércio 
internacional9.

O Brasil já conquistou um lugar na economia mundial e tal fato se comprova através, por exemplo, 
dos fluxos de capitais estrangeiro10 e também da internacionalização de empresas nacionais11. O outro 

8  Não ousaremos definir globalização porque concordamos com a afirmação de Frederico Glitz para quem: “Parece coerente afirmar a 

inexistência de um único conceito de globalização, mas de diversos possíveis sentidos estabelecidos a partir de diferentes perspectivas examinadas” 

(GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Contrato, globalização e Lex Mercatoria. São Paulo: Clássica, 2012, versão eletrônica, p.164) e, ainda, Yale 

H. Ferguson e Richard W. Mansbach ao defenderem que a conceituação não é a questão principal para entender a complexidade do fenômeno 

(FERGUSON, Yale H.; MANSBACH, Richard W. Remapping Political Space: Issues and Nonissues in Analyzing Global Politics in the Twenty-First 

Century. In: FERGUSON, Yale H.; BARRY JONES, R. J (COORD). Political Space: frontiers of change and governance in a globalizing world. 
State University of New York, 2002).

9  Robert O. Keohane –apontado como um dos grandes teóricos sobre globalização e relações internacionais- sintetiza o fenômeno como a 

interdependência, em nível de extensão e intensidade, entre agentes privados, estados e organismos internacionais. A respeito, consultar: Global 

Governance and Democratic Accountability. In: HELD, David; KOENIG-ARCHIBUGI, Mathias (Eds). Taming Globalization: Frontiers of 
Governance. London: Polity Press, 2003, pp. 130-159; NYE JR, Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 2nd ed. 

Boston: Little, Brown, 1977.

10  Segundo levantamento da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), o Brasil passou a ocupar, em 2014, a 

sexta colocação do ranking de Investimento Estrangeiro Direito (IED) e aparece entre os cinco destinos preferidos de multinacionais para receber 

investimento estrangeiro entre 2015 e 2017 (Foram consultadas mais de 1000 multinacionais situadas em 89 países) (Relatório completo disponível 

em: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245).  Edison Benedito da Silva Filho argumenta que a atratividade do 

Brasil não se explica apenas pelos fatores normalmente atrelados aos países emergentes (matéria prima e mão de obra baratas), porque o país já 

alcançou “suficiente tamanho e grau de sofisticação econômica e institucional para permitir a introdução de plantas industriais estrangeiras visando 

o fornecimento ao mercado consumidor doméstico e o aproveitamento de mão de obra especializada, sobretudo em setores de manufatura e 

serviços” (Trajetória Recente do Investimento Estrangeiro Direto e em Carteira no Brasil. Boletim de Economia e Política Internacional, n. 19, 

Jan./Abr. 2015, p.7).

11  Apesar de ter menor índice de internacionalização das empresas, quando comparado aos demais países das América Latina, segundo 

levantamento da Unctad divulgado pelo jornal Valor Econômico, é inegável a presença de importantes empresas brasileiras no mercado internacional 

(In: http://www.valor.com.br/brasil/4108018/brasil-sobe-na-lista-dos-mais-atrativos-para-investimento, publicado em 25 de junho de 2015).

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
http://www.valor.com.br/brasil/4108018/brasil-sobe-na-lista-dos-mais-atrativos-para-investimento
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lado da equação se completa com a manifestação de crises econômico-financeiras de grupos societários 
brasileiros compostos também por empresas estrangeiras ou com ativos e credores espalhados pelo 
mundo. E assim, a internacionalização das empresas traz consigo a internacionalização das crises 
econômico-financeiras que as comete. 

O desafio de solucionar adequadamente a insolvência de empresas transnacionais não se 
adstringe ao universo acadêmico, conforme demonstrado12. Mas as insolvências internacionais trazem 
a lúmen os efeitos que globalização provoca nas relações de mercado, nos arranjos societários e no 
comportamento dos agentes empresariais. Por estas razões defendemos um papel proativo do Judiciário, 
dos Administradores Judiciais e demais atores dos processos de insolvência como a resposta adequada 
as tantas questões suscitadas por um processo desta natureza. 

As noções de cooperação, diálogo e reciprocidade são intrínsecas ao Direito Internacional. O 
relacionamento entre nações, a tutela supranational de direitos humanos e o regime de proteção dado 
a estrangeiros se assentam em um ideal cooperativo. No entanto, o sentido de cooperação defendido 
neste artigo se distingue e, em certa medida, vai além dos instrumentos jurídicos formais que regem 
as tratativas entre Estados. Isso porque o aparato legislativo não atende às especificidades decorrentes 
dos efeitos extraterritoriais de relações jurídicas privadas e, como consequência, a forma de agir dos 
tribunais quando confrontados por estas13-14.

Não por outra razão, a doutrina especializada passa a investigar as implicações da globalização na 
atividade judicante15. Segundo Anne-Marie Slaughter, os litígios transfronteiriços entre indivíduos – 
que antes estavam restritos a disputas entre Estados ou entre Estados e indivíduos – transformaram o 
padrão de incidência do direito internacional com o aumento de juízes provenientes de cortes domésticas 
aplicando leis estrangeiras, leis nacionais e um misto de ambos, além de se valerem de decisões proferidas 
por tribunais estrangeiros não apenas a título exemplificativo, mas como argumento de persuasão 
(fenômeno denominado de fertilização cruzada, cujo resultado é o surgimento de jurisprudência 
global)16. A expressão cortesia judicial (judicial comity) ilustra a dinâmica: 

12  Ver nota 3.

13  Olhando apenas para a estrutura formal delimitada na Constituição Federal, a cooperação internacional ocorre: i) nas tratativas do 

Poder Executivo para celebração de tratados, convenções ou atos internacionais e também nas demais formas de relação mantida com outro 

Estado soberano (arts. 21, 76 e 84, VIII); ii) em deliberações do Congresso Nacional, nas hipóteses em que o conteúdo dos instrumentos e das 

decisões tomadas pelo Chefe do Executivo dependem da sua chancela (art. 49 e 84); iii) no âmbito do Poder Judiciário, em relação aos pedidos de 

extradição, homologação e execução de sentença estrangeira e de cartas rogatórias. Esta moldura é complementada pela figura do auxílio direto, 

hoje disciplinada pelo Novo CPC (arts. 28 a 34).  

14  Para uma visão ampla do aparato legal para a cooperação internacional consultar: ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação Jurídica Internacional 

e a concessão do Exequatur. Revista de Processo, v. 35, n. 183, maio, 2010, pp. 09-24.

15  “Uma última tendência que se aponta é o interesse na atividade judicante no processo de globalização. O interesse reside no fato de verificar 

quão os tribunais estão utilizando, como fundamento para sua decisão, as decisões de tribunais de outros países e se é possível alargar, de forma 

consistente, essa prática. De fato, os tribunais não só estão utilizando precedentes de outros países em suas decisões, em casos mais comuns, 

tratando de matéria de liberdade de opinião e proteção da privacidade, como também há indícios, em casos falimentares internacionais, em que 

a cooperação entre juízes se intensifica de tal forma que eles acabam abrindo mão de certas interpretações vigentes para possibilitar a decisão dos 

casos” (MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Sentido de teoria geral do direito, globalização e harmonização do método jurídico. In: CASELLA, 

Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia (coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 87-104). 

16   SLAUGHTER, Anne-Marie. A Global Community of Courts.  Harvard International Law Journal, Vol. 44, Number 1, Winter 2003. 
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First is a respect for foreign courts qua courts, rather than simply as the face of a foreign government, and 
hence for their ability to resolve disputes and interpret and apply the law honestly and competently. Second 
is the corollary recognition that courts in different nations are entitled to their fair share of disputes –both 
as co-equals in the global task of judging and as the instruments of a strong ‘local interest in having localized 
controversies decided at home’. Third is a distinctive emphasis on individual rights and the judicial role in 
protecting them. A fourth and final strand of judicial comity involves recognition of a kind of legal globalization 
that is both cause and consequence of economic globalization. (…) It is also a vision of a shift from deference 

to dialogue, from passive acceptance to active interaction, from negative comity to positive comity.17

Os estudos de direito internacional costumam direcionar suas preocupações ao processo de 
internalização de normas alienígenas e na conformidade da conduta estatal com aqueles diplomas. 
Todavia, o quebra-cabeça atual diz respeito a uma miríade de casos decorrentes de condutas praticadas 
dentro do território nacional com repercussão para além das fronteiras ou o inverso, decisões tomadas 
alhures e que reverberam no território nacional18. Daí porque a comunicação direta e informal entre 
tribunais ganha relevância. Firma-se, deste modo, um diálogo horizontal entre julgadores que independe 
de tratados internacionais ou de ritos impostos pelo Legislador.

Tais argumentos encontram vozes análogas no Brasil. Para Antenor Madruga a cooperação 
internacional migrou do patamar de mera opção do Estado regida por razões humanitárias, para ser 
tida como um mecanismo indispensável à própria preservação da sociedade brasileira e das nossas 
instituições19. Aduz Madruga que a eficácia de decisões judiciais estrangeiras deve ser lida sob uma 
perspectiva ampla de complementaridade entre jurisdições20. 

Entre as muitas hipóteses de ocorrência de cooperação direta entre tribunais, a Insolvência 

17  “Primeiro em relação a tribunais estrangeiros qua tribunais, ao invés de ser a face do governo estrangeiro, e, consequentemente, para a 

sua capacidade para resolver disputas e interpretar e aplicar a lei de forma honesta e com competência. Em segundo lugar está o reconhecimento 

corolário que os tribunais de diferentes nações têm direito a sua parte justa nos litígios -tanto como coiguais na tarefa global de julgar e como 

instrumentos de um forte “interesse local de ter controvérsias locais decididas em casa”. O terceiro é uma ênfase especial aos direitos individuais e 

ao papel judicial de protegê-los. A quarta e última vertente da cortesia judicial envolve o reconhecimento de um tipo de globalização jurídica que 

é causa e conseqüência da globalização econômica. (...) É também uma visão de uma mudança de deferência para o diálogo, da aceitação passiva 

para interação ativa, de cortesia negativa a cortesia positiva.” (Judicial Globalization, Virginia Journal Of International Law, vol. 40, 2000,  pp. 

1113-1114.)

18  BUXBAUM, Hannah. National Jurisdiction and Global Business Networks: Earl A. Snyder Lecture in International Law. Indiana Journal 
of Global Legal Studies, Vol. 17: Iss. 1, Article 8, 2010, p. 167. No mesmo sentido afirmam Anne-Marie Slaughter e William Burke White: 

“international problems have domestic roots that an interstate legal system is often powerless to address. To offer an effective response to these 

new challenges, the international legal system must be able to influence the domestic policies of states and harness national institutions in pursuit 

of global objectives”. Tradução nossa: “problemas internacionais têm raízes domésticas que o sistema legal estatal normalmente é impotente para 

resolver. Para dar uma resposta efetiva para esses novos desafios, o sistema legal internacional deve ser capaz de influenciar as políticas domésticas 

dos Estados e aproveitar instituições nacionais na persecução dos objetivos globais” (SLAUGHTER, Anne-Marie; WHITE, William Burke. The 

Future of International Law is Domestic. Harvard International Law Journal, v. 47, Number 2, Summer 2006,  p. 328). 

19  MADRUGA, Antenor. O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica Internacional. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, Ano 13, n. 54, maio-junho 2005, pp. 291-311, p. 306.

20  Este novo matiz não afeta nem viola a soberania nacional: “a soberania é reafirmada, e não relativizada quando o Estado se propõe a 

cooperar, já que todos os agentes envolvidos se beneficiam com a prestação efetiva da tutela jurisdicional. Ademais, a cooperação só poderá ser 

realizada se as partes envolvidas concordarem e respeitando o ordenamento interno de cada um, não sendo possível, dessa forma, qualquer violação 

à soberania e imposição de vontades” (TORIBIO, Gabriela Morais. A Importância e os Entraves à Cooperação Jurídica Internacional.  Revista 
Direito UNIFACS – Debate Virtual, n. 128, 2011, s/p).
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Transnacional é invocada, não por acaso, como arquétipo deste paradigma. Desde os idos da década de 
70, com a bancarrota do banco alemão Herstatt21, passando pelo emblemático caso de insolvência de 
Maxwell Communication Corporation22 em 1991, encontramos ensaios de cooperação entre tribunais 
ou seus representantes. O dinamismo dos processos de insolvência, aliado à dificuldade do legislador 
nacional em regular a interligação das crises econômico-financeiras entre vários países, deu ensejo à 
proliferação de instrumentos de Soft Law desenhados por organizações internacionais. Estes diplomas 
enaltecem a cooperação e comunicação direta entre tribunais e, a passos largos, estão sendo reconhecidos 
pelos tribunais e por normas vinculantes. 

3. Contribuições de Soft Law no âmbito das Insolvências Internacionais: reforço do 
padrão cooperativo. 

A linha divisória entre Soft Law e Hard Law está a cada dia menos nítida, assim como a distinção 
entre norma vinculativa e não vinculativa perdeu muito do sentido.  A referência a algo “soft” expressa a 
não sujeição destas normas aos procedimentos legislativos formais e, portanto, a ausência de autoridade 
e legitimidade da Soft Law para ser imposta coercitivamente ao público geral. Todavia, a flexibilidade 
na sua edição e diversidade de agentes que criam instrumentos de Soft Law não impede que tais corpos 
normativos sejam também indutores de comportamento e gozem, consequentemente, de eficácia 
vinculante nessa exata medida23. 

A proliferação de instrumentos de Soft Law é também consequência da globalização, porquanto esta 
provocou três alterações estruturais significativas: i) a redefinição do papel do Estado; ii) a multiplicação 
de atores internacionais; e iii) a crescente complexidade das relações internacionais e, com isso, a 
aceleração dos fluxos de comunicação e integração supranacional24. Todavia, a nova conformação do 
Estado – convivendo com a proliferação de agentes e de regras que moldam comportamentos nas mais 
diversas áreas antes reservadas ao monopólio estatal25 – não elide a importância, a presença e o poder 
dos Estados, uma vez que as transações ocorrem dentro das fronteiras nacionais. De outra parte, urge 
abandonar a visão maniqueísta entre nacional/internacional, público/privado em prol da adoção de: 

21  A falência do Herstatt incentivou a criação do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, o que denota a grandeza deste processo. Sobre 

o acordo de cooperação firmado entre o liquidante alemão e três mil credores de diferentes nacionalidades, consultar: BECKER, Joseph D. 

International Insolvency: The Case of Herstatt. American Bar Association Journal, vol. 62, October/1976, pp. 1290- 1296.

22  Satiro e Campana Filho destacam: “Foi a primeira vez que dois profissionais nomeados por juízes em Estados diferentes uniriam forças para 

criar um acordo com o objetivo de administrar dois processos de insolvência como se fossem apenas um –esse parecia ser o ápice da elaboração 

de regras jurídicas por particulares no âmbito das falências internacionais, e uma perspectiva promissora para o desenvolvimento de um Direito 

transnacional das insolvências” (A Insolvência Transnacional: para além da regulação estatal e na direção dos acordos de cooperação, cit, p. 128).

23  GERSEN, Jacob; POSNER, Eric. Soft Law: Lessons from Congressional Practice. 61 Stanford Law Review, pp. 573-628, 2008. 

24  BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade atual e seus três grandes desafios políticos. In: CASELLA, Paulo Borba; RAMOS, André de Carvalho 

(coord.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 166-178.

25  Saskia Sassen enfatiza: “The effort here is then not so much to show the enormous power and authority amassed by global markets and 

firms, but rather to detect the particular ways in which the power and authority of the state does and could shape and reshape those particular 

forms of private economic power”. Tradução nossa: “o esforço aqui não é tanto em demonstrar o enorme poder e a autoridade cumulado pelos 

mercados globais e pelas empresas, mas, ao contrário, identificar os modos particulares nos quais o poder e a autoridade do Estado modela e 

poderia modelar e remodelar aquelas formas particulares de poder econômico privado”. (SASSEN, Saskia. The State and Globalization. In: HALL, 

R., BIERSTEKER, T. The Emergence of Private Authority in Global Governance. Cambridge: Cambridge, 2002, pp. 91-112.).
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transnational lens (that) allows us to study such regimes not as being entirely detached from national political 
and legal orders, but as emerging out of them, and reaching beyond them. The transnational dimension of the 
new actors and the newly emerging forms of norms radicalizes their ‘semi-autonomous’ nature, represented in 
the tension between a ‘formal’ law and policy-making apparatus on the one hand and spontaneously evolving 

‘informal’ norms in particular social contexts on the other.26

Nesse contexto, inclusive em resposta aos novos desafios trazidos pela propagação de insolvências 
internacionais a partir da década de noventa, entidades como a UNCITRAL foram fortalecidas 
e prestaram importante contribuição na modelagem das primeiras regras, standards e princípios 
informadores dos processos transfronteiriços e, sobretudo, para guiar o agir dos tribunais. 

Reconhecendo as dificuldades práticas em se alcançar a harmonização das normas nacionais e 
que tratados internacionais esbarrariam em questões sensíveis vinculadas aos interesses subjacentes 
à proteção dos credores e às variedades dos modelos de mercado, em 1997 a UNCITRAL editou a Lei 
Modelo sobre insolvência transnacional. A eleição de uma lei quadro, que não discorre sobre direito 
material, foi a alternativa encontrada para que paulatinamente as nações incorporassem regras de 
vertente internacional e admitissem a cooperação intratribunais. Neste logo caminho de convencimento, 
a UNCITRAL recebeu apoio de inúmeras organizações que se dedicam ao estudo do tema, como a INSOL 
International, International Bar Association (IBA), European Insolvency Practitioners Association 
(EIPA), Instituto Iberoamericano de Derecho Internacional Economico.  

A Lei Modelo não esgota, porém, a complexidade das insolvências internacionais, motivo pelo qual 
a UNCITRAL mantém grupos permanentes de debate e sugestão de atualizações, através de reuniões 
anuais que congregam representantes dos países e também doutrinadores. Trata-se de uma produção 
continuada de guias de aplicação e interpretação da Lei Modelo, além de estudos específicos sobre 
matérias que revelaram maior complexidade (p.ex, insolvência de grupos empresariais, responsabilidade 
dos administradores no período que antecede a insolvência)27. Esta é a principal virtude da regulação via 
Soft Law: seu distanciamento de corpos legislativos que, apesar de gozarem de inegável força vinculante, 
sofrem com a rigidez para sua reformulação. 

Muitos questionam o efetivo sucesso da lei quadro28, vez que até o momento apenas 41 nações a 
adotaram, algumas com pouca expressão no comércio internacional29. Além disso, o modelo proposto 
sofre com adaptações feitas pelas legislaturas nacionais e está sujeito a divergências interpretativas 
pela jurisprudência. Todavia, as contribuições da UNCITRAL ultrapassam o conteúdo da lei modelo. 

26  Tradução nossa: “lente transnacional (que) nos permite estudar tais regimes não como sendo totalmente separados das ordens políticas e 

jurídicas nacionais, mas como emergindo deles, e indo além deles. A dimensão transnacional dos novos atores e as formas emergentes de normas 

radicaliza sua natureza “semi-autônoma”, representados pela tensão entre lei ‘formal’ e instrumento de política estatal de um lado, e a evolução 

espontânea de normas “informais” em determinados contextos sociais, por outro lado” (ZUMBANSEN, Peer. Neither Public nor Private, National 

nor International: Transnational Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective, Journal of Law and Society, vol. 38, 2011, pp. 59).

27  CLIFF, Jenny. The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency-A Legislative Framework to Facilitate Coordination and Cooperation 

in Cross-Border Insolvency. Tulane J. Of Int’l & Comp. Law, vol. 12, 2004, pp. 307-345.
28  MOHAN, S. Chandra. Cross-border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer? INSOL International Insolvency Review, Vol. 21, 2012, 
pp.199–223.

29 A lista completa está disponível aqui: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html>.Acessado 

em 26/04/2016.

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html
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Conforme mencionado, a UNCITRAL e outras organizações internacionais são responsáveis pelo 
fomento do debate e, mais recentemente, perceberam o papel central dos tribunais no desenvolvimento 
de soluções casuísticas para as inúmeras especificidades das insolvências internacionais. Desta forma, a 
cooperação e comunicação direta entre magistrados e representes da insolvência passou a ser prioridade 
na agenda destas instituições.

3.1 Guidelines para a cooperação jurisdicional e seu reconhecimento jurídico.

A Lei Modelo exacerba o princípio cooperativo ao dedicar um capítulo específico (Capítulo IV, 
artigos 25 a 27) para as formas de cooperação entre tribunais e para a importância da comunicação 
direta entre julgadores e representantes das massas. Entendemos que esse espírito cooperativo é a 
linha mestra da Lei Modelo30, sendo complementada pelos instrumentos “Practice Guide on Cross-
Border Insolvency Cooperation”31 e “UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial 
Perspective”. 

Outras iniciativas foram tomadas no início do século XXI. No âmbito das nações que compõem 
o NAFTA, encabeçado pelo ALI- American Law Institute, foram desenvolvidos no ano 2000 dois 
arranjados para promover e auxiliar a cooperação entre tribunais32. Mais tarde, este empreendimento 
originou um extenso documento composto por 41 princípios para cooperação em insolvências 
internacionais, 18 Guidelines para cooperação entre tribunais e 23 regras sobre conflito de leis. O 
projeto intitulado “Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases” (ALI-III 
Global Principles) foi desenvolvido pelos doutrinadores Ian F. Fletcher e Bob Wessels e, segundo este 
último, a iniciativa é factível vez que os juízes almejam o mesmo objetivo: solucionar os problemas 
oriundos da multiplicação dos processos33. 

O Regulamento 1346/2000, que disciplina as insolvências internacionais entre os membros da 

30 “Court cooperation and coordination are core elements of the Model Law. Cooperation is often the only realistic way, for example, to prevent 

dissipation of assets, to maximize the value of assets or to find the best solutions for the reorganization of the enterprise (…)Articles 25 and 26 not 

only authorize cross-border cooperation, they also mandate it. They provide that the court and the insolvency representative “shall cooperate to the 

maximum extent possible”’. Tradução nossa: “Cooperação e coordenação entre tribunais são os principais elementos da Lei Modelo. Cooperação é 

muitas vezes a única forma realista, por exemplo, para evitar a dissipação de bens, para maximizar o valor dos ativos ou para encontrar as melhores 

soluções para a reorganização da empresa (...). Os artigos 25 e 26 não só autorizam a cooperação transfronteiriça, eles também obrigam. Eles 

estabelecem que o tribunal e o representante da insolvência “devem cooperar ao máximo possível”’. (UNCITRAL Model Law on Cross-Border 
Insolvency: The Judicial Perspective. Disponível em: http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html. 

Acessado em 11/10/2016, p. 66).

31 Guia Prático para Cooperação de Insolvências Transfronteiriças e Lei Modelo da UNCITRAL sobre Insolvências Transfronteiriça: Perspectiva 

Judicial. 

32 “Principles of Cooperation among the NAFTA Countries” e “Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross-Border 

Cases”.

33  “The mutuality of court-to-court communication as assumed by the ALI NAFTA Guidelines (communications “to the maximum extent” 

possible) is based on the rationale that courts on an equal footing work together towards a common goal. Both (or all) courts have an equal interest 

to know all relevant details of the case to be able to arrange for providing solutions to problems which arise between the parallel proceedings”. 

Tradução nossa: “A reciprocidade de comunicação entre tribunais como assumido pelas Diretrizes do ALI para o NAFTA (comunicação “no 

limite máximo” possível) baseia-se no argumento de que tribunais em pé de igualdade trabalham em conjunto para um objetivo comum. Ambos 

(ou todos) os tribunais têm um igual interesse em conhecer todos os relevantes detalhes do caso para serem capazes de arrumar soluções para 

problemas que surgem entre os processos paralelos”. WESSELS, Bob. The role of courts in solving cross-border insolvency cases. Insolv. Int. 65, 

2011.

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html
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União Europeia, prevê em seu artigo 31 o dever de cooperação e de prestar informações entre os 
síndicos nomeados no processo principal e em processos paralelos. A previsão de cooperação foi 
tímida, razão pela qual foi complementada por instrumentos de Soft Law. A partir de 2007, seguindo 
os padrões dos Princípios vigentes no bloco do NAFTA, surgiram esboços para orientar a cooperação 
entre tribunais europeus que hoje estão reunidos na publicação “EU Cross-Border Insolvency Court-
to-Court Cooperation Principles and Guidelines” (JudgeCo Principles e JudgeCo Guidelines) de 2014. 

Um traço revelador de todas estas iniciativas despretensiosamente não vinculantes é sua 
incorporação expressa pela jurisprudência de diversos países e na orientação de reformas legislativas34. 
Dentre os exemplos mais marcantes citamos os processos de insolvência do Lehman Brothers e Nortel 
Networks Corporation, além da reforma do regulamento europeu cujo novo diploma entrará em vigor 
em 2017. 

O colapso do Lehman Brothers foi amplamente divulgado na mídia. A empresa de 164 anos de 
existência, em 15 de setembro de 2008, passou a ser a maior falência já vista. O caso envolveu ativos 
de US$ 639 bilhões e débito estimado em US$ 613 bilhões. Apesar dos espantosos números, o que 
impressiona verdadeiramente é a solução encontrada em tão pouco tempo para a liquidação de créditos 
discutidos em 75 processos e espalhados por 16 países de tradição Civil Law e Common Law. Diretrizes 
do American Law Institute sobre cooperação entre tribunais foram incorporadas ao Protocolo firmado 
entre os representantes das 16 jurisdições onde tramitavam processos do Leham Brothers e, de acordo 
com Rosalind Mason: “[T]he Lehman Brothers case proves that the professions and courts can provide 
solutions to complex cross-border problems where legislative assistance is unavailable”35. 

Por sua vez, o grupo canadense Nortel Networks Corporation era formado por 130 subsidiárias, 
distribuídas em 100 países. Em 2009, o grupo deu início a processos de insolvência perante a 
justiça canadense, norte-americana, europeia (principalmente Inglaterra, França e Irlanda) e com 
repercussão perante alguns países africanos e do Oriente Médio. Em 15 de janeiro de 2009, os tribunais 
norte-americano e canadense aprovaram um protocolo de cooperação36 para a administração dos 
procedimentos e um acordo para disciplinar a divisão de bens arrecadados após a alienação de inúmeras 
patentes. Os magistrados encarregados destes procedimentos realizaram uma audiência em conjunto, 
através de vídeo conferência, para, após 21 dias de julgamento e oitiva de 170 testemunhas, decidirem 
simultaneamente37 pela distribuição pro rata dos recursos entre os três processos. 

34 Vários casos concretos de cooperação entre tribunais e de reformas legislativas levado a cabo por países europeus para prever expressamente 

o dever de cooperação são mencionados por Bob Wessels: The role of courts in solving cross-border insolvency cases, cit; Towards a next step in 

cross-border judicial cooperation. Insolv. Int. 100, 2014. 

35 Tradução nossa: “O caso Lehman Brothers prova que profissionais e os tribunais podem fornecer soluções para problemas transfronteiriças 

complexos quando a assistência legislativa não está disponível”. (MASON, Rosalind F., ATKINS, Scott; MAIDEN, Stewart. The emerging framework 

of cross-border insolvency in and around Australia: Saad Investments, Japan Airlines and Lehman Brothers – Part Two. International Corporate 
Rescue, 8(5), pp. 329-339, 2011, p. 339).

36  O protocolo de cooperação teve por objetivo: harmonizar e coordenar as atividades dos tribunais; promover a administração eficiente das 

insolvências e, assim, maximizar o valor dos ativos; honrar a independência e integridade de cada tribunal; promover cooperação internacional e 

o respeito ao princípio da cortesia] [In re: Nortel Networks Corporation, Court File No. 09-CL-7959, Superior Court of Justice- Ontario].

37 As duas decisões foram publicadas em 12 de maio de 2015: [In re: Nortel Networks, INC., et al, Case No. 09-10138(KG), Bankruptcy Court 

for the District of Delaware]; [In re: Nortel Networks Corporation, Court File No. 09-CL-7959, Superior Court of Justice- Ontario].
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Este último simboliza, portanto, o nível de cooperação que tribunais podem alcançar, enquanto 
o Lehman Brothers se destaca pelo sucesso na resolução conjunta de procedimentos espalhados por 
diversos continentes, entre países de diferentes tradições, sendo que em algumas jurisdições sequer 
existe norma versando sobre insolvências transfronteiriças38. 

Por fim, a nova versão do Regulamento Europeu (n.º 848/2015) que passará a regular as insolvências 
internacionais entre membros da União Europeia a partir de 26 de junho de 2017, incorporou várias 
soluções desenvolvidas pela jurisprudência nos últimos anos39 e se assenta na ampla cooperação, 
comunicação e coordenação de atos de administradores da insolvência e de tribunais, tanto em relação 
à abertura de processos secundários, como para garantir o bom resultado de processos de insolvências 
de grupos empresariais. Em seu preâmbulo, o novo diploma prevê que 

[O]s administradores da insolvência e os órgãos jurisdicionais deverão ter em conta as boas práticas de 
cooperação em casos de insolvência transfronteiriça, resultantes dos princípios e orientações em matéria de 
comunicação e cooperação adotados por organizações europeias e internacionais que atuem no domínio da 
lei em matéria de insolvência, em especial as orientações relevantes da Comissão das Nações Unidas para o 
Direito Comercial Internacional” (UNCITRAL)40.

Não resta dúvida que os instrumentos de Soft Law e a atuação de organizações internacionais são 
mais importantes do que o papel que se acostumada a atribuir a eles no passado e ganharam força 
normativa a partir da influência que exercem na orientação de condutas e como guias interpretativos 
de leis.   

4. Breve conclusão e perspectivas para o Brasil.

Os processos de insolvência internacional demandaram respostas concretas do Judiciário 
Brasileiro, mas a depender do momento histórico receberam soluções contraditórias. A jurisprudência 
predominante no século XX e início do século XXI negava fortemente o reconhecimento de qualquer 
efeito transfronteiriço e, por esta razão, ignorava os fatos ocorridos no exterior independentemente 
da relevância para o sucesso da liquidação ou recuperação das empresas levado a cabo aqui. Nosso 
Judiciário entendia que reconhecer decisões proferidas por tribunais estrangeiros implicaria violação 

38  Estes processos concretizam o entendimento de Jay Lawrence Westbrook sobre a necessidade de atuação similar a um time: “a global 

economic crisis must be managed by various national courts. Our judges must act like a team of surgeons, each of whom is able to treat only one 

part of the patient”. Tradução nossa: “uma crise econômica global deve ser administrada por tribunais de várias nações. Nossos juízes devem agir 

como um time de cirurgiões, cada um consegue tratar apenas uma parte do paciente” (Priority Conflicts as a Barrier to Cooperation in Multinational 

Insolvencies. Penn State International Law Review, vol. 27, 2008-2009, pp. 869-878). 

39  A exemplo da possibilidade de evitar a abertura de processos secundários, desde que assegurado aos credores locais a distribuição de 

recursos segundo as regras da lei nacional (art. 36, 1).

40  Item 48 do Preâmbulo.  
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à soberania nacional41.

A complexidade dos processos envolvendo a Varig e Parmalat impôs uma mudança de postura 
por parte de nossos magistrados. Segundo Campana Filho42, nesses dois episódios marcantes juízes 
brasileiros abriram um canal de comunicação direto com julgadores de outras nacionalidades a fim de 
explicar o trâmite dos processos sediados pelo Brasil e, notadamente, evitar que atos daquelas jurisdições 
colocassem em xeque os objetivos de preservação da atividade empresarial e maximização dos ativos.

Apesar da inovadora iniciativa encabeçada pelo Judiciário brasileiro às vésperas da edição da 
Lei 11.101/2005 e nos primeiros meses em vigor, transcorrida mais de uma década de sua vigência 
pairam dúvidas acerca a abertura de nossos tribunais ao diálogo com autoridades estrangeiras. De uma 
parte, nossos julgares ainda divergem sobre a possibilidade de reestruturação conjunta de sociedades 
brasileiras e estrangeiras perante o Poder Judiciário Brasileiro como uma forma de garantir o sucesso dos 
mecanismos de salvaguarda da atividade empresarial de grupo de sociedades43, mas a tendência parece 
estar se consolidando pela sua admissão44. De outra, é necessário incrementar a comunicação direta 
com tribunais estrangeiros, visto que o convívio com outras jurisdições tendem apenas a aumentar, 
porquanto consequência da integração das empresas brasileiras no mercado global. 

Todavia, é preciso garantir que ações assemelhadas àqueles da Varig e Parmalat produzam bons 
frutos e se revistam de legalidade. A doutrina de direito internacional privado proclama a urgência 
de uma reforma constitucional que amplie os meios de comunicação e interação com autoridades 
estrangeiras, bem como descentralize o processo de reconhecimento de sentença estrangeira. Enquanto 
o Poder Legislativo não se solidariza com a pauta, compete indagar qual a alternativa para que a 
cooperação jurisdicional deixe o plano das ideias e torne-se um instrumento legalmente reconhecido. 
E, ainda, como chancelar decisões estrangeiras para fins de iniciar diálogo com o Judiciário brasileiro 
sem submeter aquelas ao iter dos mecanismos formais de cooperação?  

41  Em 1933 o STF negou a homologação de sentença falimentar proferida por um tribunal francês envolvendo a Companhia Port of Para, sob 

o argumento que não era possível a homologação se os efeitos pretendidos incidiam exclusivamente em imóvel situado em nosso país (SE 919, 

rel. Min. Plínio Casado). Sob a égide do Decreto-lei 7.661, Trajano de Miranda Valverde comentou o caso da PAN AM, destacando que “o ativo 

da companhia norte-americana que estava no Brasil responderá exclusivamente pelo passivo aqui assumido, não sendo arrecadado pelo juízo no 

exterior.” (VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4ª ed. atual. por J. A. Penalva Santos e Paulo Penalva Santos, v. 3. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999, p. 144). Em anos mais recentes, o STJ negou a homologação de sentenças de falência proferidas pela justiça portuguesa 

com o argumento de competência exclusiva da justiça brasileira (SEC 1734/PT, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 15/09/2010; SEC 1735/

EX, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 12/05/2011).

42 The Legal Framework for Cross-Border Insolvency in Brazil, Houston Journal of International Law, vol. 32, 2009, pp. 97- 159.

43 O processo envolvendo empresas do Grupo X, do empresário Eike Batista, traduz bem esta divergência. O magistrado de primeiro grau 

indeferiu a inclusão das empresas sediadas na Áustria (OGX International GmbH e OGX Áustria GmbH –Hsbc Ctvm S/A), sob argumento que 

“o direito pátrio não pode ser aplicado e muito menos a sua proteção jurídica pode ser concedida para uma empresa chinesa, coreana, tailandesa, 

austríaca ou holandesa, sob pena de violação da soberania da legislação pátria daqueles países ou absoluta inaplicabilidade sem o amparo legal.” 

(Processo n.º 0377620-56.2013.8.19.0001, 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 2008). Este entendimento foi reformado pela 

instância superior, ostentando a divergência judicial sobre o tema (TJRJ- AI n.º 0064658-77.2013.8.19.0000, 14ª CC, Rel. Des. GILBERTO 

CAMPISTA GUARINO, J. 19.02.2014). 

44  Ver, por exemplo, os casos recentes referentes à Construtora OAS (Decisão proferida em 01.04.2015 no processo n.º 1030812-77.2015.8.26.0100, 

em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo- Capital), Grupo Schahin (Decisão proferida em 04.05.2015 no 

processo n.º 1037133-31.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo- Capital) e Grupo OI 

(Decisão proferida em 29.06.2016 no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro). 
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O princípio cooperativo encontra suas raízes na Constituição Federal (art. 4º, IX) e, portanto, orienta 
a atuação dos três Poderes. A cooperação internacional, no mundo globalizado, tornou-se necessária 
para a própria defesa da soberania nacional e para a concretização de direitos dos jurisdicionados. 
Ademais, a Constituição versa sobre a competência atinente à homologação de sentença estrangeira 
(atribuía ao STJ- art. 105, I, i) e de execução, a cargo dos juízes federais após a homologação (art. 109, 
X), contudo, a moldura constitucional não veda o reconhecimento de sentença estrangeira pelas demais 
esferas do Judiciário – independentemente do procedimento de homologação ou exaquatur – no que 
toca a produção de efeitos atípicos e remotos da sentença estrangeira. Marcela Harumi Takahashi Pereira 
faz distinção entre a circunstância de reconhecimento de sentença estrangeira para fins de definição de 
direitos e reconhecimento de sentença estrangeira para tornar seus efeitos principais e diretos eficazes 
no território brasileiro45. 

Assim, o juízo de delibação do STJ é necessário apenas para a produção de efeitos típicos e próximos, 
mas não impede em absoluto o reconhecimento da sentença estrangeiras pelas diferentes instâncias do 
Poder Judiciário Brasileiro. 

Ao transportarmos esse raciocínio ao direito falimentar, conseguimos resolver muitos dos impasses 
que avistam com a integração dos mercados. Nas insolvências transnacionais, as decisões podem escapar 
ao processo de homologação de sentença e às formalidades do exequatur porque serão resolvidas 
através da atuação da jurisdição brasileira em cooperação com tribunais de outras nacionalidades. Esta 
assertiva não afasta todos os conflitos, principalmente no que diz respeito à seleção da lei aplicável, 
todavia, a experiência internacional comprova que o sucesso na reestruturação de grupos empresariais 
e a destinação ótima dos bens de complexas massas falidas são atingidos, sobretudo, por meio de 
diálogo direto entre juízos e pela construção de soluções customizadas para cada caso concreto.

A ausência de regramento específico sobre insolvências internacionais e também sobre métodos de 
comunicação e cooperação entre o Poder Judiciário brasileiro e estrangeiros é um fator de insegurança 
e nutre dificuldades. Precisamente nesse contexto os instrumentos de Soft Law merecem nossa atenção. 
Melissa Waters46 pontua que o diálogo judicial cresce em importância na escassez de diplomas legais e 
de jurisprudência consolidada acerca de determinada questão transnacional. Não é coincidência o fato 
de todos os precedentes brasileiros nesta seara estarem fundamentados em instrumentos de Soft Law, 
referindo-se à Lei Modelo da UNCITRAL ou conceitos por ela disciplinados. 

Afinal, a atividade empresarial não respeita barreiras e, por consequência, as turbulências econômicas 
também não. Olhar para insolvências internacionais significa admitir a íntima relação entre direito 
comercial e direito internacional. 

45   “[U]ma coisa é reconhecer a sentença estrangeira, para que seja considerada na definição de direitos; outra coisa é reconhecer a sentença 

estrangeira para que seja coativamente imposta com o auxílio do aparato estatal brasileiro. Nessa última hipótese, o comprometimento do país com 

a sentença estrangeira é muito maior. São razoáveis, portanto, as cautelas adicionais, como a homologação. (…) não existe, como já dizia Tenório 

(1955, p. 433), diante de normas constitucionais semelhantes às atuais, a regra “de que a sentença estrangeira, seja qual fôr a sua natureza, tenha 

de ser homologada”, mas existe sim, acrescentamos nós, a regra de que a sentença estrangeira deve ser homologada antes da execução (art. 109, X, 

da CR)” (Dos casos em que é desnecessário homologar uma sentença estrangeira. 2009. 264 f. Tese Doutorado em Direito –Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, 2009, p. 224-225).
46   Idem, p. 495.
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De outra vertente, A regulamentação não é primazia do Estado, no entanto, vimos que o 
compartilhamento do poder normativo não conduz necessariamente ao enfraquecimento do poder 
estatal. A atividade da UNCITRAL e dos demais institutos especializados no estudo da insolvência 
internacional comprova que a repartição e a fragmentação das competências normativas são salutares. 
Entidades não governamentais têm muito a contribuir para a evolução de um direito que nasceu dos 
costumes mercantis e, assim, cabe ao Poder Judiciário ser protagonista destas mudanças através de sua 
abertura e convívio harmonioso com autoridades estrangeiras. 

Referências bibliográficas

BECKER, Joseph D. International Insolvency: The Case of Herstatt. American Bar Association 
Journal, vol. 62, October/1976, pp. 1290- 1296.

BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade atual e seus três grandes desafios políticos. In: CASELLA, Paulo 
Borba; RAMOS, André de Carvalho (coord.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira 
Mattos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 166-178.

BUXBAUM, Hannah. National Jurisdiction and Global Business Networks: Earl A. Snyder Lecture in 
International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 17: Iss. 1, Article 8, 2010.

CALDERON, Silvio Javier Battello. Falência Internacional no Mercosul: proposta para uma solução 
regional. Curitiba: Juruá, 2011.

CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. The Legal Framework for Cross-Border Insolvency in Brazil, 
Houston Journal of International Law, vol. 32, 2009, pp. 97- 159.

______. A recuperação judicial de grupos societários multinacionais:  contribuições para o 
desenvolvimento de um sistema jurídico brasileiro a partir do direito comparado. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo- Faculdade de Direito, 2013.

CLIFF, Jenny. The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency-A Legislative Framework to 
Facilitate Coordination and Cooperation in Cross-Border Insolvency. Tulane J. Of Int’l & Comp. Law, 
vol. 12, 2004, pp. 307-345.

FERGUSON, Yale H.; MANSBACH, Richard W. Remapping Political Space: Issues and Nonissues in 
Analyzing Global Politics in the Twenty-First Century. In: FERGUSON, Yale H.; BARRY JONES, R. J 
(Eds). Political Space: frontiers of change and governance in a globalizing world. State University 
of New York, 2002.

GERSEN, Jacob; POSNER, Eric. Soft Law: Lessons from Congressional Practice. 61 Stanford Law 
Review, pp. 573-628, 2008.

GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Contrato, globalização e Lex Mercatoria. São Paulo: Clássica, 
2012. Versão eletrônica. Disponível em: http://www.fredericoglitz.adv.br/biblioteca_detalhe/17/
contrato--globalizacao-e-lex-mercatoria#sthash.JtWFi4EG.dpuf

file:///C:/Users/Marcela/Dropbox/Marcela/JML/Freela%202017/Livro%201%20-%20Coletanea%20Glitz/arquivos%20word/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/LB22D4XDXL72DAPR6P72G6P8524AURPHEBEMJ7KY6EQ8JL4QKU-48684?func=service&doc_number=002392437&line_number=0009&service_type=TAG%22);
file:///C:/Users/Marcela/Dropbox/Marcela/JML/Freela%202017/Livro%201%20-%20Coletanea%20Glitz/arquivos%20word/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/LB22D4XDXL72DAPR6P72G6P8524AURPHEBEMJ7KY6EQ8JL4QKU-48684?func=service&doc_number=002392437&line_number=0009&service_type=TAG%22);
http://www.fredericoglitz.adv.br/biblioteca_detalhe/17/contrato--globalizacao-e-lex-mercatoria#sthash.JtWFi4EG.dpuf
http://www.fredericoglitz.adv.br/biblioteca_detalhe/17/contrato--globalizacao-e-lex-mercatoria#sthash.JtWFi4EG.dpuf


Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

145

KEOHANE, Robert. Global Governance and Democratic Accountability. In: HELD, David; KOENIG-
ARCHIBUGI, Mathias (Eds). Taming Globalization: Frontiers of Governance. London: Polity Press, 
2003, pp. 130-159.

______; NYE JR, Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 2nd ed.  
Boston: Little, Brown, 1977.

______. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: 
Princeton University Press, 1984.

MADRUGA, Antenor. O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica 
Internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 13, n. 54, maio-junho 2005, pp. 291-311.

MASON, Rosalind F., ATKINS, Scott; MAIDEN, Stewart. The emerging framework of cross-border 
insolvency in and around Australia: Saad Investments, Japan Airlines and Lehman Brothers – Part 
Two. International Corporate Rescue, 8(5), pp. 329-339, 2011. 

MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Sentido de teoria geral do direito, globalização e harmonização do 
método jurídico. In: CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia (coord.). Direito da Integração. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 87-104.

MOHAN, S. Chandra. Cross-border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer? 
INSOL International Insolvency Review, Vol. 21, 2012, pp.199–223.

PEREIRA, Marcela Harumi Takahashi. Dos casos em que é desnecessário homologar uma sentença 
estrangeira. 2009. 264 f. Tese (Doutorado em Direito)–Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 
UERJ, Rio de Janeiro, 2009, p. 224-225.

SASSEN, Saskia. The State and Globalization. In: HALL, R., BIERSTEKER, T. (Ed.). The Emergence 
of Private Authority in Global Governance. Cambridge: Cambridge, 2002, pp. 91-112.

SATIRO, Francisco; CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. A Insolvência Transnacional: para além da 
regulação estatal e na direção dos acordos de cooperação. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles 
de; SATIRO, Francisco (coord.). Direito das Empresas em Crise: problemas e soluções. São Paulo: 
Quartier Latin, pp. 119-140, 2012.

SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. Auxílio direto, carta rogatória e homologação de sentença 
estrangeira. Revista de Processo, São Paulo, v. 30, n. 128, out. 2005, pp. 287-292.

SILVA FILHO, Edison Benedito. Trajetória Recente do Investimento Estrangeiro Direto e em Carteira 
no Brasil. Boletim de Economia e Política Internacional, n. 19, Jan./Abr. 2015, pp. 5-20. 

SLAUGHTER, Anne-Marie; WHITE, William Burke. The Future of International Law is Domestic. 
Harvard International Law Journal, v. 47, Number 2, Summer 2006, pp. 327-352.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

146

______. Sovereignty and Power in a Networked World Order. Stanford Journal of International 
Law, v.40, 2004, pp. 283-327. 

______. Judicial Globalization, Virginia Journal Of International Law, vol. 40, 2000, pp. 1103-1140.

______. A Global Community of Courts.  Harvard International Law Journal, Vol. 44, Number 1, 
Winter 2003.

TORIBIO, Gabriela Morais. A Importância e os Entraves à Cooperação Jurídica Internacional.  Revista 
Direito UNIFACS – Debate Virtual, n. 128, 2011, s/p.

TOFFOLI, José Antônio Dias e CESTARI, Virgínia Charpinel Junger. Mecanismos de Cooperação 
Jurídica Internacional no Brasil, em MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. In: BRASIL. Manual de Cooperação 
Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em Matéria Penal. Brasília: Secretaria 
Nacional de Justiça, 2008. pp. 21-29.

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4ª ed. atual. por J. A. Penalva 
Santos e Paulo Penalva Santos, v. 3. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

ZAVASCKI, Teori Albino. Cooperação Jurídica Internacional e a concessão do Exequatur. Revista de 
Processo, v. 35, n. 183, maio, 2010, pp. 09-24.

ZUMBANSEN, Peer. Neither Public nor Private, National nor International: Transnational Corporate 
Governance from a Legal Pluralist Perspective, Journal of Law and Society, vol. 38, 2011, pp. 50-75.

WATERS, Melissa A. Mediating Norms and Identity: The Role of Transnational Judicial Dialogue in 
Creating and Enforcing International Law. Georgetown Law Journal, vol. 93,  No. 2, January 2005, 
pp. 487-574

WESSELS, Bob. The role of courts in solving cross-border insolvency cases. Insolv. Int. 65, 2011. 

______. Towards a next step in cross-border judicial cooperation. Insolv. Int. 100, 2014. 

WESTBROOK, Jay Lawrence. Priority Conflicts as a Barrier to Cooperation in Multinational 
Insolvencies. Penn State International Law Review, vol. 27, 2008-2009, pp. 869-878. 



ARBITRAGEM E EMPRESAS 
EM CRISE: O PROBLEMA DA 

ARBITRABILIDADE OBJETIVA

Giovana Benetti



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

148

ARBITRAGEM E EMPRESAS EM CRISE: O PROBLEMA DA 
ARBITRABILIDADE OBJETIVA1

ARBITRATION AND INSOLVENCY: THE PROBLEM OF OBJECTIVE 
ARBITRABILITY

Giovana Benetti 2

RESUMO: Objetiva-se identificar quais matérias podem ser submetidas à apreciação de um tribunal 
arbitral quando uma parte é empresa falida ou em recuperação judicial na perspectiva do Direito 
Comparado. A metodologia adotada é o Direito Comparado, tendo-se escolhido o direito brasileiro, 
francês e norte-americano para fins de se exemplificar as nuances de cada sistema. O problema enfrentado 
no trabalho é o de que pode haver tensão entre o procedimento arbitral e o processo falimentar ou de 
recuperação, especialmente por potencial conflito entre os interesses (coletivo x privado) e os direitos 
envolvidos (indisponível x disponível). Questiona-se, portanto, se tais casos seriam arbitráveis, segundo 
os critérios de arbitrabilidade adotados em cada um dos sistemas. A pesquisa demonstra não haver 
consenso na doutrina a respeito do tema, especialmente em razão de divergências no direito falimentar 
e nas leis de arbitragem estrangeiras. Muito embora não seja um tema pacífico, identificaram-se alguns 
critérios que podem ser úteis para se determinar a arbitrabilidade de questões em casos envolvendo 
parte em crise financeira. Conclui-se, em relação aos três ordenamentos examinados, pela possibilidade 
de matérias contratuais não ligadas diretamente ao desenrolar da falência ou da recuperação serem 
decididas por meio da arbitragem.  

PALAVRAS-CHAVE: Arbitrabilidade Objetiva; Falência; Recuperação Judicial; Lei aplicável; Direito 
comparado.

ABSTRACT: This article approaches the question of which matters can be submitted to an arbitral 
tribunal when the case involves an “insolvent” company from a comparative law perspective. The adopted 
methodology is comparative law, having Brazilian law, French law and American law been chosen to 
exemplify the peculiarities of each system. The problem raised in the article concerns the potential 
tension that may arise between the arbitral and the insolvency proceedings, particularly regarding the 
potential conflict between interests (collective x private) and the rights involved (inalienable x alienable). 
The question posed is therefore whether such cases would be arbitrable according to the criteria of 

1  O texto do presente ensaio corresponde, em parte, à palestra proferida no XV Congresso Internacional de Arbitragem do Comitê Brasileiro 

de Arbitragem (CBAr) em 25 de setembro de 2016 em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

2  Doutoranda em Direito Civil pela Universidade de São Paulo – USP. Advogada, sócia de Judith Martins-Costa Advogados. Foi pesquisadora 

visitante do Max Planck Institute for Comparative and International Private Law em Hamburgo, Alemanha, em 2015 (abril e maio) e 2016 (abril). 

Especialista em Processo Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professora convidada de Programas de Pós-Graduação. 

A autora agradece Pietro Webber pelo imprescindível e incansável auxílio com a complementação da pesquisa, bem como pela revisão do texto 

final do artigo. Agradece, ainda, Mariana Martins-Costa Ferreira pela leitura atenta do texto e pela troca de ideias. Também agradece o honroso 

convite formulado pelo Dr. Frederico Glitz para participar da presente obra.
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arbitrability adopted in each of the systems analyzed. The research shows that there is no consensus 
in the doctrine on the subject, especially due to differences in insolvency law and foreign arbitration 
laws. Although the subject is not undisputed, it was possible to identify some criteria that may be useful 
to determine the arbitrability of matters in cases involving a party in financial crisis. The conclusion, 
regarding the three legal systems analyzed, is that it is possible for contractual matters not directly 
related to the proceedings of bankruptcy or judicial reorganization to be resolved through arbitration. 

Keywords: Objective Arbitrability; Bankruptcy; Reorganization; Applicable Law; Comparative Law.

SUMÁRIO: Introdução. 1. Arbitrabilidade objetiva de questões relacionadas a empresas em crise na 
perspectiva do direito brasileiro. 2. Arbitrabilidade objetiva de questões relacionadas a empresas em 
crise na perspectiva do direito comparado. Conclusões. Referências bibliográficas.

Introdução

 A temática da arbitragem envolvendo empresas em crise vem despertando o interesse da doutrina 
e de profissionais, especialmente em vista da crescente utilização de ambos os institutos. Por exemplo, 
de 2010 a 2015, o uso da arbitragem no Brasil cresceu 73%3. E a situação não foi diferente em relação 
ao número de pedidos de recuperação judicial4: neste mesmo período, houve um aumento de 170%, 
passando-se de 475 pedidos em 2010 para 1.287 em 20155. 

A crescente inter-relação entre arbitragem e empresas em crise pode ser igualmente exemplificada 
pelos dados de casos administrados pela Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional 
(CCI). Segundo Klaus Sachs, entre 1968 e 2002 apenas 17 sentenças abordaram a falência (“bankruptcy”) 
superveniente de uma parte; já entre 2002 e 2006, houve 16 decisões sobre o assunto6.

O cenário brasileiro atual é semelhante: a partir de questionário7 respondido por quatro câmaras 
arbitrais brasileiras (CAMARB, CIESP, CBMA e CAM-CCBC), foram identificados 20 processos arbitrais 
que envolviam partes em recuperação judicial, desde 2013 – como se ilustra na tabela abaixo.

3  LEMES, Selma. Arbitragem em Números e Valores. Disponível em <https://goo.gl/G1pNaE>. Os resultados da pesquisa foram também 

publicados pelo site Conjur em 15 de julho de 2016: <www.conjur.com.br/2016-jul-15/solucoes-arbitragem-crescem-73-seis-anos-mostra-

pesquisa>.

4  Se considerados o número de pedidos de recuperação e de falência, houve um crescimento de 27%, passando-se de 2.414 pedidos para 

3.070, conforme o “Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações”. 

5  Conforme o “Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações”. Vide também: <www.valor.com.br/brasil/4624669/pedidos-de-

recuperacao-judicial-batem-recorde-no-semestre-diz-serasa>.

6  SACHS, Klaus. Insolvency Proceedings and International Arbitration. In: Collected Courses of the International Academy for Arbitration 

Law – 2011. Vol. I. Arbitration Academy, 2013, p. 1, tradução livre. 

7  O questionário enviado às câmaras arbitrais era composto pelas seguintes perguntas: (i) Quantos processos envolvendo partes em recuperação 

judicial foram iniciados em 2013, 2014, 2015 e 2016?; (ii) Quantos processos envolvendo partes cuja falência foi decretada foram iniciados em 

2013, 2014, 2015 e 2016; (iii) Algum desses processos foi suspenso devido à recuperação judicial de alguma parte? Se sim, em quantos?; (iv) Algum 

desses processos foi suspenso devido à falência de alguma parte? Se sim, em quantos?; (v) Quais as matérias envolvidas nos casos em que uma das 

partes estava em recuperação judicial ou teve sua falência decretada?. Os dados relativos ao CAM-CCBC foram coletados dentre os processos em 

curso. A Autora agradece a gentileza de CAM-CCBC, CIESP, CAMARB e CBMA ao prontamente responderem o questionário. 
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CAMARB CIESP CBMA CCBC
2013 0 1 0 1
2014 1 2 0 3
2015 0 2 0 6
2016 0 3 0 1

(Fonte: Elaboração da Autora)

A matéria envolvida nesses 20 processos arbitrais pôde ser classificada em quatro grandes campos, 
do seguinte modo:

Construção civil e Energia Fornecimento de bens e 
serviços Societário Empresarial em 

geral

5 3 2 10

25% 15% 10% 50%

(Fonte: Elaboração da Autora)

Além destes, houve também dois casos envolvendo partes cuja falência havia sido decretada (CIESP) 
e um procedimento de mediação envolvendo parte em recuperação judicial (CAM-CCBC). Segundo as 
respostas oferecidas ao Questionário, nenhum dos processos envolvendo partes em crise foi suspenso. 

A prática demonstra que o fato de uma das partes estar sujeita a falência ou recuperação não torna, 
por si só, a disputa inarbitrável8. Contudo, o estado de crise da sociedade empresária (recuperação 
judicial, falência ou recuperação extrajudicial9) pode afetar, de algum modo, a eficácia da convenção 
arbitral e o andamento do processo arbitral.

Inicialmente, para adentrar-se na discussão da arbitrabilidade em casos envolvendo empresas em 
crise financeira, é preciso delimitar o escopo do presente ensaio. Não se examinará aqui as discussões 
em torno da arbitrabilidade subjetiva, do pagamento dos custos despendidos com o processo, nem 
as implicações decorrentes de eventual perda da capacidade da falida para contratar10. O fato de a 
convenção arbitral manter ou não a sua eficácia – mesmo após a decretação de falência ou o deferimento 

8  LIEBSCHER, Christoph. Insolvency and Arbitrability. In: MISTELIS, Loukas; BREKOULAKIS, Stavros (Orgs.). Arbitrability: international 

and comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 2009. No mesmo sentido: SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. 

Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 165.

9  No direito brasileiro, vide art. 1º da Lei 11.101/2005: “Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor”. Acresça-se a possibilidade de liquidação extrajudicial 

(vide Lei 6.024/74). Como se verá adiante, o regramento das empresas em crise financeira apresenta diferenças de acordo com o sistema envolvido, 

variando, inclusive, a denominação dada aos institutos. Há quem utilize o termo “insolvency” (“insolvência”) em sentido amplo para abarcar as 

hipóteses de falência e de recuperação de empresas. Considere-se que, no direito brasileiro, reserva-se o termo “insolvência” para a hipótese em que 

“as dívidas excedam à importância dos bens do devedor”, sendo este uma pessoa física (Código Civil, art. 955).

10  Discussão presente no conhecido caso Jackson v. Diagrama, que versava sobre empresa em situação falimentar e a eficácia da convenção 

arbitral (TJSP. Ag. 9044554-23.2007.8.26.0000. Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais. Relator Des. Pereira Calças. J. em 25 de 

junho de 2008).
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do pedido de recuperação judicial – também não será abordado. 

Esse último ponto foi apreciado em diversos julgados11 e foi, inclusive, objeto do enunciado nº 
6 na I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios12. Outro tema constante do referido 
enunciado e que não será aqui abordado é a necessidade ou não de se suspender o processo arbitral já 
em curso13. O “processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência”, diz o enunciado nº 
6, “não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impede 
a instauração do procedimento arbitral, nem o suspende”14. 

 Essas e outras questões determinam-se pela lei aplicável aos efeitos da falência ou da recuperação. 
Para responder a pergunta sobre qual seria a lei aplicável pelos árbitros aos efeitos da falência ou da 
recuperação, a doutrina sugere, em geral, três possibilidades15: (i) a lex arbitri, isto é, a lei aplicável à 

11  Assim, e.g., casos citados pelo Prof. Arnoldo Wald em sua palestra “Recuperação Judicial, Falência e Arbitragem”, proferida no XV Congresso 

Internacional de Arbitragem do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), em 26 de setembro de 2016: TJSP. Ap. Cív. 0176616-06.2009.8.26.0100. 

Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado. Relator Des. Melo Bueno. J. em 26 de março de 2012 (“Superveniência de falência de uma das partes 

não desnatura o contrato nem a convenção arbitral”); TJSP. EDcl. 0349971-66.2009.8.26.0000. Quarta Câmara de Direito Privado. Relator Des. 

Maia da Cunha. J. em 10 de dezembro de 2009 (“A superveniência da massa falida e indisponibilidade de seus bens não impede a aplicação da Lei 

n° 9307/96, prosseguindo-se o processo de arbitragem com a participação do administrador judicial”).

12  I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, organizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 

em 22 e 23 de agosto de 2016 – Brasília – DF.

13  O tema foi abordado em diversos trabalhos nacionais e internacionais. Na doutrina brasileira, e.g.: NUNES PINTO, José Emilio. A Arbitragem 

na Recuperação de Empresas. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 7, 2005, p. 79-100; MORAES, Felipe; LIMA, Leandro Rennó. Arbitragem 

e Recuperação Judicial de Empresas. In: NASCIMBENI, Asdrubal; MUNIZ, Joaquim; RANZOLIN, Ricardo. (Orgs.). 20 Anos da Lei Brasileira 

de Arbitragem. Vol. I. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2015, p. 129-148. Na doutrina internacional, e.g.: FOUCHARD, Philippe. Arbitrage et 

faillite. Revue de l’Arbitrage, n. 3, 1998; MANTILLA-SERRANO, Fernando. International Arbitration and Insolvency Proceedings. Arbitration 

International, vol. 11, n. 1, 1995; VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: 

Kluwer Law International, 2014.

14  Nesse sentido, deve-se destacar que a doutrina entende ser aplicável o art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005 aos processos arbitrais, de forma 

que, caso seja ilíquida a quantia demandada na arbitragem, razão não há para suspendê-la até a definição de seu valor (“Art. 6º A decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida”). (Neste sentido, exemplificativamente, NUNES PINTO, José Emilio. A Arbitragem na Recuperação de Empresas. 

Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 7, 2005; SPINOLA E CASTRO, Eduardo. A Arbitragem e a Nova Lei de Falências. In: CASTRO, Rodrigo; 

ARAGÃO, Leandro (Coords.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 144). 

Destaque-se já ser esse critério utilizado pelos tribunais estatais: no caso da recuperação judicial do Grupo Oi – mencionado infra –, o magistrado 

ordenou a suspensão dos processos arbitrais que já tivessem quantias líquidas (Despacho de 29 de junho de 2016, fl. 89.518, in verbis: “Com relação 

aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas devedoras” deverá ocorrer a “suspensão de todas as arbitragens 

nas quais já haja definição de quantias líquidas devidas pelas requerentes”). 

15  Para Klaus Sachs, quanto à (i) Lex Fori, os árbitros não a teriam; (ii) Lex Arbitri, os árbitros tendem a aplicar, na prática, as regras 

mandatórias do país em que a arbitragem se desenvolve, especialmente quando tais normas integram a ordem pública internacional reconhecida 

pelo ordenamento da sede da arbitragem; (iii) Lex Causae, os árbitros pareceriam desejar aplicar as regras mandatórias do país cujas leis aplicam-se 

ao mérito da disputa e, consequentemente, as normas relativas à falência ou recuperação vinculadas à Lex Causae; e, finalmente; (iv) Lex Concursus, 

os árbitros, em princípio, não aplicariam a lei estrangeira de “insolvência” quando a sede da arbitragem não é o país em que a “insolvência” está 

sendo processada nem a sua lei é aplicável. (SACHS, Klaus. Insolvency Proceedings and International Arbitration. In: Collected Courses of the 

International Academy for Arbitration Law – 2011. Vol. I. Arbitration Academy, 2013, p. 35-36, tradução livre). Stavros Brekoulakis, por seu 

turno, ressalta que os tribunais estatais só devem aplicar a lex fori para determinar a arbitrabilidade apenas (se e quando) apresentarem jurisdição 

territorial preliminar em relação ao pedido em questão. BREKOULAKIS, Stavros. Arbitrability and Conflict of Jurisdicionts: the (diminishing) 

relevance of lex fori and lex arbitri. In: FERRARI, Franco; KRÖLL, Stefan. (Eds). Conflict of Laws in International Arbitration.  Munique: Sellier, 

2001, p. 122, tradução livre. Ainda segundo o autor, a arbitrabilidade é uma questão de jurisdição, e não de mérito, de modo que a lei aplicável ao 

mérito do litígio não seria, a seu ver, relevante (Idem, p. 129). Brekoulakis defende a possível aplicação da lei do local de execução da sentença, 

se tal lei for relevante de um ponto de vista da jurisdição envolvida ou, caso seja irrelevante, os árbitros decidiriam o problema da arbitrabilidade 

independentemente de um direito nacional (Idem, p. 129). 
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arbitragem por decorrência da sede16; (ii) a lex causae, ou seja, o direito escolhido pelas partes como 
aplicável ao mérito; ou (iii) a lex concursus17, a lei que rege o procedimento falimentar18. Trata-se de 
questão complexa e que, segundo Hanotiau19, depende da Corte perante a qual é levantada a questão. 

Dominique Vidal destaca igualmente as incertezas do direito internacional privado para se 
determinar a lei aplicável aos efeitos de falência ou recuperação que envolva um elemento estrangeiro. 
Para o autor, as incertezas explicar-se-iam pela tensão existente entre dois princípios relacionados à 
falência e que seriam conflitantes: a universalidade e a territorialidade20. A problemática restou bem 
ilustrada no clássico caso Elektrim v. Vivendi21.

A importância da lei aplicável também se reflete no tema da arbitrabilidade objetiva – o foco do 

16  Bernard Hanotiau destaca, ainda, haver regras de direito internacional privado em certos ordenamentos jurídicos que determinam a análise da arbitrabilidade conforme os 

critérios da lei da sede do tribunal arbitral, como seria o caso da Suíça. (HANOTIAU, Bernard. The Law Applicable to Arbitrability. Singapore Academy of Law Journal, vol. 26, 2014, p. 

883, tradução livre). Cumpre mencionar que nos comentários ao art. 20, parágrafo primeiro da Lei Modelo da UNICTRAL sobre “Cross-Border Insolvency” refere-se: tendo em vista as 

peculiaridades da arbitragem internacional, em especial a sua relativa independência do ordenamento jurídico do Estado em que o processo arbitral se desenvolve, nem sempre pode ser 

possível, em termos práticos, implementar a suspensão automática do processo arbitral, em virtude, por exemplo, de a arbitragem não se desenvolver em Estado Signatário ou Estado do 

procedimento principal (onde o devedor tem o centro de seus maiores interesses) (tradução livre). Ademais, o Regulamento da União Europeia nº 1346 de 29 de Maio de 2000 prevê, no art. 

4, em princípio, a aplicação da lei do Estado Membro em que o processo de “insolvência” foi aberto como a aplicável ao procedimento de “insolvência” e aos seus efeitos. Já o art. 15 menciona 

que os efeitos do processo de “insolvência” em uma ação em curso são regidos pela lei do Estado Membro em que a referida ação está pendente. Assim, para Seraglini e Ortscheidt, 

se a arbitragem estiver em curso quando for aberto o processo de “insolvência”, será aplicável a lei da sede; caso contrário, os efeitos da “insolvência” sobre a convenção arbitral serão dados 

pela lei do país em que a “insolvência” for aberta (SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 573). 

17  Segundo Stefan Kröll, “ao se determinar se uma disposição da lex loci concursus é internacionalmente mandatória e deveria ser aplicada por um tribunal arbitral 

há diversos fatores a serem considerados. Em primeiro lugar, é necessário que o legislador tenha tido a intenção de tornar tal disposição internacionalmente mandatória, 

i.e., loi d’application immediate. Em segundo lugar, deve ser considerado legítimo o interesse do legislador estrangeiro de ter a sua disposição aplicável” (KRÖLL, Stefan. 

Arbitration and Insolvency – Selected conflicts of laws problems. In: FERRARI, Franco; KRÖLL, Stefan. (Eds.) Conflicts of Laws in International Arbitration. Munique: 

Sellier, 2011, p. 252, tradução livre).

18  Há quem refira, ainda, a possível aplicação da lei do local da execução da sentença, em vista do disposto no art. V(2)(a) da Convenção de Nova Iorque para o 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (KREINDLER, Richard; ROTHE, Nicole; O’DELL, Zachary. The New York Convention and 

Insolvency. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 49, 2016, p. 366).

19  HANOTIAU, Bernard. The Law Applicable to Arbitrability. Singapore Academy of Law Journal, vol. 26, 2014, p. 878, tradução livre. 

20  VIDAL, Dominique. Arbitration and Insolvency: comments on ICC Awards and Other Recent Decisions. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 20, 

n. 01, 2009, p. 61. O territorialismo preconiza, em grandes linhas, ser o “Estado em que se verifica a situação de insolvência do devedor a organizar o processo”; (PIDWELL, 

Pedro. A Insolvência Internacional e a Arbitragem. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n. 87, 2001, p. 771). Na definição de Satiro e Campana 

filho, o territorialismo significaria que “o juízo de cada Estado teria jurisdição exclusiva sobre os bens do devedor nele localizados”, enquanto o universalismo seria o 

modelo em que “um juízo – o do Estado onde o devedor possui seu centro de interesses principais – teria jurisdição mundial para administrar a sua insolvência” (SATIRO, 

Francisco; CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. A Insolvência Transnacional: para além da regulação estatal e na direção dos acordos de cooperação. In: TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco. Direito das Empresas em Crise: problemas e soluções.  São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 123).

21  O caso envolvia a alienação das ações que Elektrim (empresa polonesa) detinha em companhia de telefonia à Vivendi (empresa francesa). Foram instaurados processos 

arbitrais em Londres, na London Court of International Arbitration (LCIA), e em Genebra (arbitragem CCI). No processo que se desenvolvia pela CCI com sede em Genebra, 

Elektrim solicitou ao tribunal arbitral que encerrasse o processo em razão de ter tido a sua falência decretada segundo o direito polonês, devendo-se aplicar tal direito como lex 

concursus. Para tanto, invocou o art. 142 da Lei de Falência e Recuperação polonesa, que tornava ineficaz a convenção arbitral após a decretação da falência. Os árbitros entenderam 

ser um problema de arbitrabilidade subjetiva relativa à capacidade de Elektrim de continuar a participar da arbitragem; aplicaram as regras de conflito de lei da lex fori (direito 

Suíço), que, por sua vez, previa a aplicação, para a resolução deste ponto, da lei da incorporação (lex societatis), isto é, a lei polonesa; e concluíram não ter Elektrim capacidade de 

continuar participando do processo. Já o tribunal arbitral com sede em Londres entendeu pela aplicação do direito inglês e prosseguiu com a arbitragem (informações sobre o 

caso são relatadas em BREKOULAKIS, Stavros. Arbitrability and Conflict of Jurisdicionts: the (diminishing) relevance of lex fori and lex arbitri. In: FERRARI, Franco; KRÖLL, 

Stefan. (Eds). Conflict of Laws in International Arbitration.  Munique: Sellier, 2001, p. 131-134). É curioso observar, ainda, o desenvolvimento do caso perante os tribunais estatais 

poloneses: na primeira instância, negou-se a execução da sentença arbitral proferida na arbitragem LCIA, pois se entendeu ser mandatória a previsão contida no art. 142; todavia, 

tal decisão foi revertida em apelação ao se reconhecer a aplicação do art. 15 do Regulamento Europeu nº 1346/2000, prevendo a aplicação do direito do Estado Membro em que a 

ação estaria pendente, ou seja, o direito inglês, no caso (vide GĄSIOROWSKI, Kuba; KOS, Rafał. Elektrim case comes to an end. Disponível em: <www.internationallawoffice.com/

Newsletters/Arbitration-ADR/Poland/Kubas-Kos-Gakowski/Elektrim-case-era-comes-to-an-end>. Último acesso em 18 de setembro de 2016). Cabe salientar que, ainda segundo 

Gąsiorowski e Kos, no direito polonês, em recente reforma legislativa, esse cenário se alterou, tendo sido revogado o referido art. 142. Consequentemente, pode-se depreender 

uma possível tentativa do legislador polonês de adaptação à tendência de se manterem os efeitos da convenção arbitral, ainda que diante da falência de uma das empresas signatárias.
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presente ensaio. Tendo em vista as peculiaridades de cada ordenamento jurídico em relação à temática 
das empresas em crise, a lei aplicável pelos árbitros para decidir se determinada matéria pode ou não 
ser resolvida por arbitragem poderá conduzir a soluções diferentes. Neste contexto, a escolha da lei 
aplicável à definição da arbitrabilidade da matéria pode ser pautada (i) pelas normas de ordem pública; 
(ii) pela autonomia privada; (iii) e, principalmente, pelo princípio in favorem validitis22.

 Para exemplificar o problema, serão analisadas as dificuldades a serem enfrentadas por árbitros 
diante de casos em que o direito brasileiro seja aplicável (Parte I) e, na sequência, em uma perspectiva 
comparada, serão examinados o direito francês e o direito norte-americano (Parte II). 

1. O problema na perspectiva do Direito brasileiro

 Como é sabido, o artigo 1º da Lei Brasileira de Arbitragem dispõe sobre a questão da arbitrabilidade 
– tanto subjetiva23 quanto objetiva24 –, dispondo que pessoas capazes de contratar poderão utilizar a 
arbitragem para dirimir controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis25. Para o presente 
ensaio, importará a parte final do referido artigo, a qual prevê os requisitos objetivos de arbitrabilidade 
tanto para as arbitragens nacionais quanto para as internacionais26.

 Consiste o patrimônio no conjunto de direitos, pretensões, ações e exceções de caráter patrimonial, 
isto é, suscetíveis de avaliação econômica27. Ocorre que nem todos esses direitos, pretensões, ações 
e exceções de caráter patrimonial estão disponíveis ao seu titular28. Daí a discussão em torno da 
possibilidade de se submeterem determinadas matérias para a apreciação dos árbitros. 

22  Aponta Kröll que o princípio in favor validitis seria “a melhor forma de conciliar os comumente opostos princípios do direito concursal e 

da arbitragem” (KRÖLL, Stefan. Arbitration and Insolvency – Selected conflicts of laws problems. In: FERRARI, Franco; KRÖLL, Stefan. Conflicts 

of Laws in International Arbitration. Munique: Sellier, 2011, p. 253, tradução livre). 

23  “A arbitrabilidade subjetiva refere-se aos aspectos da capacidade para poder submeter-se à arbitragem” (LEMES, Selma. Arbitragem na 

Administração Pública. Fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 116). No mesmo sentido: “Condição sine 

qua non para a utilização da arbitragem é a capacidade dos contratantes, sem o que não pode ser firmada a convenção de arbitragem” (CARMONA, 

Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37).

24  Para Pedro Batista Martins, “[d]ireitos patrimoniais disponíveis são aqueles passíveis de conversão monetária e que se encontrem na livre 

disposição do titular” (MARTINS, Pedro Batista. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 03). 

25  Cumpre registrar ter sido revogado o art. 25 da Lei 9.307/1996: “Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos 

indisponíveis e verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade 

competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a 

sentença ou acórdão transitados em julgado, terá normal seguimento a arbitragem”. Por ocasião do Projeto de Lei 406/2013, o Senador Vital do 

Rêgo fundamentou, em adendo ao seu parecer, a revogação do referido artigo, da seguinte forma: “[...] A sua supressão é uma forma de se prestigiar 

ainda mais a arbitragem, evitando com isso paralisações e ingerências judiciais indevidas. A exclusão do artigo não tem a intenção de dar ao árbitro 

competência para resolver questões de direitos indisponíveis. Isto é vedado pelo próprio art. 1º da Lei. Se o árbitro entender que a discussão 

envolve direito indisponível, ele deverá suspender ou mesmo extinguir a arbitragem. [...]”. (Adendo ao Parecer do Relator, Sen. Vital do Rêgo, de 

11 de dezembro de 2013, p. 3).  

26  O sistema brasileiro é monista, isto é, consiste em “diploma jurídico unitário para todas as arbitragens nacionais, não tendo relevância 

específica a presença de um elemento de ligação com mais de um país” (BONATO, Giovanni. Panorama da Arbitragem na França e na Itália. 

Perspectiva de Direito Comparado com o Sistema Brasileiro. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 43, jul./ago./set. 2014, p. 83).

27  MARTINS-COSTA, Judith; ZANETTI, Cristiano. Que matérias são arbitráveis? Vídeo Institucional do CBAr. Disponível em: <http://cbar.

org.br/site/videos/videos-institucionais-cbar>.

28  MARTINS-COSTA, Judith; ZANETTI, Cristiano. Que matérias são arbitráveis? Vídeo Institucional do CBAr. Disponível em: <http://cbar.

org.br/site/videos/videos-institucionais-cbar>.
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 Se determinada empresa, que firmou contrato contendo cláusula compromissória29, enfrentar 
posteriormente período de crise financeira, isso causará algum impacto sobre a matéria a ser levada para 
discussão perante árbitros que aplicarem o direito brasileiro? Essa é a questão central a ser respondida 
nesta seção. Para tanto, cabe pontuar alguns julgados sobre o tema e, a partir de seu exame, extrair as 
matérias possíveis de serem decididas na arbitragem30. 

 O primeiro caso, Targa v. Cremer, foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
em 23 de julho de 201431. Cremer ingressou com processo arbitral contra Targa para resolver o contrato 
de distribuição firmado entre as partes. Targa estava em recuperação judicial e voltou-se ao Poder 
Judiciário para pleitear a suspensão do processo arbitral, invocando, para tanto, a indisponibilidade do 
direito envolvido. Não tendo sido acolhido o seu pedido, interpôs agravo de instrumento.

Dentre outros argumentos, Targa alegou ter cedido fiduciariamente, com a anuência expressa de 
Cremer, todos os créditos, presentes e futuros, decorrentes do contrato de distribuição às instituições 
financiadoras de seu parque fabril. Logo, não poderia dispor dos créditos, em função da cessão. Sustentou, 
igualmente, o não cabimento do procedimento arbitral, pois as instituições às quais foram cedidos os 
créditos não seriam signatárias da cláusula compromissória e se trataria de hipótese de litisconsórcio 
passivo necessário. 

Targa sustentou, ainda, ter havido renúncia tácita de Cremer à convenção arbitral, tendo em vista 
que esta ingressara nos autos da recuperação judicial requerendo a habilitação de crédito oriundo do 
contrato.

Considerando que os pedidos apresentados por Cremer no processo arbitral estavam ligados à 
resolução contratual32, o Desembargador Relator entendeu não se confundirem tais pleitos com os 
créditos objeto de cessão fiduciária às instituições financeiras financiadoras do parque industrial de 
Targa. Diferentemente dos créditos cedidos, as pretensões de Cremer à resolução do contrato e à 
cobrança de multas seriam arbitráveis, no entender do Desembargador. O argumento da configuração 
de litisconsórcio passivo necessário foi igualmente rejeitado.

Decidiu-se, ainda, que habilitar crédito já existente no âmbito da recuperação judicial não configura 
conduta incompatível com a cláusula compromissória, de modo a não importar renúncia tácita. 

Como se pode perceber, a matéria debatida no processo arbitral foi um dos fundamentos da decisão33 
para rejeitar o pedido de suspensão do referido processo. Sendo questões eminentemente contratuais, 
não há falar em inarbitrabilidade, como decidido com acerto pelo Desembargador.

29  Também se poderia cogitar de ter assinado compromisso arbitral (Lei Brasileira de Arbitragem, Art. 3º).

30  Não se pretende aqui esgotar o tema nem apresentar lista taxativa de matérias arbitráveis. Trata-se de esforço para apresentar o estado da 

questão no direito brasileiro a partir de exemplos extraídos em julgados selecionados.

31  TJRJ. Ag. 0016509-16.2014.8.19.0000. Décima Quinta Câmara Cível. Relator Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto. J. em 23 de julho de 

2014. 

32  Os pedidos deduzidos por Cremer diziam respeito “a) à resolução do contrato por culpa da agravante; b) à condenação da agravante ao 

pagamento da multa decorrente dessa resolução; c) à condenação da agravante ao pagamento da multa pelo atraso na entrega das luvas” (p. 6 do 

Acórdão).

33  No andamento processual, verifica-se ter sido interposto Recurso Especial. Todavia, em novembro de 2015 houve “baixa definitivo”, após o 

REsp ter sido inadmitido pela Terceria Vice-Presidente do TJRJ (Des. Nilza Bitar).
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 Também pode auxiliar na busca por uma resposta o conhecido caso Interclínicas34. 

 Interclínicas estava em liquidação extrajudicial e ingressou com ação de cobrança cumulada com 
indenização por danos materiais em face de Saúde ABC, visando à cobrança de valores decorrentes de 
contrato por meio do qual Saúde ABC adquirira a totalidade de sua carteira de clientes. O instrumento 
fora celebrado pelas partes antes da decretação da liquidação extrajudicial de Interclínicas.

Após o ajuizamento da ação de cobrança, Saúde ABC deu início a processo arbitral com base em 
cláusula compromissória prevista no contrato celebrado entre as partes. Instaurado o Tribunal Arbitral, 
Interclínicas questionou sua jurisdição, suscitando a ausência de arbitrabilidade objetiva e subjetiva.

Na sentença sobre jurisdição proferida pelo Tribunal Arbitral35, restou decidido que “[...] o objeto 
da controvérsia submetida à arbitragem tem por escopo (i) a revisão e a redução do preço de aquisição 
da carteira de clientes da Interclínicas, (ii) declaração de quitação do preço total e (iii) a imputação 
de indenizações”. Consequentemente “o objeto da demanda [...] é de natureza patrimonial disponível, 
sendo, [...] passível de submissão à arbitragem, nos termos do art. 1.o, Lei 9.307/96”.

No Superior Tribunal de Justiça, a decisão também foi pró-arbitragem, considerando ser possível, 
portanto, conciliar-se a arbitragem com o estado de crise de uma empresa36. 

Decidiu-se no caso Interclínicas que a análise da arbitrabilidade da matéria deve seguir a regra 
geral, focando, portanto, nos requisitos previstos pelo art. 1º da Lei Brasileira de Arbitragem – a 
patrimonialidade e a disponibilidade do direito. 

Outro julgado a merecer destaque é o caso Jutaí37, o qual versou acerca dos limites objetivos da 
arbitragem frente ao direito falimentar38. 

 P.S.I. Comércio e Prestação de Serviços em Telefones Celulares Ltda. ajuizou ação falimentar em 
face de Jutaí 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda., em função do inadimplemento de duplicatas. A 
sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no então art. 267, VII do Código de 
Processo Civil39. Houve recurso, que decidiu pelo prosseguimento da ação judicial. Diante disso, Jutaí 
interpôs Recurso Especial, sustentando ser a cláusula compromissória um pressuposto processual 
negativo a impedir a instauração do processo falimentar. 

 Discutiu-se, então, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), se o “pedido de falência fundamentado 

34  STJ. MC 14295/SP. Decisão Monocrática. Relatora Min. Nancy Andrighi. Publicada em 16 de junho de 2008.

35 A sentença foi publicada em: MARTINS, Pedro Batista. Decisão sobre Jurisdição. Saúde ABC x Interclínicas. Revista de Arbitragem e 

Mediação, vol. 15, 2007.

36  STJ. MC 14295/SP. Decisão Monocrática. Relatora Min. Nancy Andrighi. Publicada em 16 de junho de 2008.

37  STJ. REsp 1.277.725/AM. Terceira Turma. Relatora Min. Nancy Andrighi. Julgado em 12 de março de 2013. Este caso foi objeto de análise pela 

pesquisa do CBAr relativa à existência, validade e eficácia da convenção arbitral: Comitê Brasileiro de Arbitragem. Relatório do Tema: Existência, 

Validade e Eficácia da Convenção Arbitral, 2016, no prelo.

38  O caso foi comentado em ALVES, Thiago Peixoto. Cláusula Arbitral. Limites. Pedido de Falência. Superior Tribunal de Justiça. Jutaí 661 

Equipamentos Eletrônicos Ltda. v. PSI Comércio e Prestação de Serviços em Telefones Celulares Ltda. Revista Brasileira de Arbitragem, nº 37, 

2013, p. 82-94; e em FREIRE, Bernardo Cavalcanti. Falência. Cláusula compromissória de arbitragem contida em contrato que deu origem a título 

de crédito inadimplido. Descumprimento da obrigação que dá azo ao decreto de quebra, o qual não pode ser objeto de decisão do juízo. Revista 

de Arbitragem e Mediação, vol. 38, jul./set. 2013, p. 445-450.

39  Correspondente ao art. 485, VII do Novo Código de Processo Civil.
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no inadimplemento de títulos de crédito”, oriundos de contrato que continha cláusula compromissória, 
“prescind[iria] de anterior instauração de juízo arbitral”. 

 A Ministra Relatora, Nancy Andrighi, observou poder o inadimplemento servir de fundamento 
para pedido de falência40, não sendo a executividade do título de crédito afetada pela convenção 
arbitral. Ademais, reconheceu não ser a convenção de arbitragem impeditiva da deflagração do processo 
falimentar, o que sequer “poderia ser satisfeito por meio do procedimento arbitral”, em razão de “os 
interesses envolvidos ultrapassa[rem] as esferas de disponibilidade das partes”. 

 Assim, reconheceu a possível convivência harmônica entre a jurisdição arbitral e a estatal, respeitadas 
as competências específicas. Ao Recurso Especial foi negado provimento, determinando-se o retorno 
dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a apreciação do pedido de decretação de falência.

 Do exame do caso Jutaí, percebe-se que as questões relacionadas ao direito falimentar de 
competência exclusiva do Poder Judiciário não podem ser decididas por meio de arbitragem: além 
da decisão acerca da deflagração da falência, pode-se pensar na classificação dos créditos41, na ação 
revocatória42, no pedido de restituição43, na declaração de extinção das obrigações do falido44, por 
exemplo.

 Antes de passar-se ao exame da experiência estrangeira, cumpre mencionar, finalmente, a recente 
decisão monocrática no Conflito de Competência nº 148.72845. O julgado importa não apenas pela sua 
atualidade, mas também por envolver o maior pedido de recuperação judicial já apresentado no país – 
trata-se do caso do Grupo Oi46.

 O Fundo de Investimento Société Mondiale requereu ao Conselho de Administração do Grupo 
Oi a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, cuja pauta seria “a possibilidade de destituição 
de parte dos atuais membros do órgão gestor e a realização de nova eleição para substituí-los”47. Após 
a negativa do Conselho, Société Mondiale instaurou processo arbitral, requerendo, por meio de tutela 
de urgência, a realização da Assembleia. O tribunal arbitral reconheceu sua competência “para resolver 
quaisquer disputas envolvendo a convocação e/ou realização das AGE’s”, em virtude de envolverem 

40  Para tanto, a Ministra Relatora indicou o artigo 580 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 786 do Código atual) e o art. 94, I, 

da Lei 11.101/2005.

41  Lei 11.101/2005, Art. 83. “A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: [...]”.

42  Lei 11.101/2005, Art. 130. “São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento 

entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”. Nesse sentido: RACHSTEINER, Beat Walter. 

Efeitos Jurídicos da Decretação da Falência e da Concessão da Recuperação Judicial em Relação à Arbitragem no Direito Brasileiro. In: LEMES, 

Selma; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: Estudos em Homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, In 

Memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 358.

43  Lei 11.101/2005, Art. 85 e seguintes. Art. 85: “O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do 

devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição”.

44  Lei 11.101/2005, Art. 159: “Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas 

obrigações sejam declaradas extintas por sentença”.

45  STJ. CC 148.728/RJ. Decisão Monocrática. Relator Min. Marco Buzzi. J. em 06 de setembro de 2016.

46  Folha de São Paulo. Oi pede recuperação judicial de R$ 65 bilhões, a maior da história do Brasil. Disponível em: <http://www1.folha.uol.

com.br/mercado/2016/06/1783621-oi-pede-recuperacao-judicial-de-r-53-bilhoes.shtml>. Último acesso em 12 de outubro de 2016. 

47  Por todas as transcrições referentes ao caso do Grupo Oi, cita-se a Decisão Monocrática do Min. Relator Marco Buzzi.
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“matéria de índole estritamente societária, em que se discutem apenas direitos disponíveis”.

 Posteriormente, outros acionistas recorreram ao juízo da recuperação judicial, o qual suspendeu a 
convocação da Assembleia48, destacando que, em razão do “poder geral de cautela, [estaria] apto assim 
para decidir acerca de questões que afetem diretamente o processo de soerguimento judicial”.

 No processo arbitral instaurado por Société Mondiale, o árbitro reafirmou sua competência, 
reiterando sua decisão no sentido da realização da Assembleia Geral. Diante dessa situação, foi instaurado 
Conflito de Competência perante o STJ.

 Consignou a decisão do STJ que, a despeito da validade da cláusula compromissória, “o processo 
de soerguimento de empresas prestadoras de serviços públicos [...] transcende a vontade individual 
de acionistas ou grupos acionários”49. Portanto, foi indeferido o pedido de Société Mondiale, sendo 
mantida a competência do juízo da recuperação judicial50. 

 Do exame dos casos, é possível esboçar algumas conclusões. Em primeiro lugar, parece claro que 
a recuperação judicial ou a falência “em si” não poderiam ser inteiramente processadas por meio da 
arbitragem, seja (i) porque a arbitragem estaria voltada a algo semelhante a uma “fase de conhecimento”51; 
(ii) por haver previsão legal de competência para as ações do sistema falimentar52; ou, ainda, (iii) pelas 
dificuldades de se desenvolver um processo coletivo na arbitragem.

Deve-se destacar que podem ser apreciadas pelos árbitros matérias relacionadas ao direito 
contratual53 – isto é, ao contrato que liga as partes –, como resolução do contrato; aplicação de multas 

48  Cf. Fato Relevante divulgado pelo Grupo Oi em 02 de setembro de 2016: “nesta data, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, onde tramita a ação de recuperação judicial das Empresas Oi, acolhendo manifestação do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, determinou a suspensão da convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias tendo por objeto a destituição de membros do 

Conselho de Administração, bem como a adoção de medidas de responsabilização em face de administradores da Companhia, convocadas pelo 

acionista Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações para se realizarem em 08.09.2016”.

49  Tendo em conta que Société Mondiale também objetivava a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para realização de “nova eleição 

para substiu[ir]” “parte dos atuais membros do órgão gestor” e o fato de a “possível mudança do controle societária da companhia [...] [poder] 

afetar o processo de soerguimento”, entendeu o Ministro Marco Buzzi pela manutenção da “competência momentânea do juízo universal”.

50  O Grupo Oi publicou Fato Relevante em 13 de setembro de 2016, informando que os acionistas celebraram instrumento de transação, por 

meio do qual (i) indicaram os novos membros do Conselho de Administração; e (ii) extinguiram o processo arbitral e o conflito de competência 

em curso.

51  O processo arbitral volta-se à apreciação do caso com vistas à resolução do litígio e, a depender dos pedidos formulados, à definição de um 

crédito, deixando-se a eventual fase de execução (com a consequente execução de bens), por conta da ausência de poder de coerção pelos árbitros, 

a ser instaurada perante o Poder Judiciário.

52  A título de exemplo, podem-se citar os artigos 3º, 82 e 134 da Lei 11.101/2005: “Art. 3º: É competente para homologar o plano de recuperação 

extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que 

tenha sede fora do Brasil”; “Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores 

da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da 

prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil”; “Art. 134. A ação 

revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil”. (destacou-se)

53  Também aponta neste sentido MORAES, Felipe Ferreira Machado. A Utilização da Arbitragem por Empresas em Falência. Dissertação 

de Mestrado. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2014, p. 65: “Evidentemente que as 

matérias que possam ser objeto de um processo arbitral, envolvendo partes em falência ou insolvência, são inúmeras. É possível indicar, a título 

ilustrativo, alguns exemplos, como pleitos objetivando reequilíbrio econômico de contratos, de indenizações, oriundos de controvérsias societárias, 

de construção, de compra e venda de máquinas, cessão de tecnologia dentre outros”.
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(como cláusula penal); revisão do contrato; perdas e danos decorrentes de inadimplemento ou 
adimplemento ruim da prestação.

 Ou seja, pode-se considerar que a participação da empresa em crise na arbitragem não difere 
substancialmente da atuação que esta teria na fase de conhecimento em processo judicial estatal54. 
Em processo arbitral voltado à fixação de um crédito perante a sociedade em recuperação judicial, em 
regra, o processo arbitral se desenvolverá até que o tribunal arbitral reconheça (ou não) o crédito da 
outra parte que deverá, então, realizar sua habilitação perante o juízo da falência ou da recuperação 
judicial55. 

 Dessa forma, têm os árbitros, e.g., o poder de determinar a reserva de créditos para salvaguardar o 
direito (ainda ilíquido) do credor, conforme o art. 6º, § 3º da Lei 11.101/2005 – o que pode ser realizado 
por meio de carta arbitral (art. 22-C da Lei Brasileira de Arbitragem)56. 

 Certamente, seria imprópria e improfícua a tentativa de se elaborar uma lista exaustiva de matérias 
que poderiam ser apreciadas em arbitragem. É de grande relevância, no entanto, indicar critérios para, 
no caso concreto, aferir-se a arbitrabilidade de determinada matéria.

 Do panorama do direito comparado, podem advir critérios diversos dos elencados acima para o 
sistema jurídico brasileiro. Para tanto, examinar-se-ão as soluções encontradas no direito francês e no 
norte-americano.

2. O Problema na Perspectiva do Direito Comparado

Inicialmente, cabe frisar que os termos relativos aos “processos de insolvência”57 podem sofrer 
variações de acordo com o ordenamento jurídico em que esses processos são desenvolvidos58. Assim, 
buscar-se-á utilizar o método de microcomparação jurídica, analisando os institutos de “insolvência” 

54  Esta, inclusive, foi a linha do caso Interclínicas, mencionado supra.

55  É controversa, na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a existência do juízo universal da recuperação judicial. Isso porque o art. 76 da 

Lei 11.101/2005 poderia indicar a restrição da aplicação a existência do juízo universal à falência. Nesse sentido, exemplificativamente: BEZERRA 

FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência Comentada. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 203 e ss.; TJSP. 

Ag. 0186146-38.2012.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator Des. Pereira Calças. J. em 18 de setembro de 2012. Já no 

caso do Grupo Oi o Ministro entendeu-se pela “competência momentânea do juízo universal”, como citado na rodapé nº 49. Não se pretende, 

contudo, discorrer sobre a controvérsia neste ensaio.

56  “Art. 22-C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine 

o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será 

observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem”. Na doutrina, e.g., SCALZILLI, João Pedro; 

SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Almedina, 2016, p. 289. Paulo Fernando Campos 

Salles de Toledo destaca ser essa medida necessária, pois “de nada adiantaria apurar-se a responsabilidade da devedora, traduzida no pagamento 

de determinada quantia, sem haver disponibilidade de recursos prevista para isto” (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e 

Insolvência. In: Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial. Vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 827).

57  Em virtude da nomenclatura dos diversos ordenamentos jurídicos, utilizar-se-á neste texto o termo “insolvência” como gênero, do qual são 

espécies, e.g., a recuperação judicial e a falência. Para a peculiaridade da expressão no direito brasileiro, remete-se para a nota de rodapé nº 9, supra.

58  SACHS, Klaus. Insolvency Proceedings and International Arbitration. In: Collected Courses of the International Academy for Arbitration 

Law – 2011. Vol. I. Arbitration Academy, 2013, p. 7.
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existentes nos sistemas jurídicos francês e norte-americano59 e comparando-os ao direito brasileiro ao 
final.

a. Direito francês

Antes de se ilustrar a dificuldade prática do tema da arbitrabilidade objetiva por meio de uma sentença 
proferida em arbitragem CCI, é importante pontuar (i) o modo pelo qual o estado de “insolvência” é 
tratado no direito francês e (ii) os requisitos objetivos de arbitrabilidade.

Os principais mecanismos para uma empresa enfrentar o estado de crise são sauvegarde, redressement 
judiciaire e liquidation judiciaire. O primeiro instituto – sauvegarde60 – é um “procedimento preventivo 
e tem por objetivo facilitar a reorganização da empresa, buscando permitir o prosseguimento da 
atividade econômica e a manutenção dos empregos”61. O redressement judiciaire62 aproxima-se 
da figura da recuperação judicial brasileira. Por fim, a liquidation judiciaire63 é destinada a colocar 
um fim na atividade da empresa ou a realizar o patrimônio do devedor, quando o redressement for 
“manifestamente impossível”64. Na liquidation judiciaire, há realização dos ativos, assemelhando-se à 
falência do ordenamento jurídico brasileiro65.

Já os requisitos de arbitrabilidade objetiva no direito francês, em se tratando de arbitragem interna, 
podem ser extraídos a partir da leitura dos artigos 2.059 e 2.060 do Code Civil66, muito embora haja 
discussões doutrinárias a respeito dos critérios67. De acordo com a interpretação destes dispositivos, 
duas seriam as possíveis causas de inarbitrabilidade sob o prisma objetivo: (i) a indisponibilidade do 
direito; e, em certa medida, (ii) a ordem pública68. Além disso, indica a doutrina a possibilidade de 
uma terceira causa, qual seja, a (iii) competência exclusiva dada a outra jurisdição, notadamente a um 
tribunal estatal69.  

59  A escolha destes ordenamentos jurídicos estrangeiros se deu em virtude da seleção prévia de excertos de sentenças arbitrais publicadas no 

ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 20 nº 1, 2009, (“Extracts from ICC Arbitral Awards: Arbitration and Insolvency Proceedings”), 

conjugado ao exame dos materiais de pesquisa a que se conseguiu ter acesso. Soma-se a isso a importância que o ordenamento francês assume no 

âmbito da arbitragem e a relevante influência assumida pelo Bankruptcy Code norte-americano em outros sistemas jurídicos.

60  Previsto pelo Code de Commerce, arts. L-620-1 a L-628-10.

61  CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O princípio da preservação da empresa na Lei de 

Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 124.

62  Code de Commerce, arts. L-631-1 a L-631-22.

63  Code de Commerce, arts. L-640-1 a L-645-12.

64  Cf. Code de Commerce, arts. L-640-1, em tradução livre.

65  TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e Insolvência. In: Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial. Vol. VI. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.829.

66  In verbis: “Art. 2.059 Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition”; “Art. 2.060. On ne peut 

compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations 

intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.

Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre”. 

67  Segundo Seraglini e Ortscheidt, há “une grande confusion quant aux critères de l’arbitralité en droit français” (SERAGLINI, Christophe; 

ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 129).

68  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 112. Segundo os 

autores, a jurisprudência ficou encarregada de reduzir o escopo do disposto no art. 2.060 em relação à arbitragem interna (p. 112), havendo quem 

defenda a sua inutilidade, uma vez que o art. 2.059 bastaria para a definição da arbitrabilidade (sobre o tema, vide p. 128-129).

69  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 112.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

160

Seraglini e Ortscheidt esclarecem ser a proteção jurisdicional de certos direitos, como 
conferida pelo art. 2.059, geralmente temporária, permanecendo assim, contudo, se os direitos litigiosos 
não forem adquiridos ou se a situação de fraqueza (faiblesse) perdurar70. 

Cumpre observar, ainda, que a jurisprudência francesa71 afastou a aplicação dos artigos 2.059 e 
2.060 do Code Civil em se tratando de arbitragem internacional (i.e., que “põe em jogo interesses do 
comércio internacional” no sentido do art. 1.504 do Code de Prócedure Civile72)73. Consequentemente, os 
critérios dados pelo Código Civil são “relativement inopérants” para se determinar a arbitrabilidade de 
litígios internacionais, devendo-se examinar a regra material que rege a validade da convenção arbitral 
internacional74. Entendem Seraglini e Ortscheidt que, uma arbitragem internacional, será, em 
princípio, arbitrável “sous réserve des exigences de l’ordre public international”75.

A interação entre o estado de crise e a arbitragem é exemplificada pelo caso CCI 1068776, cuja 
sentença foi proferida em Paris no ano de 2003. No polo ativo da ação, figurava uma empresa italiana; 
no polo passivo, uma empresa francesa. Ambas, após o início da arbitragem, entraram em crise ou, 
como dito na decisão, tornaram-se “insolventes”. 

Em função da decretação de falência da Ré, empresa francesa, os árbitros aplicaram dispositivos 
do Code de Commerce 77 para (i) suspender o procedimento até que o credor habilitasse o seu crédito; 
(ii) intimar o representante dos credores ou o administrador (quando aplicável); e (iii) estabelecer 
que, na retomada do procedimento, este seria voltado apenas à constatação dos créditos e à fixação de 
seu montante, mas não para que se determinasse o seu pagamento. Ao final, em razão de não terem 
se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, os árbitros rejeitaram os pedidos de ambas as 
partes.

Neste caso, o Tribunal Arbitral declarou a arbitrabilidade de questões oriundas de débitos de 

70  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 113-114.

71  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 112.

72  Segundo o art. 1.504, “Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international”.

73  Na França, o Decreto nº 2011-48 de 13 de janeiro de 2011 dispõe sobre a “reforme de l’arbitrage”. O novo Decreto manteve a dicotomia entre 

arbitragem interna e internacional, cabendo ao art. 1.506 a determinação de quais dispositivos relativos à arbitragem interna também são aplicáveis 

à arbitragem internacional, salvo acordo diverso entre as partes (DERAINS, Yves; MONTANS, Ana Paula. Os princípios da Lealdade, Celeridade e 

Confidencialidade codificados pelo Novo Decreto Francês de Arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 32, 2011, p. 31).

74  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 541. Segundo os 

autores, o critério da indisponibilidade do direito é uma noção relativa (pode ser indisponibilidade relativa ou definitiva; total ou parcial), de modo 

que, para a solução da matéria no plano internacional, importará a lei aplicável à livre disposição dos direitos em causa (cuja determinação é, por si 

só, complicada). Com efeito, aí poderia residir, ainda conforme os autores, a explicação da razão pela qual a jurisprudência francesa parece ignorar 

esse critério em matéria internacional, preferindo um entendimento mais global acerca da arbitrabilidade (Idem, p. 547-548).

75  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 548. E complementam 

os autores: seria preferível que as restrições à arbitrabilidade sejam disciplinadas pelas normas, francesas ou estrangeiras, que poderiam ser 

qualificadas como “lois de police” e que tornam um direito ou litígio inarbitrável (tradução livre) (Idem, p. 550).

76  Final Award in Case 10687 (Extract). ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 20 nº 1, 2009.

77  Art. 621-41, cuja matéria é hoje regulada pelo art. L-622-22, in verbis: “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en 

cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, 

le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 

dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci”.
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empresa em estado de “insolvência”, fixando também os limites de sua cognição. Na decisão, entendeu-
se que o reconhecimento do crédito – e de seu valor – seriam questões passíveis de deliberação em 
processo arbitral. Após o seu reconhecimento, contudo, dever-se-ia recorrer ao juízo do processo de 
“insolvência” para efetivar-se a execução daquele crédito.

A doutrina aponta no mesmo sentido da decisão adotada no caso CCI 10687: uma vez retomado 
o processo arbitral, o poder dos árbitros está limitado à fixação do valor do crédito devido pelo falido 
(nos termos do artigo L. 622-22 do Code de Commerce)78. Consequentemente, ao tribunal arbitral não 
é dado condenar o devedor ao pagamento do crédito, sob pena de anulação da sentença79.

Além disso, é claro que um tribunal arbitral não poderia, por exemplo, decretar a sauvegarde, mise 
en redressement ou liquidation judiciare80. Já os litígios de ordem contratual “não diretamente ligados 
à instauração de uma procédure collective” e que digam respeito a contratos anteriores à abertura de tais 
procedimentos poderiam ser submetidos à arbitragem81. 

 Seraglini e Ortscheidt entendem que o Tribunal Arbitral não poderá conhecer questões que 
não teriam nascido se o devedor não estivesse em estado de crise82. Ou seja, aquelas questões nascidas 
exclusivamente do estado de crise não seriam arbitráveis. Explica Pascal Ancel que o critério utilizado 
desde o século XIX seria o da extensão da competência exclusiva do juízo estatal às demandas nascidas 
da “insolvência” ou sobre as quais o estado de “insolvência” exerceu certa influência jurídica83.

Assim, não seriam arbitráveis litígios relativos à instauração da procédure collective84; à perda, 
pelo devedor, do poder de administrar os bens; a nulidades durante o período suspeito; a poderes de 
gestão do devedor85; ou a sanções legais aos administradores (“les dirigeants sociaux”)86. Nestes casos, 
a convenção arbitral é manifestamente inaplicável, incidindo o enunciado do art. 1.448 do Code de 
Procédure Civile87.

78  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 167.

79  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 168.

80  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 165.

81  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 166, em tradução 

livre. 

82  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 166. Em outras 

palavras, podem ser submetidos à arbitragem todos os litígios contratuais “ordinários” entre o devedor em crise e um terceiro, cabendo a discussão 

de fatos anteriores à abertura da procédure collective e que seriam deduzidos da mesma forma sem a procédure collective (Idem, p. 166, em tradução 

livre).

83  ANCEL, Pascal. Note – Cour de cassation (Ch. com.) 19 mai 1987. Revue de l’Arbitrage, n. 1, 1988, p. 144, no original: “Selon une formule 

traditionnelle présente déjà dans certains arrêts au XIXesiècle, la compétence exclusive s’étend «aux contestations nées de la faillite ou sur les  

quelles l’état de faillite exerce une influence juridique»”.

84  FOUCHARD, Philippe. Arbitrage et faillite. Revue de l’Arbitrage, n. 3, 1998, p. 478.

85  FOUCHARD, Philippe. Arbitrage et faillite. Revue de l’Arbitrage, n. 3, 1998, p. 478.

86  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 166, em tradução 

livre.

87  “Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le 

tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 

La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite”.
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Destaque-se que Seraglini e Ortscheidt sustentam que as restrições acima mencionadas 
têm a natureza de “lois de police françaises”, sendo aplicáveis, portanto, a procédure collective iniciada 
na França88. Para os procedimentos estrangeiros, afirmam, o juiz francês deveria, na qualidade de 
juiz da sede da arbitragem ou da execução da sentença arbitral, levar em conta eventuais restrições 
análogas impostas pelo Estado a ser considerado, desde que lhe pareçam legítimas89. Por exemplo, o 
juiz francês terá de considerar o disposto no Regulamento da União Europeia de 200090 se o processo 
de “insolvência” for aberto em um Estado Membro da União Europeia91. 

É também importante frisar deverem os árbitros observar as regras de ordem pública92 que governam 
a matéria de fundo, como a interrupção de demandas individuais ou a igualdade dos credores (par 
conditio creditorum) e a extinção de créditos não habilitados, sob pena de nulidade da sentença93. 

Interessante é a conclusão alcançada por Seraglini e Ortscheidt no sentido de que, diante de 
uma procédure collective iniciada na França, as restrições aplicáveis à arbitrabilidade objetiva do litígio 
envolvendo empresas em crise valeriam tanto para a matéria internacional quanto para a interna. Isso 
porque entendem dever ser considerados, diante de uma arbitragem internacional, os dispositivos da 
lex concursus, aí englobada a aplicação de normas mandatórias94.

 No direito francês, portanto, aquelas questões que (i) envolvam direitos indisponíveis e (ii) surjam 
exclusivamente em razão do estado de crise não são arbitráveis, podendo, ainda, haver alguma restrição 
derivada da ordem pública.

b. Direito norte-americano 

Assim como se fez quando do exame do direito francês, é importante pontuar (i) o tratamento 
do estado de “insolvência”, bem como (ii) os requisitos objetivos de arbitrabilidade à luz do direito 

88  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 572.

89  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 572-573.

90  O Regulamento foi referido na nota de rodapé nº 16, supra. É interessante notar que, segundo Seraglini e Ortscheidt, levando-se em 

conta os arts. 4(1)(f ) e 15 do Regulamento, seria possível que um juiz francês tivesse de aplicar dispositivos de direito estrangeiro que fossem bem 

menos liberais do que o direito francês, na hipótese de tal ordenamento prever a ineficácia da convenção arbitral diante da abertura de processo de 

“insolvência” (SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 573).  

91  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 573.

92 VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 

2014, p. 68. No original: “In France, the only limitation to arbitrability is French international public policy. France has a strong public policy 

when it comes to insolvency matters. For instance, the provisions on dispossession of the debtor, the suspension of proceedings, the principle of 

preclusion of individual actions, and the principle of equal treatment of creditors are part of French international public policy. These principles, 

accordingly, could limit the arbitrability of certain insolvency actions”. Seraglini e Ortscheidt igualmente frisam a necessidade de os árbitros 

respeitar as regras de ordem pública aplicáveis à “matière au fond” do litígio (SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage 

et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 166).

93  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 166-167. No 

ordenamento jurídico brasileiro, poderia se cogitar da incidência do art. 32 da Lei de Arbitragem, haja vista que este “dispositivo sintetiza os 

preceitos de ordem pública que o Estado não permite sejam superados, de tal sorte que a premissa do próprio dispositivo em questão é a defesa da 

ordem pública de modo geral” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo, 3ed.: Atlas, 2009, 

p. 412).

94  SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit de l’arbitrage et internacional. Paris: Montcherstien, 2014, p. 573-574.
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norte-americano. Na sequência, o tema será analisado na perspectiva de uma sentença proferida em 
arbitragem CCI.

O United States Code95 prevê dois principais remédios para uma empresa em crise: a liquidation96 
e a reorganization97. Enquanto a liquidation poderia ser aproximada da falência, a reorganization, por 
sua vez, guarda semelhança com a recuperação judicial: nesse procedimento, geralmente o devedor 
permanece na posse de seus bens (debtor in possession), ficando sob a fiscalização dos credores98.

Já o Federal Arbitration Act não prevê expressamente os requisitos do direito norte-americano99 
para que uma matéria seja passível de exame por um Tribunal Arbitral100. Por isso, ganha destaque a 
atuação dos tribunais: em um primeiro momento, consideraram as cortes norte-americanas que, em 
geral, o Bankruptcy Act se sobrepunha ao Arbitration Act – razão pela qual diversas matérias envolvendo 
empresas em estado de “insolvência” eram consideradas inarbitráveis101. 

Posteriormente, o cenário “hostil” à arbitragem começou a ser alterado com a introdução de 
modificações no U.S. Judicial Code em 1984 e com a decisão no caso Shearson/American Express, 
Inc. v. McMahon102. Tal caso, envolvendo arbitragem e alegada fraude em contrato de seguro, traçou 
critério para se aferir quando uma lei federal supera o Federal Arbitration Act – o chamado “teste de 
McMahon”103. 

Conforme o “teste de McMahon”, para afastar-se da aplicação do Federal Arbitration Act é preciso 
demonstrar que o Congresso tinha tal intenção a partir do texto ou do histórico legislativo da outra lei, 

95  O Bankruptcy Code compõe o Título 11 do United States Code, sendo complementado pelas “regras procedimentais emanadas pela Suprema 

Corte” (CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O princípio da preservação da empresa na Lei de 

Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 102).

96  Regulada pelo United States Code, Título 11, Capítulo 7.

97  Regulada pelo United States Code, Título 11, Capítulo 11.

98  CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O princípio da preservação da empresa na Lei de 

Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 106 e 388. Não há, como no ordenamento jurídico brasileiro, a previsão legal de participação 

de um “administrador judicial” para supervisionar o devedor e exercer suas funções administrativas no processo (Idem, p. 388).

99  Segundo Simon Vorburger, “as restrições à arbitrabilidade nos Estados Unidos são regidas exclusivamente por lei federal, que se sobrepõem 

às restrições previstas pela legislação estadual” (VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative 

perspectives. Haia: Kluwer Law International, 2014, p. 61, tradução livre).

100  VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. The Hague: Kluwer Law 

International, 2014, p. 61. Ainda segundo o autor, o conceito de arbitrabilidade é amplo, abrangendo (i) a validade e (ii) o escopo da convenção 

arbitral, (iii) os limites da matéria a ser apreciada pelos árbitros e (iv) a questão de saber se as hipóteses descritas em “i”e “iii” podem ser decididas 

por arbitragem (p. 59, tradução livre). Ademais, indica o disposto no Restatement of the Law Third. The U.S. Law of International Commercial 

Arbitration ser a “Non arbitrability” uma doutrina restrita, aplicável apenas a determinada questão que o Congresso expressa e indubitavelmente 

reservou para a jurisdição exclusiva das cortes (Restatement of the Law Third. The U.S. Law of International Commercial Arbitration, Council 

Draft No. 3, 2011, § 4 10, p. 159, linhas 2 e 3, tradução livre). Na mesma linha, Vesna Lazić menciona “as disposições relativas à jurisdição das cortes 

de ‘bankruptcy’ desempenham papel importante quando considerada a arbitrabilidade de controvérsias surgidas da ‘bankruptcy’”, muito embora 

“o critério da jurisdição exclusiva como método para determinar-se a arbitrabilidade não seja expressamente aplicável” (LAZIĆ, Vesna. Insolvency 

Proceedings and Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1998, p. 326, tradução livre).

101  VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 

2014, p. 62.

102  VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 

2014, p. 61-62; Shearson/American Express, Inc. v. McMahon – 482, U.S. 220 (1987).

103  VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 

2014, p. 62. 
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ou, ainda, um conflito inerente entre a arbitragem e o objetivo da outra lei104.

O “teste de McMahon” foi aplicado posteriormente ao contexto da “insolvência” no caso Hays & 
Co. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith105, no qual se abordou a conhecida dicotomia entre core 
e non-core matters.

De qualquer modo, no direito norte-americano, ao aplicarem o “teste de McMahon”, as cortes 
encontraram poucas orientações no texto ou no histórico legislativo dos dispositivos relativos à 
“insolvência” no U.S. Judicial Code106. Assim, foi necessário proceder a uma análise caso-a-caso das 
questões envolvendo “insolvência” e arbitragem107.

Considerando a importância dos casos julgados sobre o tema, antes de explicitar-se a distinção 
entre core e non-core matters – conceitos de fundamental importância no direito norte-americano –, é 
interessante exemplificar a aplicação in concreto da possível tensão entre arbitragem e o estado de crise 
empresarial. Nesse sentido, analisar-se-á o caso CCI 13764108, envolvendo processo arbitral cuja sede 
era Nova Iorque. 

O Autor nº 01, empresa americana, firmou contrato de joint venture com o Réu nº 01, empresa 
alemã. Antes do início da arbitragem, procedimentos de recuperação judicial foram iniciados em relação 
à joint venture, a qual figurava na arbitragem como Autor nº 02. Segundo o plano de recuperação, os 
ativos da joint venture não relacionados à propriedade intelectual deveriam ser transferidos para o 
Autor nº 01.

Defendia o Réu nº 01 a invalidade ou a ineficácia dessa cessão. O Autor nº 01 voltou-se, então, 
para a US Bankruptcy Court, com o objetivo de confirmar e efetivar a transferência desses direitos. A 
corte estatal não conheceu do pedido e decidiu que as questões apresentadas deveriam ser apreciadas 
na arbitragem.

Posteriormente, o Autor nº 01 suscitou a incompetência do Tribunal Arbitral, pois a transferência 
dos ativos estaria fora das matérias postas ao seu conhecimento. Os árbitros reconheceram a sua 
competência, haja vista já ter a US Bankruptcy Court apreciado a questão e entendido pela competência 
dos árbitros para apreciar o mérito da disputa originalmente posta para sua apreciação, bem como 
possíveis questões de renúncia ou estoppel. Assim, os árbitros decidiram que poderiam apreciar as 

104  No caso Shearson/American Express Inc. v. McMahon (482 U.S. 220), em 1987, registrou a Suprema Corte que “para afastar a aplicação da 

Lei de Arbitragem no caso, então, os McMahons devem demonstrar que o Congresso tinha a intenção de realizar uma exceção ao diploma arbitral 

para os casos ligados a RICO e ao ‘Exchange Act’, intenção essa discernível no texto, histórico e objetivos da lei” (tradução livre). VORBURGER, 

Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 2014, p. 62.

105  Hays & Co. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, 885 F.2d 1149 (3d Cir. 1989). 

106  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, 

p. 202.

107  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, p. 

202; BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law Arbitration, 2014, p. 999-1000. Para um relato de casos de destaque, 

vide RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, p.  

200-211.

108  Partial Award in Case 13764 (Extract). ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 20, nº 1, 2009.
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“questões relativas à recuperação” (isto é, a validade e a eficácia da cessão de ativos não ligados à 
propriedade intelectual).

Do caso CCI 13764, é possível depreender-se ter a US Bankruptcy Court classificado o tema da 
validade e da eficácia da cessão de ativos não ligados à propriedade intelectual como uma non-core 
matter, passível, portanto, de apreciação pelo tribunal arbitral. E o que seriam core e non-core matters, 
então?

Paul Kirgis define os core claims como aqueles que surgem sob o Bankruptcy Code, ou em algum 
caso regido por tal Código; já os non-core claims existem e poderiam ser exercidos integralmente fora 
dos limites do direito concursal109.

Para Alan Resnick, seriam os core proceedings aqueles diretamente relacionados às funções 
centrais de uma Bankruptcy court 110. Por exemplo, a admissão de um crédito (“allowance of a claim”) 
seria um core proceeding comum em tribunais de falência111. 

O autor também aponta a relevante distinção entre matérias “arise under”, “arise in” e “related” no 
tocante ao Bankruptcy Code: (i) matérias “arise under” seriam aquelas postas ao exame do tribunal 
por uma disposição do Código; (ii) matérias “arise in” se baseiam em direitos criados pelo Bankruptcy 
Code, e que somente surgem em ações regidas pelo Código; (iii) por fim, as matérias “related to” não 
teriam suas raízes no Bankruptcy Code, e seriam levadas a outro juízo caso o devedor não estivesse 
perante a Bankruptcy court112. 

Assim, as matérias relacionadas a um caso de “insolvência” seriam consideradas “non-core”113, 
podendo ser resolvidas por juízes federais ou por um Tribunal estadual (“state court”) com jurisdição 
sobre a matéria114. Assim se entenderiam, e.g., ações que versem sobre violação de um contrato e 
execuções de notas promissórias115.

109  KIRGIS, Paul. Arbitration, Bankruptcy and Public Policy: a contractarian analysis. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 17, n. 

2, 2009, p. 517.

110  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, 

p. 193-194. No mesmo sentido: VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: 

Kluwer Law International, 2014, p. 62.

111  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, 

p. 196.

112  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, 

p. 193.

113  NEUFELD, Fred. Enforcement of Contractual Arbitration Agreement Under The Bankruptcy Code. American Bankruptcy Law Journal, 

vol. 65, 1991, p. 528. No mesmo sentido: RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute 

Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, p. 194; VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. 

Haia: Kluwer Law International, 2014, p. 62.

114  RESNICK, Alan. The Enforceability of Arbitration Clauses in Bankruptcy. American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 15, n. 1, 2007, 

p. 194. Em sentido semelhante: NEUFELD, Fred. Enforcement of Contractual Arbitration Agreement Under The Bankruptcy Code. American 

Bankruptcy Law Journal, vol. 65, 1991, p. 528.

115  NEUFELD, Fred. Enforcement of Contractual Arbitration Agreement Under The Bankruptcy Code. American Bankruptcy Law Journal, 

vol. 65, 1991, p. 528.
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Consideram-se inarbitráveis as core matters116, as quais devem ser julgadas pelos tribunais de 
falência, competentes para receber e julgar “todos os casos sob o Chapter 11”117, além de “todos os core 
proceedings decorrentes de um caso regido pelo Chapter 11”118.

Embora não defina expressamente o que são os “core proceedings”, o U.S. Code, em seu § 157(b)
(2), enumera dezesseis hipóteses exemplificativas, como matérias relacionadas ao procedimento para 
decidir sobre a admissão ou recusa de preferências dos créditos; pedidos para terminar, anular ou 
modificar a suspensão automática e procedimentos ligados à liquidação de ativos119. 

Tendo em vista a evolução pró-arbitragem no tratamento das questões envolvendo empresas em 
estado de crise e os diferentes diplomas norte-americanos aplicáveis, parece ser possível alcançar a 
seguinte conclusão: aplicando-se o “teste de McMahon”, são arbitráveis non-core matters, desde que 
não haja conflito entre a arbitrabilidade de dada matéria no caso e o U.S. Bankruptcy Code (ou outro 
diploma relativo à “insolvência”).

Conclusões

Poder-se-ia cogitar, em um primeiro momento, haver incompatibilidade entre os institutos da 
recuperação judicial, da falência e da arbitragem: enquanto nesta se busca solucionar controvérsia 
surgida entre as partes signatárias da convenção arbitral, naquelas se imbrica o interesse coletivo, em 
vista do objetivo de preservação da empresa e da maximização do valor de seus ativos. 

Contudo, embora prima facie pareçam incompatíveis, é possível conciliá-los. Estar em estado de 
crise financeira não obsta a participação em processo arbitral, como se demonstrou ser a realidade 
experimentada tanto no Brasil quanto em ordenamentos jurídicos estrangeiros.

Sendo certo que empresas em crise podem participar de processo arbitral, deve-se atentar para um 

116  VORBURGER, Simon. International Arbitration and Cross-Border Insolvency: comparative perspectives. Haia: Kluwer Law International, 

2014, p. 62. Gary Born refere ser praticamente universal o entendimento segundo o qual as “‘core’ bankruptcy functions” não seriam passíveis de 

submissão à arbitragem tanto doméstica quanto internacional (BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law Arbitration, 

2014, p. 995).

117  Por “Chapter 11” entenda-se o Título 11 do United States Code, correspondente ao Bankruptcy Code. Nesse sentido: CEREZETTI, Sheila 

Christina Neder. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São 

Paulo: Malheiros, 2012, p. 102.

118  28 U.S. Code, § 157(b)(1), in verbis: “Bankruptcy judges may hear and determine all cases under title 11 and all core proceedings arising under 

title 11, or arising in a case under title 11, referred under subsection (a) of this section, and may enter appropriate orders and judgments, subject to 

review under section 158 of this title”.

119  U.S. Code, § 157 (b) (2): “(A) matters concerning the administration of the estate; (B) allowance or disallowance of claims against the estate 

or exemptions from property of the estate, and estimation of claims or interests for the purposes of confirming a plan under chapter 11, 12, or 13 of 

title 11 but not the liquidation or estimation of contingent or unliquidated personal injury tort or wrongful death claims against the estate for 

purposes of distribution in a case under title 11; (C) counterclaims by the estate against persons filing claims against the estate; (D) orders in respect 

to obtaining credit; (E) orders to turn over property of the estate; (F) proceedings to determine, avoid, or recover preferences; (G) motions to 

terminate, annul, or modify the automatic stay; (H) proceedings to determine, avoid, or recover fraudulent conveyances; (I) determinations as to 

the dischargeability of particular debts; (J) objections to discharges; (K) determinations of the validity, extent, or priority of liens; (L) confirmations 

of plans; (M) orders approving the use or lease of property, including the use of cash collateral; (N) orders approving the sale of property other than 

property resulting from claims brought by the estate against persons who have not filed claims against the estate; (O) other proceedings affecting 

the liquidation of the assets of the estate or the adjustment of the debtor-creditor or the equity security holder relationship, except personal injury 

tort or wrongful death claims; and (P) recognition of foreign proceedings and other matters under chapter 15 of title 11”.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

167

segundo ponto: as matérias passíveis de submissão à arbitragem. Assim, deve-se investigar se a matéria 
discutida em determinado caso é revestida de arbitrabilidade objetiva. 

Matérias essencialmente vinculadas ao procedimento de recuperação judicial ou falência, bem 
como seu desenvolvimento “em si” não podem ser submetidas à arbitragem. Esse critério é aceito tanto 
no direito brasileiro quanto no francês e no norte-americano.

Por consequência, matérias derivadas do contrato celebrado entre as partes, bem como questões 
pontuais decorrentes da recuperação judicial ou da falência poderiam ser dirimidas pelo juízo arbitral. 
Para tanto, é necessário observar as nuances entre os ordenamentos jurídicos, que podem levar a soluções 
distintas. Somada a tal problemática, está a complexidade derivada de saber qual é a lei aplicável aos 
efeitos da falência ou da recuperação judicial e a sua implicação na arbitragem – tema muito controverso 
na doutrina, como visto.

O direito brasileiro – assim como o francês e o norte-americano – demonstram que não basta 
haver um rol taxativo de matérias passíveis (ou não) de submissão à arbitragem. O mais eficiente é a 
definição de critérios que, aplicados, nortearão a resposta no caso concreto. 

No ordenamento jurídico brasileiro, reconhece-se a convivência harmônica entre a arbitragem 
e a falência ou recuperação120, sendo passíveis de submissão à arbitragem os litígios que (i) versem 
sobre direitos patrimoniais disponíveis; (ii) envolvam questões pontuais atinentes ao estado de crise 
e (iii) cuja matéria não seja inserida dentre as quais a Lei de Falência e Recuperação ressalva como 
de competência do juízo da “insolvência”. Ademais, a depender dos pedidos formulados, o poder dos 
árbitros estaria circunscrito à definição de um crédito, desenvolvendo-se a eventual fase de execução (com 
a consequente execução de bens) no juízo “insolvência”. E nessa linha tem apontado a jurisprudência 
brasileira, destacando, para o bom andamento do sistema, a importância de se observarem as atribuições 
específicas da jurisdição arbitral e da estatal.

O direito francês também admite a arbitrabilidade de questões relacionadas a contratos envolvendo 
empresas em crise, porém, apresenta algumas peculiaridades, como a especial atenção às normas de 
ordem pública e o critério pelo qual as matérias que surgiram apenas em decorrência do processo 
concursal não podem ser discutidas na arbitragem. De certa forma, este último critério talvez possa ser 
aproximado, em um esforço comparativo, com as chamadas matérias “arise in”, em relação às quais se 
entende serem baseadas em direitos criados pelo Bankruptcy Code, e que somente surgem em ações 
regidas pelo Código. Ou seja, não fosse o estado de “insolvência” e a aplicação do Bankruptcy Code 
(ou outra norma acerca da “insolvência”), a matéria não teria surgido e, por via de consequência, não é 
arbitrável.

Com efeito, para bem compreender o tema no direito norte-americano, deve-se atentar para a 
distinção entre as core e non-core matters, cujas definições doutrinárias são complementadas por uma 
análise caso-a-caso, verificando-se se não há conflito entre a submissão da matéria à arbitragem e o 

120  Para se aferir a arbitrabilidade objetiva, não parece haver diferença entre a relação arbitragem e falência e a relação arbitragem e recuperação 

judicial. Todavia, reduzem-se as semelhanças ao se analisar os efeitos do processo de “insolvência” na condução da arbitragem – cenário em que as 

soluções podem ser bastante distintas entre recuperação judicial e falência.
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disposto no Bankruptcy Code (ou outra norma relativa à “insolvência”).

Ainda que seja difícil buscar um critério geral a partir das soluções do direito brasileiro, do francês 
e do norte-americano, pode-se concluir que os três ordenamentos admitem a solução de matérias 
contratuais não ligadas diretamente ao desenrolar da falência ou da recuperação por meio da arbitragem. 

Com efeito, objetivou-se, por meio do presente ensaio, suscitar o interesse pelo tema da 
arbitrabilidade objetiva das questões envolvendo empresas em crise, uma vez que o foco dos debates 
até então parece estar voltado aos efeitos da falência ou da recuperação sobre a eficácia da convenção 
de arbitragem e sobre a condução do processo arbitral. Trata-se, portanto, de um pontapé inicial no 
tema.
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DIREITO ESTRANGEIRO E O JUIZ NACIONAL: COMOS AS CORTES 
SUPERIORES BRASILEIRAS APLICAM O DIREITO ESTRANGEIRO?

DERECHO EXTRANJERO E JUEZ NACIONAL: COMO LOS 
TRIBUNALES  BRASILEÑOS APLICAN EL DERECHO EXTRANJERO?

Frederico E. Z. Glitz1

RESUMO: O presente artigo buscou compreender como a jurisprudência das Cortes Superiores 
brasileiras encara a aplicação do Direito estrangeiro a casos oriundos do sistema conflitual. Para tanto, 
o artigo apresentou os principais dispositivos legais brasileiros e analisou o posicionamento da doutrina 
brasileira em relação a três aspectos: a aplicação do Direito de estrangeiro de ofício pelo juiz nacional, 
a prova do Direito estrangeiro e a interpretação do Direito estrangeiro. Concluiu-se, ao final, que não 
só é escassa a jurisprudência das mais altas Cortes brasileiras sobre os temas, como que elas acabam 
acompanhando, em geral, a abordagem doutrinária prevalente.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. JURISPRUDÊNCIA. DIREITO 
ESTRANGEIRO.

RESUMEN: El presente artículo buscó comprender como la jurisprudencia de las Cortes Superiores 
brasileñas encara la aplicación del derecho extranjero a casos oriundos del sistema conflictual. Por 
tanto, el artículo presentó los principales dispositivos legales brasileros y analizó el posicionamiento 
de la doctrina brasilera en relación a tres aspectos: la aplicación del derecho extranjero de oficio por el 
juez nacional, la prueba del derecho extranjero y la interpretación del derecho extranjero. Se concluye, 
al final, que no sólo es escasa la jurisprudencia de las más altas Cortes brasileras sobre los temas, como 
que ella acaba acompañando, en general, el abordaje doctrinario prevalente.

PALABRAS CLAVE: Derecho internacional privado, Jurisprudencia, Derecho extranjero

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A aplicação do Direito estrangeiro pelo Juiz nacional: perspectiva 
doutrinária; a) Aplicação do Direito de ofício; b) Prova do conteúdo do Direito estrangeiro; c) Aplicação 
do Direito estrangeiro. 3. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal 
Superior do Trabalho e o Direito estrangeiro; a) Supremo Tribunal Federal (STF); b) Superior Tribunal 
de Justiça (STJ); c) Tribunal Superior do Trabalho (TST). 4. Conclusões. Referências bibliográficas.

1  Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná (2011). Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade 

Federal do Paraná (2005). Especialista em Direito dos Negócios Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Especialista 

em Direito Empresarial pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná (2002). Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2000). 

Professor titular da UNOCHAPECÓ e da UNICURITIBA. Professor do Programa de Mestrado em Direito da UNOCHAPECÓ. Coordenador dos 

Cursos de Especialização em Direito Civil e Processo Civil e do curso de Especialização em Direito Contratual do UNICURITIBA. Membro do 

Conselho Editorial de vários periódicos especializados nacionais e internacionais. Autor de diversos livros e artigos especializados, publicados no 

Brasil e no exterior. Componente da lista de árbitros da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná (CAMFIEP).



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

173

1. Introdução

A criação de “Direito” e sua aplicação a casos submetidos a sua jurisdição são dois aspectos 
amplamente reconhecidos e atribuídos à soberania estatal. 

Ocasionalmente, no entanto, existem casos que fogem destas características básicas. Neles, o 
exercício daquela mesma soberania se dá pela “permissão” de incidência de Direito estrangeiro. Esta, 
aliás, é a explicação tradicional do Direito conflitual (ou parte do Direito Internacional Privado). 

Nestes casos, o Estado, por meio de uma decisão sua, escolhe os critérios que podem vir a determinar 
a incidência de um Direito que não o seu próprio. Em outros termos, o próprio Ordenamento jurídico 
brasileiro, por exemplo, pode escolher, indiretamente, casos em que determinará a aplicação de um 
Direito estrangeiro. Estes critérios têm construção bastante antiga, são relativamente harmonizados 
em termos globais e estão consagrados na legislação brasileira (Decreto-lei n° 4.657/1942).

Para além da própria análise deste objeto do Direito internacional privado, o presente artigo propõe 
entender como o Ordenamento jurídico brasileiro, nestas hipóteses decorrentes dos mecanismos 
conflituais, reconhece e aplica o Direito estrangeiro. Este artigo, portanto, adentra a antessala do 
problema da criação transnacional de Direito. Este artigo, também, limita sua abordagem a compreensão 
de como a jurisprudência das Cortes Superiores encara três problemas básicos: a) a aplicação do Direito 
estrangeiro; b) a prova do Direito estrangeiro e c) a interpretação do Direito estrangeiro (se de forma 
nacionalizada ou não). Destaque-se, por fim, que não serão abordados os mecanismos de controle e 
interpretação, propriamente ditos, do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. Também não se apreciarão 
os mecanismos de prova do Direito estrangeiro.

Para atingir o objetivo proposto, buscar-se-á, incialmente, qual o posicionamento da doutrina 
brasileira sobre a incidência e eficácia do Direito estrangeiro decorrente dos mecanismos próprios 
de Direito internacional privado. Em um segundo momento, haverá a confrontação entre aquela 
justificativa teórica e a realidade do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do 
Tribunal Superior do Trabalho brasileiros. Não se optará, portanto, pela análise do Direito comparado 
na medida em que o objetivo final desta pesquisa é, justamente, traçar o cenário atual do Direito 
brasileiro.

A análise dos dados obtidos da análise jurisprudencial, com as limitações expostas no item próprio, 
permitirá compreender como a realidade jurisdicional unificada e nacional se coaduna ao raciocínio 
técnico internacionalista. Eis o que se passa a fazer.

2. A aplicação do Direito estrangeiro pelo Juiz nacional: perspectiva doutrinária.

O julgador brasileiro dispõe de limitado regramento legal que oriente sua aplicação do Direito 
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estrangeiro: art. 408 e seguintes do Código Bustamante2; art. 14 da Lei de Introdução às normas do 
Direito brasileiro3; art. 337 do Código de Processo Civil 19734 e pelo art. 376 do Código de Processo 
Civil de 2015 (que substituirá o anterior a partir de março de 2016)5.

Um primeiro dado relevante que se pode identificar é a escassíssima aplicação do “Código 
Bustamante”, seja por conta de sua limitação temporal e espacial, seja pela eventual dúvida de sua 
vigência. Também se destaca a extrema semelhança entre os dispositivos de ambas as codificações 
processuais civis brasileiras. Isto, aliás, induz a conclusão de que a matéria se relaciona muito mais ao 
ônus de prova que, propriamente, à incidência do Direito estrangeiro.

O esclarecimento deste tópico pode (e deve), então, ser buscada na construção doutrinária que se 
desenvolveu a partir da dificuldade prática relacionada à imposição de Direito diferente do brasileiro 
a um caso concreto. Estas soluções podem ser divididas em alguns questionamentos: a) a aplicação 
do Direito estrangeiro deve ocorrer de ofício?; b) A prova do Direito estrangeiro é dever da parte?; c) 
Deve-se nacionalizar a interpretação do Direito estrangeiro? Eis o que passaremos a abordar.

a) Aplicação do Direito de ofício. Aparentemente a doutrina internacionalista brasileira entende 
que, uma vez que as normas conflituais compõem o Ordenamento jurídico nacional, devem ser aplicadas 
de ofício6. Quanto a isso, pouca dúvida seria possível, uma vez que, no caso brasileiro, é o Decreto-lei n° 
4.657/1942 que resume o direito conflitual. Negar-lhe aplicação, portanto, é negar-lhe vigência. Mais 
interessante, ainda, é o reforço de TENÓRIO. O autor afirma categoricamente que não só o Direito 
estrangeiro deve ser reputado igual ao Direito nacional, como as partes não podem afastá-lo7.

Em verdade, o ponto crucial desta discussão é se o Direito estrangeiro indicado pela norma conflitual 
brasileira deve, ou não, se aplicado.

Este questionamento é respondido por aqueles que aceitam o resultado da norma conflitual. Estes 
autores sustentam que negar a aplicação do Direito estrangeiro indicado pela norma conflitual interna 

2  Decreto ° 18.871/1929: “Art. 408. Os juizes e tribunaes de cada Estado contractante applicarão de officio, quando fôr o caso, as leis dos 

demais, sem prejuizo dos meios probatorios a que este capitulo se refere. Art. 409. A parte que invoque a applicação do direito de qualquer Estado 

contractante em um dos outros, ou della divirja, poderá justificar o texto legal, sua vigencia e sentido mediante certidão, devidamente legalizada, de 

dois advogados em exercicio no paiz de cuja legislação se trate. Art. 410. Na falta de prova ou se, por qualquer motivo, o juiz ou o trubunal a julgar 

insufficiente, um ou outro poderá solicitar de officio pela via diplomatica, antes de decidir, que o Estado, de cuja legislação se trate, forneça um 

relatorio sobre o texto, vigencia e sentido do direito applicavel. Art. 411. Cada Estado contractante se obriga a ministrar aos outros, no mais breve 

prazo possivel, a informação a que o artigo anterior se refere e que deverá proceder de seu mais alto tribunal, ou de qualquer de suas camaras ou 

secções, ou da procuradoria geral ou da Secretaria ou Ministerio da justiça.”

3  Decreto-lei n° 4.657/1942: “Art. 14.  Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência.”

4  Lei n° 5.869/1973: “Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, 

se assim o determinar o juiz.”

5  Lei n° 13.105/2015: “Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, 

se assim o juiz determinar.”

6  RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.211. 

7  TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado, 4. Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 93. Neste sentido: “O juiz aplica Direito 

estrangeiro porque, não sendo um autômato da lei, mas consciência viva a emitir uma interpretação oficial da vontade estatal, que se vincula aos 

fatos que tenham sido judicialmente acertados, precisa de encontrar o direito subjetivo que aqueles fatos interjurisdicionais devem produzir. E esta 

missão só se pode cumprir plenamente se o juiz aceita os fatos na sua interrelação provada e age de acôrdo com tal circunstância.” (ROCHA, Osiris. 

Porque aplicar o direito estrangeiro. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n.4, 1964, p.79).
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corresponderia, justamente, a negativa de sua vigência (da norma interna). Esta, aliás, é posição unânime 
entre os autores pesquisados8.

O questionamento lógico seguinte seria: se o Direito estrangeiro é aquele que, por determinação 
da norma conflitual brasileira, deve ser aplicado, a quem cabe aplica-lo? Este questionamento é, em 
parte, respondido pela análise do “ônus probatório”.

b) Prova do conteúdo do Direito estrangeiro. Falar do “ônus probatório” do Direito estrangeiro 
é, em verdade, de questionar se a parte que invoca a aplicação do Direito estrangeiro pode vir a ser 
responsabilizada, exclusivamente, pela produção de sua prova. 

Aparentemente duas correntes se destacam: aqueles que entendem que este é um dever do Juízo, 
que pode ser auxiliado pelas partes e aqueles que entendem que a regra é a de divisão do ônus probatório 
(cabendo a prova a quem o alega). Este ponto, portanto, revela a tensão entre aqueles que compreendem 
o Direito estrangeiro como fato (que depende de prova, conduzida pelo sistema processual em termos 
de ônus probatório) e aqueles que entendem que o Direito não dependeria de prova, mas seu conteúdo 
deveria ser buscado pelas partes, mas principalmente pelo Juiz.

A conclusão, desta vez quase unânime entre os autores pesquisados, é de que a o jogo processual 
não afastaria, do juiz, o “dever” de investigação do conteúdo do Direito estrangeiro9. Como se percebe, 
portanto, não se trataria, propriamente, de alocação de “ônus” processuais, mas da efetiva busca do 
Direito a ser aplicado. FRANCESCHINI, por exemplo, chega a afirmar que caberia às partes um papel 
subsidiário nesta demonstração10.

Neste sentido, interessante explicação é dada por DOLINGER: o fato de, no Direito brasileiro, 
o Direito estrangeiro ser equiparado ao Direito municipal, estadual e consuetudinário faria com que 
tenha aplicação mandamental e não possa ficar a depender de comprovação11 (iura novit curia).

8  BEVILAQUA, Clovis. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Editor Rio, s.d, p. 76; TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado, 

4. Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 93 e 95; DOLINGER, Jacob. Direito Internacional privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 283; RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.214; MAZZUOLI, 

Valério de Oliveira. Direito internacional privado: curso elementar. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 144/146-147; ARAUJO, Nadia de. Direito 

internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 230; OLMO, Florisbal de Souza Del’. Curso de Direito Internacional Privado, 11. Ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 53; FRANCESCHINI, Luis Fernando. Aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. In FRANCESCHINI, Luis 

Fernando; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito internacional privado: negócios internacionais, contratos, tecnologia. Curitiba: Juruá, 2001, 

p. 266-267.

9  RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.214; DOLINGER, Jacob. Direito 

Internacional privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 282-283; OLMO, Florisbal de Souza Del’. Curso de Direito Internacional 

Privado, 11. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 53-54. Para TENÓRIO, por outro lado, poderia o juiz exigir este tipo de prova das partes, mas 

também deveria o juiz promover de ofício a investigação do direito estrangeiro invocado (TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado, 4. 

Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p.94-96). Neste mesmo sentido MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional privado: curso 

elementar. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 154-155; FRANCESCHINI, Luis Fernando. Aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. In 

FRANCESCHINI, Luis Fernando; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito internacional privado: negócios internacionais, contratos, tecnologia. 

Curitiba: Juruá, 2001, p. 266-267; BAPTISTA, Luiz Olavo. Aplicação do direito estrangeiro pelo juiz brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 

n.142, abr/jun 1999, p. 271.

10  FRANCESCHINI, Luis Fernando. Aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. In FRANCESCHINI, Luis Fernando; WACHOWICZ, 

Marcos (coord.). Direito internacional privado: negócios internacionais, contratos, tecnologia. Curitiba: Juruá, 2001, p. 266.

11  DOLINGER, Jacob. Direito Internacional privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 282.
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RECHSTEINER aconselha, contudo, que, do ponto de vista de prática processual, as partes 
providenciem tal prova12. Lembre-se, ademais, que o Direito decorrente da incorporação de tratados 
não pode ser considerado estrangeiro e, portanto, não caberia às partes prová-lo13.

Uma vez identificado o Direito estrangeiro como sendo aplicável e definido seu conteúdo e vigência, 
caberia ao magistrado fazer incidi-lo. Neste ponto nova dúvida poderia surgir: este Direito alienígena 
deve ser “tropicalizado” (adaptado para o Ordenamento nacional) ou ele deveria ser aplicado tal como 
se faria em sua origem.

c) Aplicação do Direito estrangeiro. Trata-se, pois, muito mais da indagação envolvendo sua 
interpretação: ele deve ser aplicado como seria pelo Juiz estrangeiro ou deve o juiz nacional adaptá-lo?

A doutrina pesquisada revela, mais uma vez, posição unânime14: o Direito estrangeiro deve ser 
aplicado como o seria pelo juiz estrangeiro (de sua origem). Esta aplicação deveria levar em conta todas 
as variáveis daquele Ordenamento: hierarquia de normas, jurisprudência atualizada, etc.

Vários autores, contudo, destacam que a aplicação do Direito estrangeiro tem limites. Embora este 
ponto fuja ao objetivo do presente estudo, deve-se destacar que a aplicação do Direito estrangeiro deveria, 
em relação aos seus efeitos, entre outros pontos, levar em consideração as garantias constitucionais 
brasileiras15.

Superada a análise doutrinária sobre os três pontos essenciais ao presente estudo, convém se passar 
a análise da construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do 
Trabalho e o Direito estrangeiro.

Em uma realidade continental como a brasileira, exige-se que qualquer análise jurisprudencial 
seja limitada em seu escopo. Para os fins do presente artigo, portanto, será pesquisado o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) uma vez que são eles que providenciam a uniformização nacional da matéria quando 
envolvidos casos privados de aplicação da norma conflitual. Esta pesquisa permitirá a análise nacional 
do tema. A pesquisa levou em consideração o verbete “Direito estrangeiro” e não se limitou o período 
da pesquisa, nem as Turmas envolvidas.

12  ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.234; RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional 

privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.214-215.

13  TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado, 4. Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p.95

14  ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.234; RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional 

privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.216; ANDRADE, Agenor Pereira de. Manual de Direito Internacional Privado, 2. Ed., São 

Paulo: Sugestões literárias, 1978, p. 138; DOLINGER, Jacob. Direito Internacional privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 

p. 283; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional privado: curso elementar. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 146; BAPTISTA, Luiz 

Olavo. Aplicação do direito estrangeiro pelo juiz brasileiro. Revista de Informação Legislativa, n.142, abr/jun 1999, p. 270.

15  RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004, p.216; ANDRADE, Agenor Pereira 

de. Manual de Direito Internacional Privado, 2. Ed., São Paulo: Sugestões literárias, 1978, p. 136; DOLINGER, Jacob. Direito Internacional 

privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 291.



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

177

a) Supremo Tribunal Federal (STF). A pesquisa realizada no Supremo Tribunal Federal16 revelou 9 
(nove casos) ou 30 (trinta) a depender dos verbetes utilizados17. No primeiro caso, as decisões encontradas 
se referiam a hipóteses de aplicação de Direito penal (7 casos), Direito Tributário (1 caso) e Direito 
comparado (1 caso). Nesta última hipótese, o Tribunal considerou a expressão “Direito estrangeiro” 
como sinônimo de “Direito comparado”. 

Ainda no Supremo Tribunal Federal, a segunda pesquisa revelou casos em que se discutia extradição 
ou expulsão de estrangeiro (12 casos), hipóteses de discussão tributária (7 casos), discussão sobre a 
propriedade de estrangeiros no Brasil (4 casos), discussões envolvendo a União em tratados ou contratos 
internacionais (2 casos), caso de discussão sobre conversão em moeda em empréstimo estrangeiro (1 
caso), caso de imunidade de jurisdição (1 caso), discussão sobre registro de casamento realizado no 
exterior (1 caso), decisão em que “Direito estrangeiro” é usado no sentido de Direito comparado (1 
caso) e, por fim, discussão sobre o regime de bens de casamento (1 caso).

Este último é o único de todos estes casos que poderia se incluir na delimitação dada a este artigo. 
Tratava-se do Agravo de Instrumento n°27.264/SP, julgado em 6 de setembro de 1962. A análise do 
acórdão, contudo, revela que não houve nem aplicação, nem discussão sobre o Direito estrangeiro, 
limitando-se o Tribunal a afirmar a correção da interpretação, pelo Tribunal de origem, do Direito 
nacional então vigente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto, se se revelou especialmente irrelevante 
para a identificação dos critérios de aplicação do Direito estrangeiro.

b) Superior Tribunal de Justiça (STJ). A pesquisa conduzida no Superior Tribunal de Justiça18 
revelou 11 (onze) casos que obedeciam aos critérios anteriormente descritos. Destes casos se extrai um 
primeiro dado importante: nem todas as decisões mencionam o Direito estrangeiro em sua ementa. 
Além disso, nem todos os casos têm natureza privada. Os casos mais atuais datam de 2015, enquanto 
os mais antigos são do ano de 1992.

Os dois casos de natureza penal foram analisados por meio de habeas corpus. Nenhum deles é 
relevante para esta pesquisa uma vez que abordam a situação criminal específica de pessoas estrangeiras19. 
Os demais casos envolvem Recursos Especiais20, Agravos21 e Sentenças estrangeiras contestadas22.

Nestes julgados, percebem-se certas tendências: (i) a aceitação, em tese, de incidência do Direito 
estrangeiro23; (ii) a discussão sobre a prova do Direito estrangeiro24; (iii) a aceitação do Direito estrangeiro 

16  Pesquisa conduzida em 06 de abril de 2016.

17  Com os verbetes “direitoajd1 estrangeiro” e “Direito prox1 estrangeiro” respectivamente.

18  Pesquisa conduzida em 15 de fevereiro de 2016.

19  São eles: o HC n° 129993/SP e o HC n° 103373.

20  São eles: REsp. n°1334097; REsp. n°1173960; REsp. n°1165845 e REsp. n°254544.

21  Ag. Em REsp. n°1131808; AgRg no Ag. 23715 e AgRg no Ag 21337.

22  SEC n°3555 e SEC n°1185. 

23  Por exemplo, o REsp 1173960 e o REsp 254544. 

24  Por exemplo, o REsp 1173960 e o REsp 254544.
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quando os atos são realizados no exterior25; (iv) a utilização da expressão “direito estrangeiro” como 
sinônimo de Direito comparado26; (iv) a mera menção ao Direito estrangeiro27 e (v) em nenhum caso 
foi interpretado o eventual Direito estrangeiro aplicável.

Alguns destes casos, como se pode perceber, não abordam, propriamente, a análise da aplicação 
do Direito estrangeiro pelo julgador nacional. Assim, por exemplo, a Sentença Estrangeira contestada 
n°3555 enfrentou a suposta ausência documental (certidão de citação válida/revelia) que comprometeria 
sua homologação. Neste caso, a Corte Especial entendeu que como se trataria de matéria processual 
interna, não poderia o Direito brasileiro fazer exigências que lá não fossem conhecidas. De igual forma, 
cite-se a Sentença Estrangeira contestada n°1185, que menciona, expressamente, que os requisitos para 
o trânsito em julgado local obedecem ao Direito estrangeiro (onde proferida a decisão).

Outra hipótese que não envolve a aplicação do Direito estrangeiro são aqueles casos, anteriormente 
referidos, de mera menção do Direito estrangeiro e/ou dos casos envolvendo o Direito comparado 
como parte da fundamentação.

Do total de casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, restaram, portanto, apenas dois 
em que, de alguma forma, surge o tema da aplicação do Direito estrangeiro pelo julgador nacional. Em 
especial, parece ser preocupação da Corte nestes dois casos a distribuição do ônus da prova do Direito 
estrangeiro.

No primeiro deles, o Recurso Especial n°1173960, o Superior Tribunal menciona o art. 337 do 
Código de Processo Civil/1973, mas acaba deixando de analisar a questão da prova do Direito estrangeiro 
na medida em que isto violaria a proibição de análise de fatos. Como se sabe, o Superior Tribunal de 
Justiça não reexamina decisões anteriores quando isso importar reanálise de provas (Súmula n° 7).

Já no Recurso Especial n° 254544, o Superior Tribunal, finalmente, aprecia a questão de aplicação 
do Direito estrangeiro pelo julgador brasileiro para decidir sobre o ônus de sua prova.

Neste caso (um em onze lembre-se), o Min. Eduardo Ribeiro, relator do processo, não só afirma, 
em tese, a incidência de normas estrangeiras, quando assim determinado pelas regras de Direito 
Internacional Privado, como menciona que se não o fizesse, o juiz nacional estaria violando o próprio 
Direito Interno. 

Desta decisão também constam outros dados importantes: (i) a aplicação do Direito estrangeiro 
deve ocorrer de ofício; (ii) não conhecendo este Direito, o julgador deve tomar as medidas necessárias 
para seu esclarecimento; (iii) entre estas medidas, não poderia impor o ônus ao autor, mas se valer 
daquilo que as partes, espontaneamente, produzirem e (iv) caso não seja produzida nenhuma prova, 
sendo inviável a identificação do Direito estrangeiro, fazer incidir o Direito nacional (para não deixar 
o litígio sem julgamento). A decisão foi unânime.

Percebe-se, pois, que este único precedente do Superior Tribunal de Justiça se ocupou de responder 

25  Por exemplo, a SEC n°3555 e a SEC n°1185.

26  Por exemplo, o REsp.n°1334097, o AgRg no REsp 1131808, o REsp 1165845 / RJ.

27  Por exemplo, o AgRg no Ag 21337 e o AgRg no Ag 23715.
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aos principais questionamentos formulados, em geral, pela doutrina internacionalista brasileira.

c) Tribunal Superior do Trabalho (TST). A pesquisa conduzida na jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho foi a que revelou maior número de decisões em que se discutia, efetivamente, 
a aplicação do Direito estrangeiro. Destes casos se extrai um primeiro dado importante: nem todas 
as decisões mencionam o Direito estrangeiro em sua ementa. Os casos mais atuais datam de 2014, 
enquanto os mais antigos são do ano de 1999. O grosso dos casos envolve a análise de Recursos de 
Revista e Agravos.

A busca28 localizou 54 (cinquenta e quatro) casos, sendo que 33 (trinta e três deles) identificavam 
o Direito estrangeiro como sinônimo de Direito comparado e outros 8 (oito) em que a expressão 
“Direito estrangeiro” ocorre no texto da decisão, mas é irrelevante para sua fundamentação. Em outros 
13 (treze) casos, contudo, o TST apreciou casos em que se discutia o eventual conflito entre o Direito 
estrangeiro (do local de execução) e o Direito brasileiro.

Em termos normativos, as relações trabalhistas têm duas particularidades que precisam ser levadas 
em consideração: a primeira delas é existência de legislação específica - a Lei n° 7.064/82 - que regula 
a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior) determina 
a execução do contrato de trabalho nos termos da legislação do local de execução (art. 3º, caput), mas 
que se aplica a legislação brasileira se esta for mais favorável ao trabalhador (art. 3º, II); a segunda 
particularidade é justamente a Súmula n° 20729 (que acolhia a lex loci executionis) e que foi revogada 
em 2012. 

Nos julgados que atendiam aos critérios da pesquisa, percebeu-se certas tendências: (i) considerar 
a legislação brasileira como a mais favorável ao empregador em questão, mesmo não se analisando o 
teor Direito estrangeiro30; (ii) aplicação do Direito estrangeiro aos contratos celebrados e executados 
no exterior31; (iii) o Direito nacional aplicável a contratos executados, apenas temporariamente, no 
exterior32 ou porque a incidência dos descontos do FGTS ocorriam no Brasil, ainda que o salário fosse 
pago no exterior33; (iv) aplicação da Súmula n° 207/TST34 ou sua negativa35;  (v) negativa de interpretação 
do Direito estrangeiro36; (vi) determinação da competência sendo feita pelo elemento de conexão 
“local de execução” (seja pelo caráter protetivo do Direito do trabalho37, seja pela competência relativa 

28  Pesquisa realizada em 30 de março de 2016.

29  “A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação.”

30  RR 104700-05.2003.5.05.0019 (em que o Tribunal considerou que não só o art. 198 do Código Bustamante como a Lei n. 7.064/1982 

determinavam a aplicação da legislação mais favorável, como o recorrente não teria nem prequestionado a legislação angolana, Direito estrangeiro 

em questão, e o art.17 da LINDB; RR-219000-93.2000.5.01.0019

31  AIRR-206500-49.2004.5.02.0076

32  AI-RR 754.863/2001.4

33  RR-14740-58.1996.5.01.0063

34  RR-491189/98.0 (antes de sua revogação). No caso AIRR-1352/2006-261-04-40.5, o Tribunal ainda afastou a incidência do Código 

Bustamante ao apreciar contrato de representação comercial e a incidência da legislação protetiva trabalhista.

35  AIRR-50000-45.2009.5.09.0670 (pelo cancelamento).

36  RR-459.494/98.5; E-RR-459.494/1998.5 (sob o fundamento de que isso desvirtuaria a finalidade do recurso que se proporia a uniformizar 

a interpretação de lei federal)

37  E-RR-478.490/98.9
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quando a prestação do trabalho se deu concomitantemente em dois países38) e a (vii) fundamentação 
da aplicação do Direito nacional pelo elemento de conexão “vínculos mais estreitos”39.

Pode-se concluir, então, que embora o TST aborde o tema da aplicação do Direito estrangeiro, as 
características protetivas típicas das relações de trabalho acabam não incentivando o aprofundamento 
das decisões nas principais questões levantadas pela doutrina internacionalista brasileira. Além disso, 
o fato que parece ser uniforme na maior parte das decisões é, apenas, o conflito normativo e a aplicação 
protetiva.

Desta forma, embora o TST apresente o maior número de casos relevantes para a pesquisa, a 
diversidade dos critérios e o não aprofundamento dos temas da prova e da interpretação do Direito 
estrangeiro restaram não respondidos adequadamente.

4. Conclusões

O presente artigo pretendia entender como as mais altas Cortes brasileiras, competentes para 
apreciação da aplicação do Direito estrangeiro, regulariam a aplicação do Direito estrangeiro a casos 
brasileiros, de natureza privada, submetidos ao regime conflitual. Esta compreensão permitira partir 
para análises mais amplas sobre quais seriam as possibilidades e como se daria a construção, no Brasil, 
de um Direito transnacional pela via jurisprudencial.

Apesar das escassas referências legislativas, a doutrina internacionalista brasileira vem enfrentando 
o problema, buscando, talvez mais que a jurisprudência, responder a alguns problemas típicos do regime 
conflitual.

Em um primeiro momento causa surpresa o número infinitamente pequeno de casos que foram 
apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça40. Isso, talvez, pode 
ser explicado por dois motivos: ainda se defende a concepção de que a matéria de “prova do Direito 
estrangeiro” é, de fato, prova fática. Com isso, os Tribunais Superiores refutariam suas respectivas 
competências. Esta tendência é refletida, por exemplo, por um dos únicos casos, julgados pelo STJ, 
que efetivamente abordam a aplicação do Direito estrangeiro (Recurso Especial n°1173960). Contudo, 
tal concepção não refletiria, na opinião de TIBURCIO, a tradição do Direito brasileiro41. 

38  RR-3859/2003-009-09-00.0

39  RR-219000-93.2000.5.01.0019

40  Em interessante pesquisa, RIBEIRO e LUPI encontraram, em diferentes Tribunais estaduais, cerca de 1000 (mil) casos envolvendo “direito 

internacional privado” entre 2004 e 2013. Destes casos, apenas 7 (sete), aplicados os critérios metodológicos de recorte, analisaram a incidência 

de Direito estrangeiro e, em apenas 4 (quatro) houve a incidência do Direito estrangeiro (embora em nenhum caso ele tenha sido interpretado). 

Os autores concluem: “Como ressaltado, nos 7 casos nos quais havia, como resultado do conflito de leis, a indicação da aplicação do direito 

material estrangeiro, observou- se, em 4 deles, a sua aplicação (57%, 4/7). Ressalvou-se que “aplicar” o direito estrangeiro muitas vezes é tradução 

da presunção de regularidade e legalidade de atos praticados no exterior ou mesmo a refutação da aplicação da legislação brasileira invocada. De 

fato, não se encontraram decisões com análise de dispositivos estrangeiros dirigidos à espécie. Os três casos em que não houve a aplicação da 

lei estrangeira, embora fosse esse o resultado do conflito, decorreram de falta de prova do direito estrangeiro (1 caso) e objeções decorrentes da 

aplicação do CDC brasileiro à relação jurídica, entendidas como do gênero “ordem pública” (2 casos).” (RIBEIRO, Gustavo Ferreira; LUPI, André 

Lipp Pinto Basto. A aplicação do Direito material estrangeiro em contratos pelos Tribunais de Justiça brasileiros: uma análise sobre dez anos de 

jurisprudência (2004-2013). Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, V.34.1, jan/jun 2014, p. 104).

41  TIBURCIO, Carmen. Temas de Direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 524.
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Especula-se se o outro motivo da escassa discussão no STJ é aquele refletido no resultado final a que 
o caso Recurso Especial n° 254544 chegou: substituição do Direito estrangeiro pelo Direito nacional42. 
Tendência, aliás, em parte seguida pelo TST, ainda que sob fundamentação diversa. Como se pode 
perceber, portanto, embora este último precedente do STJ seja o único caso que, de fato, aborda o tema 
da aplicação do Direito estrangeiro, ele tende a responder aos principais questionamentos enfrentados 
pela doutrina. 

Por outro lado, ao Supremo Tribunal Federal se delegou a interpretação de infrações a dispositivos 
constitucionais a partir da década de 1990, razão que explicaria, em parte, a escassa análise de casos de 
Direito privado em que a técnica conflitual seria necessária.

Em segundo lugar, percebe-se uma forte tendência entre as Cortes Superiores brasileiras de 
confundir o “Direito estrangeiro” com o “Direito comparado”. Assim como se pode perceber a tendência 
do Tribunal Superior do Trabalho de se recusar a interpretar o Direito estrangeiro (RR-459.494/98.5; 
e E-RR-459.494/1998.5).

Neste limitadíssimo cenário, portanto, se poderia afirmar que o precedente do Superior Tribunal 
de Justiça é aquele de maior interesse para a análise da forma como os Tribunais nacionais encaram 
o desafio desta construção de um Direito transnacional. Isso porque ele não só afirma a aplicação de 
ofício do Direito estrangeiro em casos em que ele é indicado pelo sistema conflitual, como afirma que 
sua prova não pode ser imposta à parte, mas que o Juiz deveria se valer do que as partes produziram 
e de sua iniciativa investigativa. Em termos muito sucintos, portanto: ao Judiciário caberia um papel 
bastante ativo na localização e definição do conteúdo do Direito estrangeiro.

Outro ponto de destaque é que o Superior Tribunal de Justiça, também neste único caso, apreciou 
o ônus probatório do Direito estrangeiro e que, mais importante, em este não sendo alcançado, poderia 
ser substituído pelo Direito nacional. Esta conclusão decorreria do fato de que não se poderia deixar o 
caso sem solução43. 

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça traz, por outro lado, importantes questiona-
mentos: qual seria o limite da atuação investigativa do magistrado (e eventualmente das partes) para 
definir uma prova impossível? A impossibilidade de definição do Direito é sinônimo de sua inviabilida-
de (termo usado pelo julgado)? Esta inviabilidade poderia ser de natureza diversa da prova: econômica, 
por exemplo. E, por fim, se este entendimento não acabaria “incentivando”, diante da mera dificuldade 
linguística ou cultural, a substituição do Direito estrangeiro pelo nacional?

Por fim, também se constata que um dos questionamentos que orientaram este estudo não é 
respondido pela jurisprudência das Cortes Superiores brasileiras: como o Direito estrangeiro deve ser 

42 RIBEIRO e LUPI também constatam esta tendência em alguns casos (RIBEIRO, Gustavo Ferreira; LUPI, André Lipp Pinto Basto. A 

aplicação do Direito material estrangeiro em contratos pelos Tribunais de Justiça brasileiros: uma análise sobre dez anos de jurisprudência (2004-

2013). Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, V.34.1, jan/jun 2014, p. 104).

43  Neste sentido: TIBURCIO, Carmen. Temas de Direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 524. FRANCESCHINI, por outro 

lado, compreende que caberia outra solução: a busca de solução baseada na analogia, costumes e princípios gerais de direito (FRANCESCHINI, 

Luis Fernando. Aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. In FRANCESCHINI, Luis Fernando; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito 

internacional privado: negócios internacionais, contratos, tecnologia. Curitiba: Juruá, 2001, p. 273).
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interpretado. Ressalve-se que o TST, por exemplo, deveria ser instado a tal análise na medida em que 
deveria fazer a comparação normativa a fim de identificar a norma mais protetiva (em parte realizado 
no RR-14740-58.1996.5.01.0063).

Como se pode perceber, portanto, a escassa atuação dos Tribunais Superior brasileiros em 
casos envolvendo aplicação do Direito estrangeiro deixa, ainda, um amplo de espaço de construção. 
As respostas que esta construção traria é que são relevantes para um país que pretende uma maior 
internacionalização de seu próprio Direito. Este é o primeiro passo no processo de construção, 
jurisprudencial, de um Direito transnacional. 
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ao seu grupo familiar. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. REsp. 
n°1173960, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 07 de maio de 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE VALORES. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. 1. Não se constitui em óbice à homologação de sentença estrangeira o fato de não 
haver nos autos documentação que comprove ter o Requerido oferecido defesa na ação respectiva ou 
ter sido intimado do teor da referida sentença. 2. Para a homologação da sentença estrangeira, exige-se a 
comprovação da regular citação da parte; não se exige comprovação de efetivação de intimações acerca 
de atos realizados no processo alienígena. Precedentes do STF. 3. A verificação do trânsito em julgado 
da sentença estrangeira não pressupõe a intimação da parte residente no Brasil sobre o teor da decisão. 
Aliás, as regras que determinam o trânsito em julgado das decisões proferidas em território alienígena 
é matéria que diz respeito ao direito estrangeiro. 4. Restaram atendidos os requisitos regimentais com 
a constatação da regularidade da citação para processo julgado por juiz competente, cuja sentença, 
transitada em julgado, foi autenticada pela autoridade consular brasileira e traduzida por profissional 
juramentado no Brasil, com o preenchimento das demais formalidades legais. 5. Pedido de homologação 
deferido. Custas ex lege. Condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios. SEC 
n°1185, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 12 de maio de 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. 
TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA 
DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. 
TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. 
CONCESSÃO SOB O REGIME NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION, 
DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS 
PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento do recurso 
especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa 
e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de 
Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ. 2. A via do agravo regimental, na instância especial, não 
se presta para prequestionamento de dispositivos constitucionais. 3. Este Tribunal Superior pacificou 
o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem 
do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação 
no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro 
depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento 
(v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 
do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline 
no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência 
das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de 
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caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Os princípios gerais que regem 
o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam 
tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como 
pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da 
Propriedade Industrial. 6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores 
de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do 
próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da 
Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto 
estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo 
todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol 
de todo o sistema patentário. 7. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos 
Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas 
sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente 
desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior 
ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio 
da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios 
de legislações alienígenas. 8. “As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do 
momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido 
no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma 
estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de 
equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito 
estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio 
da independência da patentes, bem como a própria soberania do país” (REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.02.2011). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Ag. Em 
REsp. n°1131808, Rel. Min. Vasco Della Giustina. Julgado em 03 de maio de 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE.  PRORROGAÇÃO DO PRAZO NO EXTERIOR. MODIFICAÇÃO 
DO PRAZO DE PROTEÇÃO NO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O amicus curiae, reiteradamente 
aceito nos feitos em que haja relevância da matéria, não possui legitimidade para recorrer da decisão 
de mérito e, tampouco, as informações por ele apresentadas, por óbvio, não vinculam o juízo, razão 
pela qual sua admissão não importa qualquer prejuízo às partes. Precedentes. 2. As patentes pipelines 
são transitórias e equivalem a uma revalidação, no Brasil, da patente de produtos em desenvolvimento 
concedida no exterior, observados os requisitos impostos naquele território, no momento do depósito 
da revalidação. 3. Por isso que eventuais modificações supervenientes na legislação do país de origem, 
notadamente em relação ao prazo, não implicam prorrogação da proteção conferida, no Brasil, no 
momento da análise dos requisitos de concessão da patente pipeline, pois inexiste previsão legal específica 
nesse sentido. 4. Com efeito, as patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do 
momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido 
no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma 
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estrangeira naquele momento. 5. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230,  Lei 9279/96, a fim de 
equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito 
estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio 
da independência da patentes, bem como a própria soberania do país. 6. Dissídio jurisprudencial 
que não logrou aperfeiçoamento, tendo em vista não terem sido observados os requisitos para a sua 
demonstração, arts 541, CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, além da falta de similitude fática entre os 
julgados. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. REsp. n°1165845, Relator 
Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 08 de fevereiro de 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS 
CORPUS. ESTRANGEIRO NÃO-RESIDENTE NO PAÍS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 
POSSIBILIDADE. 1. Tanto a execução penal do nacional quanto a do estrangeiro submetem-se aos 
cânones constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 2. Não se admite, após a nova 
ordem constitucional inaugurada em 1988, a remissão a julgados que se reportam a comandos com 
ela incompatíveis. 3. A disciplina do trabalho no Estatuto do Estrangeiro não se presta a afastar o co-
respectivo direito-dever do condenado no seio da execução penal. 4. Ordem concedida.HC n° 129993/
SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 18 de junho de 2009. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS 
CORPUS. ESTRANGEIRO NÃO-RESIDENTE NO PAÍS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 
POSSIBILIDADE. 1. Tanto a execução penal do nacional quanto a do estrangeiro submetem-se aos 
cânones constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 2. Não se admite, após a nova 
ordem constitucional inaugurada em 1988, a remissão a julgados que se reportam a comandos com 
ela incompatíveis. 3. A disciplina do trabalho no Estatuto do Estrangeiro não se presta a afastar o co-
respectivo direito-dever do condenado no seio da execução penal. 4. Ordem concedida. HC n° 103373, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 26 de agosto de 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito estrangeiro. Prova. Sendo caso de aplicação de direito 
estrangeiro, consoante as normas do Direito Internacional Privado, caberá ao Juiz fazê-lo, ainda de 
ofício. Não se poderá, entretanto, carregar à parte o ônus de trazer a prova de seu teor e vigência, salvo 
quando por ela invocado. Não sendo viável produzir-se essa prova, como não pode o litígio ficar sem 
solução, o Juiz aplicará o direito nacional. REsp. n°254544, Rel. Min. Eduardo Ribeiro. Julgado em 18 
de maio de 2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL - A EXPRESSÃO “LEI FEDERAL” 
- ABRANGENCIA. NA EXPRESSÃO “LEI FEDERAL” ESTÃO COMPREENDIDOS APENAS A 
LEI, O DECRETO, O REGULAMENTO E O DIREITO ESTRANGEIRO, NÃO SE INCLUEM A 
PORTARIA, A RESOLUÇÃO, A INSTRUÇÃO NORMATIVA, A CIRCULAR, O ATO NORMATIVO, 
O REGIMENTO INTERNO DOS TRIBUNAIS E O PROVIMENTO DA OAB. AgRg no Ag. 23715, 
Rel. Min. Garcia Vieira. Julgado em 21 de setembro de 1992.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL - A EXPRESSÃO “LEI FEDERAL” 
- ABRANGENCIA. NA EXPRESSÃO “LEI FEDERAL” ESTÃO COMPREENDIDOS APENAS A 
LEI, O DECRETO, O REGULAMENTO E O DIREITO ESTRANGEIRO, NÃO SE INCLUEM A 
PORTARIA, A RESOLUÇÃO, A INSTRUÇÃO NORMATIVA, A CIRCULAR, O ATO NORMATIVO, 
O REGIMENTO INTERNO DOS TRIBUNAIS E O PROVIMENTO DA OAB. AgRg no Ag 21337, Rel. 
Min. Garcia Vieira. Julgado em 10 de junho de 1992.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Cônjuges estrangeiros casados no país de origem. Separação de 
bens. Sucessão. Falta de provas de comunhão de fato e aquisição de patrimônio por esforço comum. 
Recurso extraordinário denegado. Agravo não provido. Agravo de Instrumento n. 27.264, Rel. Min. 
Luiz Gallotti. Julgado em 06 de setembro de 1962.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. “CONFLITOS DE LEIS TRABALHISTAS NO  ES- PAÇO. 
PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS. A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes 
no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação.” Enunciado nº 207/TST. 
Recurso conhecido e provido. RR-491189/98.0, Rel. Min. Vantuil Abdala. Julgado em 16 de junho de 
1999.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RECURSO DE REVISTA. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO 
DE LEI ESTRANGEIRA. O recurso de revista visa precipuamente a velar pelo primado das leis federais 
nacionais. Portanto, inadmissível por violação de lei estrangeira, até porque, do contrário, ter-se-ia que 
observar o espírito do direito e a interpretação dominante no País de origem. Recurso de revista não 
conhecido. RR-459.494/98.5, Rel. Min. João Orestes Dalazen. Julgado em 24 de maio de 2000.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
Se não evidenciados os requisitos intrínsecos de admissibilidade do Recurso de Revista, nos moldes 
do artigo 896 da CLT, descabe abrir trânsito ao processamento do Recurso. Agravo a que se nega 
provimento. AIRR-754.863/2001.4, Relator Min. Wagner Pimenta. Julgado em 19 de setembro de 2001.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA 
DO TRABALHO. ART. 651, CAPUT E § 3º, DA CLT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIFERENTES 
PAÍSES. OPÇÃO DO EMPREGADO. 1. Determina o exercício da jurisdição trabalhista a lei do local da 
execução do serviço (“lex loci executionis”), o que é consentâneo com o escopo protetivo das normas 
trabalhistas. 2. Ao empregado estrangeiro cujo contrato foi celebrado e rescindido no exterior, bem 
assim que, por conta de transferências, ora trabalhou no Brasil, ora na Argentina, ora na República 
Dominicana, é lícito demandar perante o Estado brasileiro para solver o litígio concernente ao período 
em que prestou serviços no Brasil. 3. Embargos parcialmente conhecidos e providos para limitar o 
exercício da jurisdição trabalhista ao período em que o contrato de trabalho foi executado no Brasil. 
E-RR-478.490/98.9, Rel. Min. João Oreste Dalazen. Julgado em 10 de outubro de 2005.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RECURSO DE EMBARGOS. CONTRATAÇÃO DE 
EMPREGADO PARA TRABALHAR NO EXTERIOR. EXAME DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE 
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LEI ESTRANGEIRA. REQUISITOS DO ART. 896 DA CLT. POSSIBILIDADE DE DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL ENTRE DECISÕES QUE INTERPRETAM DISPOSITIVOS DE LEI 
ESTRANGEIRA. VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT NÃO CONFIGURADA. A c. Turma deixou de 
examinar os dispositivos de Lei Estrangeira, em razão da “impossibilidade de se debater em sede de 
recurso de revista acerca da melhor interpretação a ser dada à Lei Estrangeira, Lei 151/71, do Iraque” e 
por entender não ser possível examinar dissenso jurisprudencial quando a matéria é debatida à luz da 
legislação iraquiana. Do cotejo entre as razões recursais e a decisão embargada, verifica-se que a parte 
não buscou impugnar os fundamentos contidos na v. decisão, que em nenhum momento, destaque-
se, negou a tese relativa à aplicabilidade da lei estrangeira ao empregado contratado para trabalhar 
no exterior. Embargos não conhecidos. E-RR-459.494/1998.5, Relator Min. Aloysio Corrêa da Veiga. 
Julgado em 03 de dezembro de 2007.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINARES DE 
NULIDADE. Preliminares não analisadas, com base no art. 249, § 2º, do CPC. 2. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO ESTRANGEIRO QUE PRESTOU SERVIÇOS 
CONCOMITANTEMENTE NO BRASIL E NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO 
FORO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ART. 651, “CAPUT”, DA CLT. 2.1. 
Cuida-se de situação em que o reclamante prestou serviços no Brasil, embora também o fizesse, 
concomitantemente, na Argentina. Ainda que o caso envolva pretensões que se prendem ao direito 
interno argentino, não se coloca em questão o ordenamento material a ser aplicado, mas, antes, a 
possibilidade de exercício da jurisdição pela Justiça do Trabalho brasileira. 2.2. O art. 651 da CLT 
estatui que “a competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, 
reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local 
ou no estrangeiro”. Na lição de Cristóvão Piragibe Tostes Malta, “conquanto a Consolidação das Leis do 
Trabalho fale apenas em competência, seu art. 651 também firma inequívoca regra de jurisdição pois, 
atribuindo às varas do trabalho competência para dirimir litígios versando sobre obrigações contraídas 
ou cumpridas no estrangeiro, antes de tudo determina a própria jurisdição nacional.” 2.3. O preceito, ao 
aludir ao contato do pacto laboral com ambiente estrangeiro, lança sua influência para a competência 
interna e internacional, consagrando o critério definidor do lugar da prestação de serviços (“lex loci 
executionis”). 2.4. Relembre-se, ainda, o teor do art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil, ao afirmar 
“competente a autoridade judiciária brasileira quando ... aqui tiver de ser cumprida a obrigação”. 2.5. 
Evidenciando-se que também em território brasileiro houve prestação de serviços, não há porque negar-
se a jurisdição nacional, cuja eleição pelo empregado encontra sustentação no que preceitua a norma 
consolidada que antes se destacou. Recurso de revista conhecido e provido. RR-3859/2003-009-09-
00.0, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Julgado em 24 de junho de 2009.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo a que se nega 
provimento por não terem sido preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso de 
revista. AIRR-1352/2006-261-04-40, Rel. Min. Barros Levenhagen. Julgado em 05 de agosto de 2009.
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BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO BRASILEIRO 
– SERVIÇO PRESTADO NO EXTERIOR – VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO COM 
EMPRESA BRASILEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (violação aos artigos 818 da CLT, 17 da LICC, 
198 do Código de Bustamante (ratificado no Brasil pelo Decreto nº 18.871 de 13/08/1929), Capítulo III da 
Lei nº 7.064/82, contrariedade à Súmula 207 do TST e divergência jurisprudencial). Não demonstrada 
a violação de dispositivo de lei federal ou a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo 
dispositivo legal, não há de se determinar o seguimento do recurso de revista com fundamento nas 
alíneas “a” e “c” do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. 
APLICAÇÃO DA LEI ANGOLANA – INOVAÇÃO RECURSAL (violação ao artigo 373 do CPC). Não 
demonstrada a violação de dispositivo de lei federal, não há de se determinar o seguimento do recurso 
de revista com fundamento na alínea “c” do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso 
de revista não conhecido. HORAS EXTRAS – ADICIONAL APLICÁVEL – JULGAMENTO EXTRA 
PETITA (violação aos artigos 128 e 460 do CPC). Não demonstrada a violação de dispositivo de lei 
federal, não há de se determinar o seguimento do recurso de revista com fundamento na alínea “c” 
do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. ADICIONAL 
NOTURNO (violação ao artigo 73 da CLT). Não demonstrada a violação de dispositivo de lei federal, não 
há de se determinar o seguimento do recurso de revista com fundamento na alínea “c” do artigo 896 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. RR 104700-05.2003.5.05.0019, 
Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva. Julgado em 3 de agosto de 2011.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR – CONFLITO 
DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO – EMPRESA ESTRANGEIRA SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA 
ESTATAL BRASILEIRA 1. Em harmonia com o princípio da Lex loci execucionis, esta Eg. Corte editou 
em 1985 a Súmula nº 207, pela qual adotou o princípio da territorialidade, sendo aplicável a legislação 
protetiva do local da prestação dos serviços aos trabalhadores contratados para laborar no estrangeiro. 
2. Mesmo antes da edição do verbete, contudo, a Lei nº 7.064, de 1982, instituiu importante exceção 
ao princípio da territorialidade, prevendo normatização específica para os trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviços de engenharia no exterior. 3. Segundo o diploma, na hipótese em que o empregado 
inicia a prestação dos serviços no Brasil e, posteriormente, é transferido para outro país, é aplicável a 
legislação mais favorável (art. 3º, II). Por outro lado, quando o empregado é contratado diretamente 
por empresa estrangeira para trabalhar no exterior, aplica-se o princípio da territorialidade (art. 14). 
4. Apesar de o diploma legal ter aplicação restrita às empresas prestadoras de serviços de engenharia, 
a jurisprudência desta Eg. Corte Superior passou, progressivamente, a se posicionar favoravelmente à 
sua aplicação a outras empresas, como se pode observar em vários precedentes. Essa tendência também 
tem sido verificada no ordenamento jurídico de outros países. 5. Atento à jurisprudência que veio se 
firmando no âmbito desta Eg. Corte, o legislador, por meio da Lei nº 11.962/2009, alterou a redação 
do art. 1º da Lei nº 7.064/82, estendendo o diploma a todos os trabalhadores contratados no Brasil ou 
transferidos por seus empregadores para prestar serviços no exterior. 6. No caso concreto, o empregado 
foi contratado pela Braspetro Oil Service Company, empresa subsidiária da Petrobras constituída em 
outro país, para prestar serviços nas águas territoriais da Angola. 7. Por se tratar de empresa subsidiária 
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da maior empresa estatal brasileira, que tem suas atividades estritamente vinculadas ao país, entendo 
aplicável a legislação mais favorável ao trabalhador – no caso, a brasileira -, em razão dos estreitos 
vínculos do empregador com o ordenamento jurídico nacional. Embargos conhecidos e desprovidos.
RR-219000-93.2000.5.01.0019, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Julgado em 22 de setembro 
de 2011.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA DA RECLAMADA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Regional consignou expressamente as razões pelas quais considerou 
a ocorrência de unicidade contratual. Assim, estando a decisão devidamente fundamentada, não há 
falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. UNICIDADE CONTRATUAL. O Regional asseverou 
que a conclusão pela unicidade contratual advém “do próprio contrato celebrado entre as partes, que 
trata da ‘expatriação’, ao dispor que ao final do período de expatriação o empregado reverteria a posto 
equivalente ao anteriormente ocupado no Brasil, com reconhecimento da antiguidade adquirida na 
França (...). A unicidade contratual foi expressamente reconhecida, ainda, no TRCT (fl. 24 - vol 1), 
onde consta a data de contratação 13/03/2000 e afastamento 05/02/2007”. Constatada a unicidade 
contratual, a decisão regional coaduna-se com o disposto no art. 9º da CLT, razão pela qual este 
dispositivo está intacto. 3. REDUÇÃO SALARIAL. As alegações da reclamada - quanto ao fato de 
o custo de vida ser maior na França do que no Brasil e de o reclamante não ter comprovado que o 
salário percebido naquele país lhe proporcionava condição de vida superior à obtida com o salário 
brasileiro - não merecem prosperar, pois esbarram no óbice da Súmula 126 do TST. Ressalte-se que 
a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional em relação ao presente tema foi 
genérica e, portanto, não socorre a empresa. 4. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. O art. 4º, §§ 1º, 
2º e 3º, da Lei 7.064/82 dispõe apenas que os valores do salário-base e do adicional de transferência 
serão fixados pelo empregado e pelo empregador. Não há como caracterizar, portanto, ofensa direta 
ao dispositivo em análise. A Súmula 207 do TST foi cancelada pela Res. 181/2012, DEJT divulgado 
em 19, 20 e 23/4/2012. 5. INTERVALO INTRAJORNADA. Estando o acórdão regional em sintonia 
com a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada na Súmula 437, I, o recurso de revista não 
alcança conhecimento, ante a incidência do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula 333 do TST. 6. HORAS 
EXTRAS. O Regional, amparado no acervo fático-probatório dos autos, insuscetível de reexame pelo 
óbice contido na Súmula 126 do TST, concluiu ser inválido o sistema de banco de horas, ao entendimento 
de que é incompatível o sistema de compensação com o pagamento de horas extras, bem como de 
que o limite legal de dez horas diárias era extrapolado, não atendendo ao disposto no art. 59, § 2º, da 
CLT. De outro lado, a Súmula 85, IV, do TST não se aplica ao regime de banco de horas, consoante 
consta expressamente do seu item V. 7. FÉRIAS USUFRUÍDAS. Seria necessário o reexame de fatos e 
provas dos autos para comprovar que o reclamante usufruiu o período de férias sob análise. Aplica-se 
o óbice da Súmula 126 do TST. 8. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. 
Correto o Regional ao aplicar a multa de um por cento sobre o valor da causa, ao fundamento de serem 
protelatórios os embargos de declaração opostos pela reclamada, tendo em vista a ausência, na decisão. 
recorrida, dos vícios previstos nos arts. 535 do CPC e 897-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido 
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e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO 
RECLAMANTE. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O Regional, última instância apta ao 
exame fático da questão, deixou registrado que não ficou comprovada nos autos a configuração do 
dano moral. Quanto aos supostos prejuízos sofridos pelo reclamante devido à venda de seus bens, 
observa-se que a matéria sequer foi analisada pelo Regional sob esse ângulo. De qualquer modo, incide 
no caso o óbice da Súmula 126 do TST. 2. SALÁRIO “IN NATURA”. A Súmula 207 do TST foi cancelada 
pela Res. 181/2012. A divergência jurisprudencial esbarra no óbice do art. 896 da CLT e da Súmula 
296 do TST. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A decisão regional se encontra em harmonia com 
o entendimento consagrado nas Súmulas nºs 219 e 329 e na OJ nº 305 da SDI-1, todas desta Corte, 
atraindo a incidência do art. 896, §§ 4º e 5º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento 
conhecido e não provido. AIRR-50000-45.2009.5.09.0670, Rel. Min. Dora Maria da Costa. Julgado 
em 14 de agosto de 2013.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 
EMPREGADO QUE TRABALHAVA PARA A RECLAMADA NO BRASIL E FOI TRANSFERIDO 
PARA A INGLATERRA. DIFERENÇAS DE DEPÓSITOS PARA O FGTS. SALÁRIO RECEBIDO NO 
EXTERIOR. ARTIGO 3º, II, DA LEI Nº 7.064/1982. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 207 DO 
TST. O Tribunal a quo decidiu pela aplicação da lei inglesa, por entender que ela era mais favorável ao 
trabalhador, pois esse passou a receber cinco vezes mais quando foi trabalhar no exterior. No entanto, 
esse fato significa apenas que a legislação inglesa, em relação ao valor do salário, era mais benéfica 
ao reclamante. Questão diversa ocorre quanto ao direito do empregado ao depósito da importância 
correspondente a 8% de sua remuneração a ser feita pelo empregador em conta vinculada do empregado 
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, previsto na legislação brasileira. Segundo estabelece o 
artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/1982, considera-se mais benéfica a lei “no conjunto de normas e 
em relação a cada matéria”. Remuneração mensal, no entanto, é matéria diversa de depósitos para o 
FGTS na conta vinculada do empregado, não se podendo compará-las para se concluir qual legislação 
seria a mais benéfica. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que, se o 
reclamante já prestava serviços à reclamada no Brasil antes de ter sido transferido para o exterior, não se 
aplica a lei do local da prestação de serviços, mas a legislação pátria, mormente quando mais favorável 
ao trabalhador. Além disso, o parágrafo único do inciso II do artigo 23 da Lei nº 7.064/1982 estabelece a 
aplicação da legislação brasileira em relação ao FGTS. Portanto, em se tratando de pedido de depósitos 
para o FGTS, não se fazia necessária a discussão da norma mais benéfica, pois, independentemente desse 
critério, seria aplicada a lei pátria. Assim, sobre o valor cinco vezes maior recebido pelo reclamante no 
exterior deveriam incidir os depósitos para o FGTS, como estabelece a Orientação Jurisprudencial nº 
232 da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido. RR-14740-58.1996.5.01.0063, Rel. Min. José 
Roberto Freire Pimenta. Julgado em 28 de agosto de 2013.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
CONTRATO FIRMADO E REALIZADO INTEGRALMENTE NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO NORTE-AMERICANA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO 
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DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. É incontroverso nos autos que a Reclamante foi contratada nos 
Estados Unidos, onde residia, e sempre lá prestou serviços. Não houve contratação ou proposta no 
Brasil, nem trabalho neste País. Consoante o disposto na Lei de Introdução ao Código Civil, art. 9º, 
“Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.” Portanto, é 
plenamente aplicável a legislação norte-americana à hipótese dos autos. Ademais, segundo o critério da 
“lex loci executionis”, é aplicável a lei do lugar da prestação de serviços, caso não se trate de trabalhador 
transferido do Brasil para o exterior ou aqui contratado para trabalhar em território estrangeiro. Esse 
critério é previsto pelo art. 198 do Código de Bustamante, ratificado no Brasil pelo Decreto 18.871, de 
13 de agosto de 1929, segundo o qual: “Também é territorial a legislação sobre acidentes do trabalho 
e proteção social do trabalhador.” Inviável o reconhecimento de violação dos arts. 2º, 3º, III, da Lei 
7.064/82, pretendida pela Recorrente, pois o mencionado diploma legal, alterado pela Lei 11.962/09, 
dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior - o 
que não retrata a realidade fática vivida pela Reclamante. Assim, não há como assegurar o processamento 
do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da 
decisão denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. 
AIRR-206500-49.2004.5.02.0076, Rel. Min. Maurício Godinho Delgado. Julgado em 09 de outubro 
de 2013.

BRASIL Tribunal Superior do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
TRABALHO NO EXTERIOR – LEI Nº 7.064/82 – APLICAÇÃO – EXTENSÃO A TODOS OS 
TRABALHADORES CONTRATADOS NO BRASIL E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO EXTERIOR. 
Ante a razoabilidade da tese de violação ao artigo 1º da Lei nº 7.064/82, recomendável o processamento 
do recurso de revista para exame das matérias veiculadas em suas razões. Agravo provido. RECURSO DE 
REVISTA. PRESCRIÇÃO – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS (alegação 
de violação aos artigos 269, 300 e 460 do CPC). Não demonstrada violação à literalidade de dispositivo 
de lei federal ou a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, não há que 
se determinar o seguimento do recurso de revista com fundamento nas alíneas “a” e “c” do artigo 896 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. TRABALHO NO EXTERIOR – 
LEI Nº 7.064/82 – APLICAÇÃO – EXTENSÃO A TODOS OS TRABALHADORES CONTRATADOS 
NO BRASIL E QUE PRESTAM SERVIÇOS NO EXTERIOR (alegação de violação ao artigo 1º da Lei 
nº 7.064/82 e divergência jurisprudencial). O texto primitivo da Lei nº 7.064/82 era direcionado tão 
somente aos trabalhadores de empresas de engenharia que prestassem serviços no exterior, pelo que tal 
norma regia de forma específica a contratação de trabalhadores no Brasil para prestar serviço no exterior, 
vinculados ao ramo de engenharia. Todavia, cabe referir que em 03 de julho de 2009 houve a edição da 
Lei nº 11.962, ocasião em que as regras da Lei nº 7.064/82 foram estendidas a todas as empresas que 
venham a contratar ou transferir trabalhadores para prestar serviço no exterior. Significa dizer que, 
atualmente, a Lei nº 7.064/82 se aplica a todos os trabalhadores contratados no Brasil, conforme se 
constata do artigo 1º da Lei nº 11.962/2009. Cabe consignar, ainda, que a Súmula/TST nº 207, em que 
se funda a tese recursal, que consagrava o princípio da territorialidade, foi cancelada pela Resolução 
nº 181/2012 deste Tribunal, publicada no DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012. Mesmo antes do 
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cancelamento da referida súmula, a SBDI1 deste Tribunal Superior vinha perfilhando entendimento 
no sentido de admitir exceção à aplicação de tal princípio no caso de empregado contratado no Brasil 
e posteriormente transferido para prestar serviços no exterior. Nesse passo, com base em remansosa 
jurisprudência desta Corte e na legislação vigente à época do fato, resulta aplicável, por analogia, a Lei 
nº 7.064/82.  Tem-se que, até o advento da Lei nº 11.962, de 3/7/2009, o critério da lex loci executionis 
prevalece apenas no caso de o empregado ter sido contratado no Brasil para direta prestação de serviços 
no exterior. Se contratado e tendo prestado serviços no Brasil, vindo a ser removido para outro país, 
aplica-se a legislação do local do contrato de trabalho a todo o período contratual, sempre observando 
a norma mais favorável, brasileira ou do Estado estrangeiro. Portanto, o princípio da norma mais 
favorável vigora no âmbito das relações contratuais aqui especificadas, considerando-se aplicável a 
legislação vigente do local da contratação, e não a da localidade da prestação dos serviços, caso aquela 
seja mais favorável ao empregado. Precedentes deste Tribunal. Recurso de revista conhecido e provido. 
Prejudicada a análise dos temas remanescentes. RR-65240-91.2008.5.10.0020, Rel. Min. Renato de 
Lacerda Paiva. Julgado em 11 de fevereiro de 2014.

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional privado: parte geral, 7. Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

FRANCESCHINI, Luis Fernando. Aplicação do Direito estrangeiro pelo juiz nacional. In 
FRANCESCHINI, Luis Fernando; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito internacional privado: 
negócios internacionais, contratos, tecnologia. Curitiba: Juruá, 2001, p. 259-274.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional privado: curso elementar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015.

OLMO, Florisbal de Souza Del’. Curso de Direito Internacional Privado, 11. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2015.

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva 2004.

RIBEIRO, Gustavo Ferreira; LUPI, André Lipp Pinto Basto. A aplicação do Direito material estrangeiro 
em contratos pelos Tribunais de Justiça brasileiros: uma análise sobre dez anos de jurisprudência (2004-
2013). Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, V.34.1, jan/jun 2014, p. 81-107.

ROCHA, Osiris. Porque aplicar o direito estrangeiro. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n.4, 
1964, p.67-79.

TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado, 4. Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

TIBURCIO, Carmen. Temas de Direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.



HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS 
ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 

ANULADAS: UMA PERSPECTIVA 
LATINO-AMERICANA

Cesar Pereira e Luísa Quintão



Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

195

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 
ANULADAS: UMA PERSPECTIVA LATINO-AMERICANA1

RECOGNITION OF ANNULLED FOREIGN ARBITRAL AWARDS: A 
LATIN AMERICAN PERSPECTIVE

Cesar Pereira2

Luísa Quintão3

RESUMO: Quando é proferida uma sentença arbitral, esta se torna exequível no território dos 156 
Estados signatários da Convenção de Nova Iorque. Tais Estados têm a obrigação de homologar sentenças 
arbitrais estrangeiras, ressalvadas as possibilidades de indeferimento previstas na própria Convenção, 
que incluem a hipótese de a sentença ter sido anulada por autoridade competente do lugar da sede 
da arbitragem. Referida anulação pode ser interpretada como caso de indeferimento obrigatório de 
homologação e consequente execução, mas também pode ser compreendida como uma mera faculdade 
de infererimento por parte do Estado onde se pede o reconhecimento. Uma interpretação sistemática 
da Convenção de Nova Iorque – juntamente com as leis domésticas e outros tratados internacionais – 
também pode levar à homologação da sentença anulada (ou ao indeferimento desta) no país onde se 
pretende executá-la. 

PALAVRAS-CHAVE: Sentença Arbitral. Anulação. Homologação. Execução.

ABSTRACT: When an arbitral award is rendered, it becomes enforceable in the territory of all 156 
contracting States of the New York Convention. Such States have the obligation to recognize foreign 
arbitral awards, except when one of the causes for denial set out in the Convention itself takes place, 
which includes the case of annulment of the award by a competent authority in the seat of arbitration. 
The annulment may be interpreted as a cause for mandatory denial of recognition and enforcement as 
well as a mere faculty (to deny) of that State where recognition is requested. A systematic interpretation 
of the New York Convention – along with national laws and other international treaties – can lead to the 
recognition (or to the denial of such) of annulled awards in the country where enforcement is sought. 

KEYWORDS: Arbitral Award. Annulment. Recognition. Enforcement.

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. A questão do reconhecimento da sentença: que direito se deve aplicar 
e como decidir? 2.1. Legislação aplicável à anulação de sentenças arbitrais internacionais: quem 

1 Os autores agradecem a Beatriz Lotuffo Oliveira e Mariana de Melo Sanches, acadêmicas da Justen, Pereira, Oliveira & Talamini (São Paulo),’ 

pelo auxílio na pesquisa e revisão do texto. 

2 Doutorado e Mestrado em Direito do Estado (PUCSP). FCIArb. Visiting Scholar de Columbia University, University of Nottingham e 

Instituto Universitàrio Europeu. Advogado e sócio de Justen, Pereira, Oliveira & Talamini (São Paulo)

3 Graduada em Direito (PUCSP) Advogada associada de Justen, Pereira, Oliveira & Talamini (São Paulo)
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tem o poder de controle de legalidade? 2.1.1. O direito do lugar da sede.  2.1.2. O direito do lugar da 
execução.  2.2. Enquadramento normativo do reconhecimento e da execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras.  2.2.1. A interação da Convenção de Nova Iorque com o direito interno.  2.2.2. O princípio 
da máxima efetividade.  2.2.3. A arbitragem internacional como um ordenamento jurídico autônomo: 
a deslocalização.  2.2.4. (In)exequibilidade da sentença arbitral anulado no país da sede com base no 
artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque.  2.2.5. Correta aplicação das Convenções Internacionais: 
uma análise da legalidade e da anulação? 3. Conclusão. 4. Referências bibliográficas.

1. Introdução

Uma das mais claras vantagens da arbitragem internacional é a exequibilidade da sentença 
arbitral estrangeira.4 A segurança jurídica nesse sentido é devida à extensa adesão à Convenção sobre 
o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (“Convenção de Nova 
Iorque”),5 assinada por 156 Estados.6 A Convenção de Nova Iorque obriga os Estados signatários a 
reconhecer e a executar sentenças arbitrais proferidas no território de um Estado distinto daquele 
onde se tenciona o reconhecimento ou que não sejam consideradas nacionais onde se solicita o 
reconhecimento.7

O ponto de partida da Convenção de Nova Iorque é “a presunção de validade e eficácia tanto do 
acordo de submissão das controvérsias à arbitragem, como do laudo ou decisão arbitral” e, por tanto, 
há “um deslocamento da carga de prova para a parte frente à qual se pretende fazer valer a eficácia da 
decisão arbitral”.8 Não obstante, o artigo V da Convenção prevê casos em que é possível o indeferimento 
do reconhecimento e da execução da sentença arbitral estrangeira. 

Entre os fundamentos para o indeferimento da homologação e da execução da sentença estrangeira, 
segundo a Convenção de Nova Iorque, está a anulação do laudo “por uma autoridade competente do 

4  Enquanto na maioria dos países latino-americanos utiliza-se o termo “laudo arbitral”, a Convenção de Nova Iorque adota o termo “sentença 

arbitral”, que também é utilizado no Brasil. Nesse artigo utilizam-se os dois termos, interpretando-se ambos com o mesmo significado. 

5  Nomenclatura em português adotada pelo Decreto nº 4.311/2002, que promulgou a Convenção no Brasil. Original em inglês: “Convention on 

the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”. Neste trabalho, os termos “reconhecer” e “homologar” (bem como “reconhecimento” 

e “homologação”) devem ser interpretados como sinônimos quando se referindo ao ato de dar efeito (e tornar exequível) a sentenças arbitrais 

estrangeiras.

6  UNCITRAL. Situação atual da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Nova Iorque, 1958). 

Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html>. Acesso em: 02.08.2016. 

7  Convenção de Nova Iorque. Artigo I: “This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the 

territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between 

persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition 

and enforcement are sought.” No Brasil, a redação adotada pelo Decreto n° 4.311/2002 consiste em: “A presente Convenção aplicar-se-á ao 

reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras proferidas no território de um Estado que não o Estado em que se tencione o 

reconhecimento e a execução de tais sentenças, oriundas de divergências entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. A Convenção aplicar-se-á 

igualmente a sentenças arbitrais não consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento e a sua execução.”

8  Tradução livre. Original em espanhol: “la presunción de validez y eficacia tanto del acuerdo de sumisión de las controversias a arbitraje, 

como del laudo o resolución arbitral” e “un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la parte frente a la que se quiere hacer valer la eficacia de la 

resolución arbitral”. ESPANHA, Tribunal Supremo. Seção Cível, Primeira Seção, 20.07.2004 (Antilles Cement Corporation v. Transficem). Yearbok 

Commercial Arbitration (YCA) XXXI, 2006. p. 846-852. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html


Q
ue

st
õe

s 
de

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l: 
pe

ss
oa

, c
om

ér
ci

o 
e 

pr
oc

ed
im

en
to

.

197

país em que, ou conforme a lei do qual, essa sentença tenha sido proferida”.9 No entanto, há casos em 
que as jurisdições estatais homologaram e executaram sentenças arbitrais estrangeiras anuladas por 
uma autoridade competente na forma do artigo V(1)(e) a Convenção de Nova Iorque.10 Paralelamente, 
há muitos outros casos em que o dispositivo legal constituiu o fundamento central para o indeferimento 
do reconhecimento e da execução de laudos estrangeiros. 

O primeiro ponto que surge nesse sentido é determinar quais aspectos jurídicos devem ser levados 
em consideração pelas cortes do país onde se pretende a homologação de uma sentença arbitral anulada. 
Há múltiplas soluções possíveis no âmbito da Convenção de Nova Iorque e distintos Estados têm 
tido diferentes perspectivas sobre a questão e, por isso, adotam diferentes posições na tomada de suas 
decisões. 

Neste artigo, analisa-se a experiência de alguns Estados latino-americanos no tema do reconhecimento 
de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas em comparação com o tratamento do tema nos Estados 
Unidos e na Europa. 

2. A questão da homologação da sentença anulada: que direito se deve aplicar e como 
decidir? 

Em primeiro lugar, convém determinar tanto a lei aplicável à anulação de um laudo arbitral proferido 
em uma arbitragem internacional como aquela que se aplica quando uma parte pede às cortes de um 
determinado Estado a homologação e a execução de uma sentença arbitral estrangeira. 

Antes de aprofundar-se nas especificidades desses cenários, é importante ressaltar que, tanto para 
a anulação quanto para o indeferimento do reconhecimento de uma sentença arbitral, dado seu caráter 
definitivo, não pode haver revisão do mérito do caso,11 de forma que, em geral, “o único motivo para 
anular ou contestar a execução do laudo que se relacione com o mérito da causa é a violação da ordem 
pública e que os árbitros tenham incorrido em vício de ultra petita”.12

9  Convenção de Nova Iorque. Artigo V: “1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against 

whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: […] The 

award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the 

law of which, that award was made.”  No Brasil, a redação em português adotada pelo Decreto n° 4.311/2002 consiste em: “1. O reconhecimento e a 

execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à autoridade 

competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que: [...] a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi 

anulada ou suspensa por autoridade competente do país em que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha sido proferida.”

10  Pode-se interpretar esta situação como a possibilidade de validade relativa de um laudo arbitral.  “(…) ‘[S]plit’ or ‘relative’ validity of 

international awards, i.e. awards which are void in the country of origin but valid and enforceable abroad”. UNCITRAL. Commission Documents. 

18th session, 3-21 June1985, Viena. AC/CN.9/264. Analytical commentary on draft text of a model law on international commercial arbitration. 

English. p. 73.

11  BERG, Albert Jan van den. The New York Arbitration Convention of 1958. The Netherlands: Kluwer Law International. 1981. p. 265.

12  BROZOLO, Luca G. Radicati di. “Las normas imperativas y el arbitraje internacional” in GAILLARD, Emmanuel. ARROYO, Diego P. 

Fernández. Cuestiones Claves del Arbitraje Internacional. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2013. p. 189-224.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/cn.9/264&Lang=E
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2.1 Legislação aplicável à anulação de sentenças arbitrais internacionais: quem tem o 
poder de controle de legalidade? 

Como o objeto deste estudo está relacionado à sorte da sentença arbitral anulada no país de 
execução, deve-se identificar, em primeiro lugar, qual direito se aplica a tal anulação – ou seja, qual o 
direito aplicável à legalidade da arbitragem em situações em que o lugar da sede e o lugar da execução 
não coincidem em um mesmo Estado.  

Enquanto a visão tradicional é que, no âmbito da Convenção de Nova Iorque, o direito do lugar 
da sede é o adequado para reger a anulação,13 parte da doutrina afirma que “é forçoso constatar que 
o direito do lugar da execução do laudo possui maior vocação do que o direito do lugar da sede de 
arbitragem para impor suas concepções sobre o que considera suscetível de constituir uma arbitragem 
digna de proteção jurídica”.14

De todo modo, será uma lei doméstica que se irá aplicar à anulação da sentença arbitral.  É importante 
lembrar que, seja no lugar da sede de arbitragem ou no lugar da execução, a possibilidade de anulação 
da sentença arbitral pela jurisdição ordinária está condicionada a alguns motivos pré-determinados 
pelos quais se pode impugná-la.15

As leis domésticas têm disposições específicas acerca dos casos nos quais será possível requerer a 
anulação do laudo. As causas de anulação mais comumente adotadas pelos países são aquelas previstas 
na Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (“UNCITRAL”) 
sobre Arbitragem Internacional (“Lei Modelo”).16

De acordo com a Lei nº 9.307, de 1996, a sentença arbitral é nula nos seguintes casos: se (i) for 
nula a convenção de arbitragem; (ii) houver sido emanada por quem não poderia ser árbitro; (iii) 
não contiver os requisitos obrigatórios da sentença arbitral;17 (iv) for proferida fora dos limites da 

13  BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2nd edn. vol. I. Holanda: Kluwer Law International, 2014. p. 207.

14  Tradução livre. Original em espanhol: “es forzoso constatar que el derecho del lugar de ejecución del laudo posee mayor vocación que 

el derecho del lugar de la sede del arbitraje para imponer sus concepciones de lo que considera susceptible de constituir un arbitraje digno de 

protección jurídica”. GAILLARD, Emmanuel. Teoría Jurídica del arbitraje internacional. Assunção: La Ley. 2010. p. 39. 

15  FORTÚN, A. ÁLVAREZ-GARCILLÁN, G. “La impugnación de los laudos arbitrales” in Economist & Jurist. v. 21. n. 171. 2013. p. 12-20.

16  Lei Modelo. Artigo 34(2): “An arbitral award may be set aside by the court specifi ed in article 6 only if: (a) the party making the application 

furnishes proof that: (i) a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some incapacity; or the said agreement is not valid 

under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; or (ii) the party making the 

application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present 

his case; or (iii) the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains 

decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be 

separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set 

aside; or (iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such 

agreement was in confl ict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance 

with this Law; or (b) the court fi nds that: (i) the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of this State; 

or (ii) the award is in conflict with the public policy of this State.”.

17  BRASIL. Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem). Artigo 26: “São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: I - o relatório, que conterá os 

nomes das partes e um resumo do litígio; II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, 

expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e 

estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e IV - a data e o lugar em que foi proferida”.
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convenção de arbitragem; (v) for comprovado que a mesma foi proferida sob prevaricação, concussão 
ou corrupção; (vi) for emitida fora do prazo;18 ou (vii) forem violados os princípios do contraditório, 
igualdade entre as partes, imparcialidade e livre convencimento do árbitro.19 

Há países da América Latina cujas leis têm disposições um pouco diferentes sobre a possibilidade 
de anulação. Por exemplo, na Argentina, o Código Processual Civil e Comercial da Nação determina 
que pode-se interpor recurso de anulação contra o laudo arbitral, fundamentado em “defeito essencial 
no procedimento, em terem os árbitros decidido fora do prazo ou sobre pontos não acordados”.20  

No Peru, as causas de anulação dos laudos arbitrais são as do parágrafo 1° do artigo 63 do Decreto 
Legislativo que regra a arbitragem:21 (i) a inexistência, nulidade, anulabilidade, invalidade ou ineficácia 
da convenção de arbitragem; (ii) situações que causam prejuízo ao direito de defesa, como a falta de 
notificação da designação de um árbitro ou atos arbitrais;  (iii) a composição do tribunal arbitral ou 
os atos arbitrais não se ajustam à convenção de arbitragem das partes; (iv) quando se foi decidido 
sem as maiorias exigidas;  (v) resolução de matérias não suscetíveis à arbitragem (tratando-se de uma 
arbitragem doméstica);  (vi) laudo contrário à ordem pública internacional (tratando-se de arbitragem 
internacional); e  (vii) decisão fora do prazo.  Estas causas de anulação são claramente resultado de 
uma incorporação daquelas da Lei Modelo.22

O Decreto Legislativo n° 1.071, de 2008, derrogou a Lei n° 2.6572,23 que “só contemplava a suposta 
nulidade da convenção de arbitragem, pelo que a nova Lei de Arbitragem abre a porta à possibilidade 
de anular o laudo quando a convenção de arbitragem também for inexistente, anulável, ineficaz ou 
inválida”.24 No Peru, a convenção de arbitragem é nula quando incorre em algum dos pressupostos do 
artigo 219 do Código Civil peruano, que regula as nulidades do ato jurídico.25

Da mesma forma, o recurso de anulação no Peru também está sujeito às disposições dos parágrafos 
2° a 8° de tal artigo. É importante recordar que o parágrafo 8° permite que as partes renunciem ao 
recurso de anulação quando nenhuma delas seja de nacionalidade peruana, esteja domiciliada ou 

18  BRASIL. Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem). Artigo 11: “Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: (...) III - o prazo para apresentação da 

sentença arbitral”. Artigo 12: “Extingue-se o compromisso arbitral: III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da 

sentença arbitral”. 

19  BRASIL. Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem). Artigo 32.

20  ARGENTINA. Lei 17.454 (Código Processual Civil e Comercial da Nação). Artigo 760: “Si los recursos hubieren sido renunciados, se 

denegarán sin sustanciación alguna. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad, fundado 

en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad 

será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del expediente”.

21  PERU. DL 1071 (Lei de Arbitragem). Artigo 63, parágrafo 1, incisos a-g.

22  Vide nota de rodapé 14. 

23  Antiga Lei Geral de Arbitragem do Peru, de 20.12.1996.

24  Tradução livre. Original em espanhol: “sólo contemplaba el supuesto de nulidad del convenio arbitral, por lo que la nueva Ley de Arbitraje 

abre la puerta a la posibilidad de anular el laudo cuando el convenio arbitral también sea inexistente, anulable, ineficaz o inválido”. FREYRE, Mario 

Castillo. MINAYA, Rita Sabroso. ZAPATA, Laura Castro. CATALÁN, Jhoel Chipana. “Las causales de anulación del laudo arbitral en la Ley de 

Arbitraje del Perú” in LUMEN, Revista de La Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 2014. p. 9-20.

25  CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. “Anulación de un laudo arbitral por la causal de nulidad del convenio arbitral” in Revista 

Iberoamericana de Arbitraje e Medicación. Disponível em: <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/anullaudo.html>. Acesso em: 

13.09.2016.

http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/anullaudo.html
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residente no Peru ou tenha como lugar de principais atividades o território peruano.26 

Por outro lado, a Lei sobre Arbitragem Comercial Internacional no Chile27 dispõe sobre as causas 
em que é possível recorrer contra um laudo arbitral mediante uma petição de nulidade em seu artigo 
34, numeral 2, a – causas que a parte que interpõe a petição tem que provar – e b – causas que o tribunal 
da respectiva Corte de Apelação pode comprovar. 

De maneira geral, pode-se requerer a anulação do laudo arbitral no Chile: (i) quando uma das 
partes da convenção de arbitragem possuía alguma incapacidade à época de sua celebração ou se tal 
convenção não é válida; (ii) quando a parte contra a qual se invoca o laudo arbitral não tenha podido 
fazer valer seus direitos; (iii) se o laudo é extra petita;28 ou (iv) quando a composição do tribunal 
arbitral ou o procedimento não estejam ajustados à convenção das partes. Por outro lado, também 
poderá haver anulação do laudo se o tribunal da Corte comprovar, sem que haja petição de qualquer 
das partes, que (v) o objeto da controvérsia é inarbitrável; ou que (vi) o laudo é contrário à ordem 
pública do Chile.

Ademais, no Chile, as petições de nulidade são colocadas à mesa de imediato e gozam de preferência 
para sua vista e decisão.29 Igualmente, a Corte de Apelações pode suspender as ações de nulidade para 
dar ao tribunal arbitral “a oportunidade de retomar os atos arbitrais ou de adotar qualquer outra medida 
que, a juízo do tribunal arbitral, elimine os motivos da petição de nulidade”.30 Isso também é reflexo da 
adoção das disposições da Lei Modelo.

Na Colômbia, segundo as disposições de seu Estatuto de Arbitragem Nacional e Internacional,31 
as causas em que a autoridade judicial poderá anular o laudo arbitral – por solicitação da parte ou de 

26  PERU. DL 1071. Artigo 63: “(...) 2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo sólo serán procedentes si 

fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. 3. Tratándose de las causales 

previstas en los incisos d. y e. del numeral 1 de este artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o no susceptibles 

de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista en el inciso e podrá 

ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 4. La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo 

sólo será procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las 

actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo. 5. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso a. del numeral 

1 de este artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas 

aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho peruano, lo que resulte más favorable a la validez y eficacia del convenio arbitral. 6. En el 

arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 7. 

No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión 

del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos. 8. Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga 

su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso 

de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de 

anulación y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de aplicación lo previsto en el título VIII.”

27  CHILE. Lei 19.971 (Lei de Arbitragem Comercial Internacional).

28  CHILE. Lei 19.971 (Lei de Arbitragem Comercial Internacional). Artigo 34, numeral 2, iii: “(…) si las disposiciones del laudo que se refieren 

a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas.”

29  CHILE. Lei 19.971 (Lei de Arbitragem Comercial Internacional). Artigo 34, numeral 5.

30  Tradução livre. Original em espanhol: “la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio 

del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad”. CHILE, Lei 19.971 (Lei de Arbitragem Comercial Internacional). Artigo 34, 

numeral 4.

31  COLÔMBIA. Lei 1563/12.
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ofício – também foram inspiradas pela Lei Modelo.32

O Código de Comércio mexicano, depois de sua segunda reforma em matéria de arbitragem, 
incorporou a Lei Modelo de forma integral, com alguns ajustes necessários à realidade mexicana.33 Ou 
seja, as causas de anulação no México são também similares às da Colômbia e do Chile.  

O controle de legalidade da sentença arbitral poderá ser efetuado, naturalmente, ao menos por 
duas jurisdições – a do Estado da sede da arbitragem (primary jurisdiction ou jurisdição primária) e 
a do Estado onde se pretende executar a sentença (secondary jurisdiction ou jurisdição secundária).34 
Em sua análise sobre o tema, Adriana Braghetta utiliza os termos “controle primário” e “controle 
secundário”35 para explicar este mecanismo. 

Assim, fica claro que os sistemas jurídicos do lugar da arbitragem e do lugar da sede podem ser 
distintos em aspectos importantes para a determinação da legalidade do laudo arbitral. 

2.1.1 O direito do lugar da sede

Uma sentença arbitral pode ser anulada no país em que tenha sido proferida.36 Como visto no item 
anterior, a jurisdição do lugar da sede tem o controle primário sobre a legalidade do laudo e suas leis 
domésticas dispõem sobre as causas próprias em que se pode pedir a anulação do laudo naquele país. 

Existe a interpretação segundo a qual o ideal seria garantir a plena validade da decisão de anulação 
no lugar da sede e abandonar o controle secundário, uma vez que o lugar da sede – do ponto de vista 
de parte da doutrina – é mais adequado ao controle e deste modo seria respeitada a vontade das partes, 
que escolheram livremente a sede da arbitragem.37

32  COLÔMBIA. Lei 1563/12 (Estatuto de Arbitragem Nacional e Internacional). Artigo 108. Causas de anulação: “La autoridad judicial podrá 

anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de oficio: 1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: a) Que para el momento del 

acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, 

o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana; o b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un 

árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos; o c) Que el laudo versa sobre 

una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si 

las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular 

estas últimas; o d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho 

acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta sección de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no 

se ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley. 2. De oficio, cuando: a) Según la ley colombiana, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje; o, b) El laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia.

33  MAGDANELO, Fernanda Garza. “El Arbitraje en México” in ITAM, Centro de Derecho Comercial, Working Papers. n. 6. jun/2009. p. 5. 

SIQUEIROS, José Luis. “La ley mexicana en materia de arbitraje comercial” in PAUTA, Boletín informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara 

Internacional de Comercio. n. 28, 1999, p. 28.

34  ANGEL, Diana Correa. “El reconocimiento y la ejecución de un laudo internacional anulado en el país de la sede arbitral” in Revista 

e-Mercatoria. vol. 7. n. 2. 2008. Disponível em: <http://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen7/pdf02/reconocimiento.pdf>. Acesso em: 

11.09.2016.

35  BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 220.

36  HANOTIAU, B. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue, and Class Actions. International Arbitration Law Library 

series. The Hague: Kluwer Law International. 2005. p. 227.

37  POUDRET, Jean-François. “Quelle solution pour em finir avec l’affaire Hilmarton? Réponse à Philippe Fouchard” in Revue de L’Arbitrage. 

n. 1. 1998. p. 7-24.

http://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen7/pdf02/reconocimiento.pdf
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Há teóricos que defendem que não existe sistema de controle de legalidade do laudo mais eficaz do 
que o controle primário no lugar da sede. Para esses estudiosos, esse sistema de controle no local da sede, 
ainda que imperfeito, deve ser respeitado, exceto em três casos: (i) quando no âmbito da Convenção 
Europeia sobre Arbitragem Comercial Internacional (“Convenção Europeia”), (ii) quando as condições 
de reconhecimento forem mais benéficas que as da Convenção de Nova Iorque – situação que veremos 
adiante – ou (iii) quando a decisão de anulação for contra a ordem pública do país receptor.38

2.1.2 O direito do lugar da execução

Cabe esclarecer que uma vertente de arbitralistas – principalmente aqueles adeptos da teoria da 
“deslocalização”, que veremos no item 2.2.3 adiante – entende que o direito do lugar da execução é 
o que se deve levar em conta para determinar a legalidade do laudo arbitral. Nesse sentido, indica o 
teórico Emmanuel Gaillard:39

“Entre el Estado que recibe un arbitraje en sus hoteles o sus centros de convenciones y el Estado que permite 
el embargo y remate de activos situados en su territorio, está claro que éste último posee mayor vocación para 
determinar lo que constituye, para él, un laudo arbitral digno de protección y, respectivamente, un convenio 
arbitral válido y un proceso arbitral regular.”  

Essa ideia contraria aquela apresentada no item anterior, que reputa mais adequado o direito do 
lugar da sede por ter sido escolhido pelas partes. Por outro lado, a aplicação do direito do lugar da 
execução para se verificar a  legalidade da sentença arbitral parece prudente, dado que é no Estado de 
execução que tal sentença surtirá seus efeitos. 

Entretanto, nos EUA, considera-se expressamente que o poder judiciário não tem autoridade para 
anular uma sentença arbitral estrangeira, exceto se as partes concordarem em sujeitar a arbitragem ao 
FAA (Federal Arbitration Act) ou a outra lei estadual, tal como se retrata no Restatement (Third) of the 
U.S. Law of International Commercial Arbitration.40 Não obstante, como explica George Bermann,41 
um dos aspectos mais polêmicos de um Restatement é o quão influenciados devem ser os Restaters por 
um objetivo geral de harmonização da lei dos EUA com a lei de outros países – ainda que o título do 
Restatement contenha o termo “international”, seu propósito é expor o direito dos EUA em um tema 
que não é necessariamente compatível com o direito arbitral internacional de outros países.  

38  BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 361.

39  GAILLARD, Emmanuel. Teoría Jurídica del arbitraje internacional. Assunção: La Ley. 2010. p. 39.

40  ALI, The American Law Institute. Restatement of the Law Third – The U.S. Law of International Commercial Arbitration. Council Draft 

n. 3 (December 23, 2011), approved at the 2013 Annual Meeting. §4-2. No Authority to Vacate Foreign Awards: “A court may not vacate a foreign 

award, unless the parties expressly agreed that the arbitration proceeding was to be governed by federal arbitration law or state arbitration law.” 

Apenas para maior clareza, esclarece-se que o Restatement não é um texto normativo, mas uma compilação acadêmica sobre o entendimento 

jurídico atual sobre determinados tópicos. Aproxima-se talvez da ideia de Enunciados adotada por entidades acadêmicas no Brasil. Sobre o tema, 

v. nota 39 abaixo.

41  BERMANN, George A. “The Restatement of the U.S. Law of International Commercial Arbitration: An Interim Report” in Revista Brasileira 

de Arbitragem. vol. 10. n. 38. CBAr & IOB. 2013. p. 145-147.
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2.2 Enquadramento normativo do reconhecimento e da execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras

De maneira geral, a Convenção de Nova Iorque regula o reconhecimento de sentenças arbitrais 
estrangeiras nos 156 países signatários. No entanto, a Convenção tem uma configuração bastante 
peculiar.  

A Convenção de Nova Iorque não se destina a substituir ou alterar o regime da legislação interna 
ou de outro acordo internacional firmado entre países latino-americanos – seu objetivo é interagir com 
estes. Assim, a cronologia e a especialidade são menos relevantes como critérios para a definição do 
regime aplicado a cada caso. 

2.2.1 A interação da Convenção de Nova Iorque com o direito interno 

O regramento interno dos países latino-americanos a respeito do reconhecimento de sentenças 
arbitrais estrangeiras é majoritariamente estabelecido por suas leis domésticas de arbitragem.  Da mesma 
forma, além da Convenção de Nova Iorque, alguns tratados internacionais que também regulam o 
assunto foram firmados no âmbito da América Latina, tais como42 (i) a Convenção Interamericana sobre 
Arbitragem Comercial Internacional (“Convenção do Panamá”),43 (ii) o Protocolo de Las Leñas,44 (iii) 
a Convenção de Montevideo45 (o primeiro tratado internacional que tratou da arbitragem nos tempos 
modernos),46 (iv) o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul47 e (v) o Acordo 
de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa 
entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile (“Acordo de Buenos 
Aires”).48

Justamente, a relação da Convenção de Nova Iorque com o direito interno – na forma de tratados 
internacionais ou legislação doméstica – não é de exclusão – por especialidade ou cronologia –, mas de 
convivência e de vigência simultânea.49

Existem dois critérios para determinar as normas aplicáveis a cada caso: o princípio da máxima 
efetividade e a proibição do cherry-picking (a escolha dos aspectos mais favoráveis de cada regime). 

42  Tendo em conta o amplo número de acordos regionais – bilaterais e multilaterais – no âmbito da América Latina, com efeitos regionais, 

esclarece-se que a lista é exemplificativa – não exaustiva. 

43  Firmada na cidade do Panamá no dia 30.01.1975.

44  Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria Civil. Comercial, Trabalhista e Administrativa no âmbito do Mercosul, 

aprovado por decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) do Mercosul no dia 27.06.1992, no Valle de Las Leñas. 

45  Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, firmada em Montevidéu no dia 

08.05.1979.

46  BLACKABY, Nigel. PARTASIDES, Constantine. REDFERN, Alan. HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 

Oxford University Press, 2009. p. 70.  

47  Aprovado por decisão do Conselho do mercado Comum (CMC) do Mercosul no dia 23.07.1998, em Buenos Aires.  

48  Aprovado por decisão do Conselho do mercado Comum (CMC) do Mercosul no dia  05.07.2002, em Buenos Aires. 

49  PEREIRA, Cesar A. Guimarães. “A interação entre a Convenção de Nova Iorque (CNY) e o direito interno brasileiro: roteiro para a 

compreensão do tema no âmbito da homologação de sentenças arbitrais estrangeiras” in Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Curitiba. 

n. 69. nov/2012. Disponível em: <http://www.justen.com.br/informativo>. Acesso em 11.09.2016.

http://www.justen.com.br/informativo
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Ou seja, exige-se que a determinação do direito aplicável a cada caso seja guiada pela maior efetividade 
possível – o que deriva da regra da aplicação do direito mais favorável (most favorable right) à confirmação 
do reconhecimento. 

Devem ser aplicadas as normas que tenham maior grau de favorecimento ao reconhecimento 
da sentença arbitral estrangeira.50 Ou seja, as regras que estabeleçam exigências menos abrangentes 
para o reconhecimento da validação do laudo de condenação estrangeira ou para o procedimento de 
homologação. 

2.2.2. O princípio da máxima efetividade

Se, tal como a Convenção de Nova Iorque, outros tratados também podem ser aplicados, “as cortes 
devem aplicar o tratado no âmbito do qual a sentença seja exequível”51. Nos termos do artigo VII (1) da 
Convenção de Nova York: 

“The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements 
concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor 
deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and 
to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon”.52 

Um exemplo de adoção do regime interno mais favorável é o resultado da comparação entre o artigo 
V(1)(d) da Convenção de Nova Iorque e o artigo 38, V, da Lei nº 9.307. Percebe-se que os requisitos 
da Convenção são mais amplos e se aplicam ao procedimento arbitral, não somente à instituição da 
arbitragem:

Convenção de Nova York:
“The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of 
the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration 
took place”.53

Lei de Arbitragem Brasileira:
“V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória”

Um possível exemplo de utilização indevida do cherry-picking é a combinação do procedimento 

50  TAQUELA, Maria Blanca Noodt. “El Principio de la Aplicación de las Normas Más Favorables a la Cooperación Judicial Internacional” in 

XI Anuário de Direito Internacional. CEDIN, 2016. Disponible en: <http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/El-Principio-de-la-

Aplicaci%C3%B3n-de-las-Normas-M%C3%A1s-Favorables-a-la-Cooperaci%C3%B3n-Judicial-Internacional.pdf>. Acceso en: 11.09.2016.

51  Tradução livre. Original em espahol: “las cortes deben aplicar el tratado bajo el cual el laudo sea ejecutable “. International Council for 

Commercial Arbitration. Guía del ICCA para la Interpretación de la Convención de Nueva York de 1958: un manual para jueces. ICCA, 2013. p. 15. 

52  No Brasil, a redação em português adotada pelo Decreto n° 4.311/2002 consiste em: “As disposições da presente Convenção não afetarão a 

validade de acordos multilaterais ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebrados pelos Estados signatários 

nem privarão qualquer parte interessada de qualquer direito que ela possa ter de valer-se de uma sentença arbitral da maneira e na medida 

permitidas pela lei ou pelos tratados do país em que a sentença é invocada”.

53  No Brasil, a redação em português adotada pelo Decreto n° 4.311/2002 consiste em: “a composição da autoridade arbitral ou o procedimento 

arbitral não se deu em conformidade com o acordado pelas partes, ou, na ausência de tal acordo, não se deu em conformidade com a lei do país 

em que a arbitragem ocorreu”.

http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/El-Principio-de-la-Aplicaci%C3%B3n-de-las-Normas-M%C3%A1s-Favorables-a-la-Cooperaci%C3%B3n-Judicial-Internacional.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/El-Principio-de-la-Aplicaci%C3%B3n-de-las-Normas-M%C3%A1s-Favorables-a-la-Cooperaci%C3%B3n-Judicial-Internacional.pdf
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simplificado do artigo 19 do Acordo de Buenos Aires (idêntico ao Protocolo de Las Lenãs)54 com as 
condições de homologação previstas nos artigos V (1) e V(2) da Convenção de Nova Iorque, ignorando-
se as condições do artigo 20 do Acordo.55

Isso é importante na medida em que o sistema do Acordo de Buenos Aires exige a exequibilidade 
da sentença arbitral em seu país de origem, não havendo menção à aplicação de um direito interno 
eventualmente mais favorável. Sendo assim, restaria eliminada qualquer possibilidade de reconhecimento 
de uma sentença arbitral estrangeira que não fosse exequível na sede da arbitragem (por exemplo, uma 
sentença estrangeira anulada), desde que dentro da hipótese de a sentença estar sujeita às disposições 
do Acordo de Buenos Aires. 

A jurisprudência internacional não é uniforme quanto à proibição de cherry-picking. Há decisões 
que permitem a sua utilização e outras que aplicam rigorosamente a sua proibição. Ou seja, na 
jurisprudência internacional há exemplos de homologação concedida com base na combinação dos 
requisitos de mais de um diploma legal. Contudo, essa posição é criticada:

“[T]he ‘more favourable law’ clause may not be interpreted as a provision for ‘cherry-picking’ a single more 
favourable rule on a particular issue of the enforcement procedure, but rather promotes a comprehensive 
application of a more favourable set of provisions on the entire proceeding.”56

Como princípio geral, deve ser respeitada a opção do requerente da homologação da sentença arbitral 
estrangeira pelo direito que este considera o mais favorável. Não deve o juízo aplicar de ofício regime 
diverso. Nada impede que a homologação da sentença seja indeferida com base em um regramento e, 
posteriormente, seja concedida com base em outro regime, este mais favorável ao seu reconhecimento. 

O princípio da máxima efetividade – derivado da most-favorable-right provision ou most-favorable-
law clause – pode gerar insegurança jurídica às partes porque retira a previsibilidade sobre o tratamento 
das sentenças estrangeiras em um determinado Estado. Isto se deve ao fato de que uma sentença que 
não poderia ser reconhecida com base nos requisitos da Convenção de Nova Iorque pode vir a ser 
homologada com fundamento na legislação interna ou em outros acordos internacionais igualmente 
aplicáveis.

54  Acordo de Buenos Aires, 2002, Artigo 19: “El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales solicitado por las autoridades 

jurisdiccionales podrá tramitarse por vía de exhortos y transmitirse por intermedio de la Autoridad Central o por conducto diplomático o consular, 

conforme al derecho interno.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la parte interesada podrá tramitar directamente el reconocimiento o ejecución de la sentencia. En 

tal caso, la sentencia deberá estar debidamente legalizada de acuerdo con la legislación del Estado en que se pretenda su eficacia, salvo que entre 

el Estado de origen del fallo y el Estado donde es invocado, se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad.”

55  Acordo de Buenos Aires, 2002, Artigo 20: Las sentencias y los laudos arbitrales a que se refiere el artículo precedente, tendrán eficacia extraterritorial 

en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones: a) que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados 

auténticos en el Estado de donde proceden; b) que éstos y los documentos anexos que fueren necesarios, estén debidamente traducidos al idioma oficial del 

Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución; c) que éstos emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente, según las normas del Estado 

requerido sobre jurisdicción internacional; d) que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado 

el ejercicio de su derecho de defensa; e) que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dictada; f ) que no contraríen 

manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el reconocimiento y/o la ejecución. Los requisitos de los literales a), c), d), 

e) y f ) deben surgir del testimonio de la sentencia o del laudo arbitral.

56  ALFONS, Claudia. Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards: an analysis of the legal framework and its interpretation 

in case law and literature. Frankfurt: Peter Lang. 2010. p. 51.
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No Brasil, no único acórdão em que se resolveu essa questão, não foi enfrentada a discussão acerca 
do reconhecimento de sentenças arbitrais anuladas com base na more-favorable-law clause, mas parece 
haver-se adotado a premissa de que o sistema normativo brasileiro não dá amparo à homologação com 
base nesse argumento. Na decisão de dezembro de 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu 
a homologação de um laudo proferido e anulado na Argentina.57 A peculiaridade do caso reside na 
aplicação concorrente do Protocolo de Las Leñas, da Convenção do Panamá e da Convenção de Nova 
Iorque. O STJ fundamentou sua decisão com base nos três tratados e concluiu que uma sentença 
previamente anulada na Argentina não poderia ser homologada no Brasil.58 No acórdão, entendeu-
se que é obrigatória – não facultativa – a hipótese de indeferimento com base na prévia anulação 
da sentença. Todavia, o STJ não discutiu o tema apenas com fundamento no ordenamento jurídico 
brasileiro, mas também segundo as exigências mais restritas do Protocolo de Las Leñas. Portanto, não 
há jurisprudência especificamente sobre se a lei interna seria ou não mais favorável ao reconhecimento 
de sentenças arbitrais anuladas com base na Convenção de Nova Iorque. Tampouco há precedente 
sobre a visão do judiciário brasileiro sobre as demais premissas discutidas internacionalmente sobre o 
tema. Conforme já mencionado, a lei interna brasileira tem a anulação prévia como causa de rejeição 
do reconhecimento. Por isso, ao que parece, no Brasil, a more-favorable-law clause não é suficiente à 
homologação de sentenças anuladas no exterior. Tal reconhecimento deverá ser fundamentado, se for 
o caso, em outras possíveis premissas não expressamente examinadas pelo acórdão do STJ.

Por outro lado, um exemplo de jurisdição que aplica extensamente o direito mais favorável (most-
favorable-right provision) é a França no que diz respeito ao reconhecimento de sentenças arbitrais 
estrangeiras anuladas na sede da arbitragem.59 

Na França, o principal argumento é que o Código de Processo Civil francês não proíbe o 
reconhecimento das sentenças arbitrais anuladas. Aplica-se o direito interno francês por ser mais 
favorável ao reconhecimento – ou seja, o argumento é embasado na ideia de máxima efetividade. A 
jurisdição francesa reconhece a “deslocalização” da sentença arbitral estrangeira, reduzindo-se, assim, 
a importância da sede da arbitragem.60

57  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. SEC 5.782-AR. 02.12.2015. (EDF International S.A. vs. Endessa Latinoamérica S.A.).

58  “(...) 3. A legislação aplicável à matéria — Convenção de Nova York, Artigo V(1)(e) do Decreto n. 4.311/2002; Convenção do Panamá, Artigo 

5(1)(e) do Decreto n. 1.902/1996); Lei de Arbitragem Brasileira, Artigo 38, inciso VI, da Lei n. 9.307/1996; e Protocolo de Las Leñas, Artigo 20(e) 

do Decreto n. 2.067/1996, todos internalizados no ordenamento jurídico brasileiro — não deixa dúvidas quanto à imprescindibilidade da sentença 

estrangeira, arbitral ou não, ter transitado em julgado para ser homologada nesta Corte Superior, comungando a doutrina pátria do mesmo 

entendimento. (...) 5. O procedimento homologatório não acrescenta eficácia à sentença estrangeira, mas somente libera a eficácia nela contida, 

internalizando seus efeitos em nosso País, não servindo, pois, a homologação de sentença para retirar vícios ou dar interpretação diversa à decisão 

de Estado estrangeiro. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 6. Na hipótese sob exame, sendo nulo na Argentina o 

presente laudo arbitral — por causa de decisão judicial prolatada naquele País, com trânsito em julgado devidamente comprovado nos autos —, 

nula é a sentença arbitral no Brasil que, por isso, não pode ser homologada. 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido.”

59  FRANÇA, Cour de Cassation. Primeira Câmara de Direito Civil, 23.03.1994 (Hilmarton Ltd. vs. Omnium de traitement et de valorisation 

– OTV). Yearbook Commercial Arbitration (YCA) XX, 1995. p. 663-665. Para uma análise extensa de diversos casos e da doutrina francesa sobre o 

assunto, veja-se: BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 125-214. 

60  FRANÇA, Cour de Cassation. Primeira Câmara de Direito Civil, 29.06.2007 (PT Putrabali Adyamulia vs. Rena Holding et al.). Yearbook Commercial 

Arbitration (YCA) XXXII, 2007. p. 299-302. Para uma análise sobre o tema, veja-se: MORENO, Guillermo Palao. “El lugar de arbitraje y la ‘deslocalización’ 

del arbitraje comercial internacional” in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, n. 130. ene-abr/2011. p. 171-205.
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2.2.3 A arbitragem internacional como um ordenamento jurídico autónomo: a 
deslocalização

Quando se analisa a natureza da arbitragem internacional são possíveis três conclusões – ou 
três compreensões acerca da arbitragem internacional:61 (i) a arbitragem pode ser um componente 
de ordenamento jurídico específico, o do lugar da arbitragem (concepção monolocalizadora); (ii) a 
arbitragem é “multi-localizada”, porque cada Estado tem liberdade para determinar as consequências 
de uma sentença arbitral em seu território (concepção multilocalizadora ou westfaliana); ou (iii) a 
arbitragem é um ordenamento jurídico autônomo, porque possui suas próprias fontes e se destina a 
sua própria comunidade (concepção do ordenamento jurídico arbitral).62

A prática da arbitragem internacional e os sistestemas legais internos de cada Estado indicam que a 
arbitragem internacional constitui um ordenamento jurídico transnacional autônomo cujos principais 
sujeitos são aqueles que integram a international business community. A soma desses fatores leva à 
coclusão que a arbitragem é uma “ordre juridique propre aux transactions internationales”.63

O conceito de ordenamento jurídico autônomo resulta em normas materiais e processuais próprias 
de dito ordenamento.64 Esta conclusão naturalmente permite o reconhecimento de sentenças estrangeiras 
anuladas cujas decisões de anulação foram embasadas em uma das duas primeiras representações da 
arbitragem internacional. 

2.2.4 (In)exequibilidade da sentença arbitral anulada no país da sede com base no artigo 
V (1) (e) da Convenção de Nova Iorque

Em outros sistemas nacionais, a discussão a respeito do reconhecimento das sentenças arbitrais 
estrangeiras anuladas parte de outros pressupostos. Normalmente, o ponto de partida é o regime do 
artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque, cujo texto transmite uma ideia de hipótese facultativa de 
denegação do reconhecimento: 

“Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it 
is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement 
is sought, proof that (…) [t]he award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or 
suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was 
made”.65

61  GAILLARD, Emmanuel. “Las representaciones del arbitraje internacional” in GAILLARD, Emmanuel. ARROYO, Diego P. Fernández. 

Cuestiones Claves del Arbitraje Internacional. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2013. p. 11-32.

62  Além das três representações apresentadas por Emmanuel Gaillard, adepto da concepção do ordenamento jurídico arbitral, Jan Paulsson 

indica e adota uma quarta teoria – ou representação – da arbitragem internacional: “The fourth is that arbitration may be effective under arrangements 

that do not depend on national law or judges at all” in PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford University Press. 2013. p. 30.

63  GAILLARD, Emmanuel. “L’órdre juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité” in McGill Law Journal. n. 55. 2010. p. 891-907.

64  DRAETTA, Ugo. “The Transnational Procedural Rules for Arbitration and the Risks of Overregulation and Bureaucratization” in ASA 

Bulletin. vol. 33. Issue 2. Kluwer Law International, 2015. pp. 327-342.

65  No Brasil, a redação em português adotada pelo Decreto n° 4.311/2002 consiste em:  “O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido 

da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que (...) a sentença 

ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa por autoridade competente do país em que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha sido proferida”.
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Ve-se que o texto da Convenção em inglês – uma das línguas oficiais – utiliza a palavra may, que soa 
como uma possibilidade de denegação por parte da jurisdição do Estado de onde se pretende executar 
a senteça arbitral – isto é, como uma opção de indeferir. Todavia, o texto em francês – outro idioma 
oficial da Convenção – é imperativo e parece determinar que não haja o reconhecimento de sentença 
suspensa ou anulada no país sede.

Enquanto alguns arbitralistas afirmam o contrário,66 outros indicam que deve haver uma 
interpretação comum de todas as versões do texto da Convenção de Nova Iorque e que tal interpretação 
levaria à conclusão de que o Estado onde se pede a execução da sentença anulada na sede da arbitragem 
tem a obrigação de rejeitá-la.67 

Esta conclusão se deve ao contexto em que foi debatida a Convenção de Nova Iorque: 

 “The Word ‘may stems from the original Dutch Proposal. At the 1958 New York Conference, ‘may’ was not 
discussed at all. It certainly would have provoked an interesting debate if one of the delegates had observed that 
‘may’ grants discretionary power to the enforcement judge. In my understanding ‘may’ points to the requirement 
that the party against whom enforcement is sought must first have proven that one of the following grounds 
exists, but, once one or more of these grounds are proven, refusal of enforcement will follow. I am therefore not 
surprised that the equally valid French version of the NYC states: will be refused. (…) In conclusion, enforcement 
of an annulled award cannot be based upon the use of ‘may’ in the heading of Article V. The NYC does not open 
door for refusal of enforcement where one of the grounds of article V(1) has been proven. (…)”68

 O Restatement (Third) acerca do direito dos EUA, embora também utilize o termo may, prevê 
expressamente hipótese em que as cortes americanas também podem (may) confirmar, reconhecer ou 
executar uma sentença anulada por uma autoridade competente: “if the judgment setting it aside is not 
entitled to recognition under the principles governing the recognition of judgments in the court where 
such relief is sought, or in other extraordinary circumstances”.69

Por outro lado, também existe argumento baseado na discricionariedade da jurisdição onde se 
pede o reconhecimento da sentença: 

“The decision may either be predicated on the view that Art. V(1) of the Convention is discretionary or, pursuant 
to Art. VII be based on a more favourable law.”70

Isso foi discutido inclusive no caso Pemex (“COMMISA” vs. “PEP”), 71 no qual as cortes americanas 

66  PAULSSON, Jan. “May or Must Under the New York Convention: an exercise in Syntax and Linguistics” in Arbitration International. vol. 14. 

n. 2. 1998. p. 227-230. LASTENOUSE, Pierre. “Why Setting Aside an Arbitral Award is Not Enough to Remove it from the International Scene” in 

Journal of International Arbitration. vol. 16. n. 2. 1999. p. 28-30. PETROCHILOS, Georgios. “Enforcing Awards Annulled in their State of Origin 

under the New York Convention. The International and Comparative Law Quarterly. vol. 48. n. 4. 1999. p. 858-859.

67  BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 183

68  SANDERS, Pieter. Quo Vadis Arbitration? Sixty years of Arbitration Practice. The Hague: Kluwer Law International. 1999. p. 77-78.

69  ALI, The American Law Institute. Restatemente of the Law Third – The U.S. Law of International Commercial Arbitration. Council Draft 

n. 3 (December 23, 2011), approved at the 2013 Annual Meeting.

70  PAULSSON, Jan. “Enforcing Arbitral Awards notwithstanding a Local Standard Annulment” in ICC Bulletin. vol. 9. n. 1. 1998. p. 14-31.

71  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals for the Second Circuit. 02.08.2016 (Corporación Mexicana De Mantenimiento 

Integral, S. De R.L. De C.V. vs. Pemex‐Exploración Y Producción) Docket No. 13‐4022.
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homologaram um laudo arbitral que havia sido anulado no México – sede da arbitragem. No caso, 
discutiu-se a discricionariedade derivada do “may” do artigo V (1)(e) da Convenção do Panamá, que 
possui a mesma redação do artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque.  

O laudo arbitral objeto do caso foi proferido em favor da demandante, a empresa mexicana 
COMMISA, que em seguida – janeiro de 2010 – obteve uma decisão da United States District Court of 
the Southern District of New York (“District Court”) confirmando o laudo. A PEP se opôs à decisão da 
District Court e interpôs recurso de apelação perante a corte do Second Circuit Court of Appeals, assim 
como apresentou petição de nulidade às cortes mexicanas. Estas anularam o laudo arbitral em agosto 
de 2011 e, então, a Second Circuit Court of Appeals – por solicitação da PEP – reenviou o caso à District 
Court  para que “analisasse em uma primeira instância se a execução do laudo deveria ser indeferida 
porquanto ‘havia sido deixada sem efeitos ou suspensa por uma autoridade competente do país onde 
ou conforme cuja lei havia sido proferido o laudo’”.72

Por sua vez, o juiz da District Court, em vista da aplicação da Convenção do Panamá, questionou: 

“Thus, under Article 5 of the Panama Convention, I may set aside the Award if PEP can show a competent 
authority in Mexico annulled the award. Clearly, the Eleventh Collegiate Court is a ‘competent authority.’ The 
question I have to decide is the meaning of ‘may set aside.’ In other words, what is my discretion acting as a 
U.S. District Judge to confirm an award that a foreign country.”73

Mais adiante em sua decisão, o juiz mencionou que, quando há anulação de um laudo arbitral, as 
cortes do país de onde se requer o reconhecimento encaram um dilema: reconhecer o laudo arbitral ou 
deferir a anulação decretada pelas cortes de outro país. Citando o caso TermoRio,74 o juiz da District 
Court indicou que há discricionariedade para reconhecer os laudos anulados quando a anulação viola 
noções básicas de justiça.75 Sob esse fundamento somado ao fato que as cortes mexicanas haviam 
embasado a anulação em lei aplicada retroativamente sobre arbitrabilidade, a District Court rejeitou o 
deferimento da anulação decretada no México em agosto de 2013. 

Naturalmente, a COMMISA apelou da decisão que rejeitou a anulação perante a Second Circuit 
Court of Appeals. Esta corte, por sua vez, entendeu que não houve abuso de discricionariedade ou 
excesso de autoridade por parte da District Court e, por isso, confirmou a decisão proferida por esta.76

Convém relembrar os conceitos de jurisdição primária e secundária apresentados anteriormente 
no item 2.1. Os dois lugares mencionados no artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque – país em 

72  Tradução livre. Original em espanhol: “analizara en una primera instancia acaso la ejecución del laudo debía ser rechazada por cuanto ‘había 

sido dejada sin efecto o suspendida por una autoridad competente del país en el cual o bajo la ley del cual se había otorgado el laudo”. ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. Mandate of the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit p. 2, (Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. 

de R.L. de C.V. vs. Pemex-Exploración y Producción) U.S.C.A, 08.03.2012. Case No. 10-4656-cv.

73  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. District Court of the Southern District of New York. 27.08.2013. (Corporación Mexicana De 

Mantenimiento Integral, S. De R.L. De C.V. vs. Pemex‐Exploración Y Producción)

74  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. D.C. Circuit. 25.05.2007. (TermoRio S.A. E.S.P. vs. Electranta S.P.) 487 F.3d 928, 939.

75  “If the judgement ‘is repugnant’ to fundamental notions of what is decent and just in the United States’ or, stated another way, if the judgment 

‘violated any basic notions of justice in which we subscribe,’ then it need not be followed”, citando TermoRio.

76  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Court of Appeals for the Second Circuit. 02.08.2016 (Corporación Mexicana De Mantenimiento 

Integral, S. De R.L. De C.V. vs. Pemex‐Exploración Y Producción) Docket No. 13‐4022.
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que, ou conforme a cuja lei, tenha sido ditada essa sentença – têm jurisdição primária. Isto significa que 
têm a prerrogativa de anular sentença com os efeitos da hipótese de indeferimento de reconhecimento 
(causa obrigatória ou facultativa, conforme o posicionamento adotado pelo país no qual se requer 
o reconhecimento e a execução). Os demais Estados têm jurisdição secundária – podem indeferir o 
reconhecimento, mas isto não impede a homologação da sentença em outro Estado, justamente porque 
sua jurisdição não alcança a desconstituição da própria sentença. 

Para se evitar o regime do artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque, poder-se-ia invocar algum 
direito interno do lugar da execução que fosse mais favorável ao reconhecimento da sentença arbitral, 
caso o lugar da execução seja distinto do local sede da arbitragem. Todavia, tal situação raramente 
ocorre na prática.77

2.2.5 Correta aplicação das Convenções Internacionais: uma análise da legalidade da 
anulação?

Dois casos que simbolizam a discussão sobre o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras 
anuladas são os casos Yukos78 e Maximov,79 ambos da Holanda mas tendo por objeto sentenças arbitrais 
russas.  

O então chamado caso Yukos – especificamente a decisão de 28.04.2009 da Corte de Apelação de 
Amsterdam – permitiu o reconhecimento de uma sentença arbitral relativa a diversos empréstimos para 
aquisição de ações. Foi analisado por Albert Jan van den Berg em estudo específico.80 Referido autor 
afirma que a decisão não empregou de maneira adequada a legislação aplicável, fundamentalmente, a 
Convenção de Nova Iorque. 

Em sua decisão, a Corte de Apelação de Amsterdam teve como premissa o fato de o poder judiciário 
russo haver anulado as sentenças arbitrais de maneira tendenciosa. O critério adotado na decisão foi 
a análise da própria sentença de anulação, examinando se esta seria passível de homologação pelo 
poder judiciário holandês.81 Depois de rejeitar a possibilidade em tese de reconhecimento da decisão de 
anulação holandesa, a Corte de Apelação concluiu pela inaptidão da decisão do poder judiciário russo 

77  PEREIRA, Cesar A. Guimarães. “A interação entre a Convenção de Nova Iorque (CNY) e o direito interno brasileiro: roteiro para a 

compreensão do tema no âmbito da homologação de sentenças arbitrais estrangeiras” in Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Curitiba. 

n. 69. nov/2012. Disponível em <http://www.justen.com.br/informativo>. Acesso em 11.09.2016.

78  Houve outras decisões sobre a Yukos. A decisão analisada por Albert Jan van den Berg e discutida neste estudo é HOLANDA. Gerechshof 

Amesterdam. 28.04.2009. (Yukos Capital SARL vs. OAO Rosneft) Yeakbook Commercial Arbitration (YCA) XXXIV, 2009. p. 703-714, não o 

amplamento debatido caso Yukos de 2015.

79  HOLANDA. Gerechshof Amesterdam. 18.09.2012. (Nikolai Viktorovich Maximov vs. OJSC Novolipetsky Metallurgichesky Kombinat) 

Yeakbook Commercial Arbitration (YCA) XXXVIII, 2013. p. 427-430.

80  BERG, Albert Jan van den. “Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia” in Journal of International Arbitration. vol. 27. n. 2. 

Kluwer Law International. 2010. p. 179-198.

81  “Whatever room the Convention otherwise leaves for granting leave for recognition of an arbitral award that has been annulled by a competent 

authority in the country where it was rendered, a Dutch court is not compelled to deny leave for recognition of an annulled arbitral award if the 

foreign decision annulling the arbitral award cannot be recognized in the Netherlands. This applies in particular if the manner in which that 

decision came to exist does not comply with the principles of due process and for that reason recognition of that decision is at odds with Dutch 

public policy. If the decisions of the Russian civil court annulling the arbitral awards cannot be recognized in the Netherlands, then when deciding 

on the request for a leave to enforce the arbitral awards no account is to be taken of the decisions annulling those arbitral awards.”

http://www.justen.com.br/informativo
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de anulação das sentenças arbitrais. Consequentemente, decidiu-se que a anulação violava a ordem 
pública holandesa e as sentenças arbitrais deveriam ser reconhecidas na Holanda. 

Em seus comentários, van den Berg critica tanto a premissa adotada pelo poder judiciário holandês 
(considera que não havia prova da alegada atuação tendenciosa do poder judiciário russo, apenas 
notícias da imprensa que a Corte de Apelação de Amsterdam tomou como verdadeiras e definitivas) 
como quanto ao método e a conclusão da decisão. O doutrinador afirma que a corte teria “virado 
de cabeça para baixo” a Convenção de Nova Iorque ao adotar o critério de examinar a possibilidade 
de homologação da sentença anulatória para concluir sobre a homologação – ou não – da sentença 
arbitral. 

O caso Maximov é outro exemplo e teve sua primeira decisão em 17.11.2011, na qual a Corte 
Distrital de Amsterdam concluiu que a anulação na Rússia não violava a ordem pública, embora tenha 
aceitado o fundamento de que a ordem pública holandesa pode ser invocada para que se rejeite a 
anulação e, consequentemente, se reconheça a sentença arbitral.82 O requerente apelou da decisão e, 
em 18.09.2012, a Corte de Apelação de Amsterdam determinou a realização de perícia para aferir a 
adequação da decisão de anulação do laudo arbitral pelo poder judiciário russo, com base na convicção 
do poder judiciário holandês de que a anulação poderia ter decorrido do interesse do Estado russo 
em beneficiar a requerida – uma companhia integrante da Administração Pública na Rússia. Não há 
notícia de conclusão da perícia ou encerramento do processo.

Van den Berg analisa algumas possíveis maneiras de se aplicar a Convenção de Nova Iorque para 
que seja viável, em alguns casos, o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas. 

Uma das maneiras tem como premissa que o texto da Convenção oferece discricionariedade ao 
juízo de reconhecimento para que decida se reconhece ou não a sentença arbitral quando ocorrida 
alguma das causas de não reconhecimento previstas nos artigos V(1) e V(2) da Convenção de Nova 
Iorque – o dilema, como indicado pelo juiz da District Court of the Southern District of New York no 
caso Pemex.83 Por isso, surge a necessidade de se controlar dita discricionariedade. 

Albert Jan van den Berg cita artigo de Jan Paulsson84 e sua própria resposta ao artigo.85 Paulsson 
divide as anulações em “anulações por critérios internacionais” e “anulações por critérios locais”. Os 
critérios internacionais corresponderiam substancialmente aos critérios (a) a (d) do artigo V(1) da 
Convenção de Nova Iorque e outras disposições similares. Sob a perspectiva de Van den Berg, a proposta 

82  “[T]he parties thereby also (voluntarily) subjected themselves to the ordinary Russian courts in respect of the possible annulment of the 

arbitral award, and that the ordinary Russian courts are the ‘competent authority’. This is not disputed by the parties. Seen in this light, the dispute 

falls in principle entirely within the Russian legal context…. In principle’, however, the court is of the opinion that the fact that the arbitral award 

was annulled in the country of origin should not lead to a rejection of the application for leave for enforcement under all circumstances. (…) [A]

lso under the system of the Convention the exequatur court can ultimately determine for itself on the basis of its own national public policy – 

although with the utmost caution – whether the ruling by which the arbitral award was annulled can be given effect. There is room elsewhere in the 

Convention for the exequatur court in the country where the enforcement is sought to carry out a review on the basis of its own national public 

policy (see for example Art. V(2)(b) Convention).” HOLANDA. District Court of Amsterdam. 17.11.2011. (Nikolai Viktorovich Maximov v. OJSC 

Novolopetsky Metallurgickesky Kombinat) Yearbook Commercial Arbitration (YCA) XXXVII, 2012. p. 274-276.

83  Item 2.2.4 acima.

84  PAULSSON, Jan. “Enforcing Arbitral Awards notwithstanding a Local Standard Annulment” in ICC Bulletin. vol. 9 n. 1. 1998. p. 14-31.

85  BERG, Albert Jan van den. “Enforcement of Annulled Awards?” in ICC Bulletin. vol. 9. n. 2. 1998. p. 15-21.
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de Paulsson corresponde somente ao direito aplicável no âmbito da Europa, onde se aplica a Convenção 
Europeia,86 cujo artigo IX(2) prevê: 

“In relations between Contracting States tha are also parties to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10th June 1958, paragraph 1 of this Article limits the application of 
Article V(1)(e) of the New York Convention solely to the cases of setting aside set out under paragraph 1 above.”

Tais casos são muito similares aos da Convenção de Nova Iorque. Todavia, Convenção Europeia é 
aplicada somente no âmbito da Europa e não – naturalmente – no âmbito da América Latina. Sendo 
assim, van den Berg chega à seguinte conclusão:

“Thus, the current state of affairs, in my opinion, is that the enforcement of an arbitral award that has been 
set aside in the country of origin is possible only if a treaty offers a legal basis for it. This is provided by Article 
IX(2) of the 1961 European Convention for clearly defined grounds. Without such a solution provided in a 
treaty, it is, in my view, legally not possible, on the basis of the New York Convention, to recognize and enforce 
an award abroad that has been set aside in the country of origin.”87

Por sua vez, Marike Paulsson indica que a homologação e execução de uma sentença anulada por 
uma corte não constituem uma violação à Convenção de Nova Iorque – que representa um compromisso 
mínimo de reconhecer e executar sentenças arbitrais estrangeiras,88 não um compromisso de anulá-
las. Ela adota a teoria de que a Convenção constitui um sistema de pesos e contrapesos e defende que 
a opinião da jurisdição de execução sobre o mérito da decisão – proferida por um tribunal arbitral 
competente, devidamente constituído, que deu a ambas as partes a oportunidade de exercerem seus 
direitos – não afasta a obrigação dos Estados signatários de dar cumprimento à sentença arbitral 
estrangeira nos termos da Convenção.89  

A necessidade de controle da discricionariedade indicada por van den Berg foi sustentada pelo 
próprio Secretário Geral da CNUDMI durante os trabalhos preparatórios da Convenção de Nova Iorque 
por meio de nota contendo “observações ao projeto de convenção sobre o reconhecimento e execução 
das sentenças arbitrais estrangeiras”, cujas disposições refletem o mecanismo de pesos e contrapesos 
indicado por Marike Paulsson:

“[O]n one hand, courts should remain free to refuse the enforcement of a foreign arbitral award if such action 
should be necessary to safeguard the basic rights of the losing party or if the award would impose obligations 
clearly icompatible with the public policy of the country of enforcement. On the other hand, if the enforcing 

86  Celebrado em Genebra em 21.04.1961.

87  BERG, Albert Jan van den. “Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia” in Journal of International Arbitration. vol. 27. n. 2. 

Kluwer Law International. 2010. p. 179-198.

88  PAULSSON, Marike R.P. The 1958 New York Convention in Action. Kluwer Law International. 2016. p. 157.

89  “Article V(1) must be invoked by a party resisting enforcement. Article V(1)’s rationale is broadly the protection of the defendant’s right to 

due process. Article V(2) protects Contracting States’ notions of sovereignty by enabling courts on their own motion (and therefore even in default 

cases) to deny enforcement if public policy would otherwise be violated. Article V thus contributes to the effectiveness of international arbitration 

by enhancing trust in the system on the part of arbitrating parties as well as Contracting States. Article V may not be used as a de facto appeal 

mechanism; the enforcement court’s opinion of the merits of a decision rendered by a properly constituted tribunal which has given the parties a 

proper hearing does not affect the duty under the Convention to compel compliance with the award.”
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authorities were to proceed in each case with a full re-examination of such awards, and, in particular if such re-
examination would also deal with the substance of the awards, the purpose of the Convention might be defeated: 
in many cases, the enforcing authorities could not be expected to complete a full judicial examination of the 
award within reasonable time-limits required to make the Convention a practical expedient in international 
commercial life. Also, where the arbitral proceedings encompass several jurisdictions or where the differences 
submitted to arbitration have legal effects in a number of countries, it might be impossible to avoid inconsistencies 
between different judgements based on a variety of national legal systems. The extent of judicial control over 
the recognition and enforcement of arbitral awards must be defined with precision, so as to avoid the 
possibility that a losing party could invoke without adequate justification a multiplicity of possible grounds 
for objections in order to frustrate the enforcement of awards rendered against it.”90

Ao que parece, o sistema da Convenção de Nova Iorque é interpretado de diversas maneiras e 
ocorrência da causa de anulação prevista no artigo V(1)(e) pode ou não afetar a exequibilidade da 
sentença arbitral estrangeira, dependendo do contexto e de quem o interpreta.

3. Conclusão

As leis internas de arbitragem – algumas incorporando a Lei Modelo, outras não – determinam 
as causas de anulação de uma sentença arbitral nos vários países. Se a autoridade competente de um 
país anula a sentença em sua origem com base no artigo V (1)(e) da Convenção de Nova Iorque, as 
consequências da anulação fora do país de origem estão condicionadas à concepção adotada pela 
jurisdição de onde se buscará a possível homologação e execução da sentença arbitral estrangeira 
anulada. 

Pode ser que seja indeferida a homologação da sentença se o poder judiciário do lugar de execução 
interpretar as causas de indeferimento de reconhecimento como obrigatórias nos termos da Convenção 
de Nova Iorque ou outra norma com a qual a Convenção interage. É possível que a interpretação 
sobre as causas seja completamente contrária ou que se aplique a most-favorable-law clause a favor do 
reconhecimento. Também é possível que outras razões decorrentes da interpretação do mecanismo 
pró-reconhecimento da Convenção de Nova Iorque levem ao reconhecimento da sentença ainda que 
esta tenha sido anulada em seu país de origem.

Considerando que não há jurisprudência desenvolvida sobre a homologação de sentenças arbitrais 
estrangeiras anuladas nos países latino-americanos, o tema permanece indefinido no âmbito da América 
Latina.

Contudo, cabe recordar que, no âmbito da América Latina, a homologação e a execução das 
sentenças anuladas não estão sujeitas somente às premissas internacionais decorrentes principalmente 
das experiências dos países europeus e dos EUA sobre o tema, mas também às peculiaridades dos 
tratados sub-regionais, como o Protocolo de Las Leñas no âmbito do Mercosul. 

90  UNCITRAL. Travaux préparatoires of the New York Convention. Comments on the Draft Convention on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards: Note by the Secretary-General – 6 March 1958. Document E/CONF.26/2. General observations and presentation of 

the objective of the Conference. English. p. 5.
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O INSTRUMENTO DO AUXÍLIO DIRETO NO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: UMA NOVA ROUPAGEM PARA 
CONSOLIDADA FORMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL?

LA ASISTENCIA DIRECTA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
BRASILEÑO: ¿UNA NUEVA APARIENCIA PARA CONSOLIDADA 

FORMA DE COOPERACÍON INTERNACIONAL?

Joséli Fiorin Gomes1

RESUMO: O presente artigo objetiva examinar a disciplina estabelecida pelo Novo Código de 
Processo Civil Brasileiro (NCPC) para o instrumento do auxílio direto na seara da cooperação jurídica 
internacional, questionando se traz inovações acerca da matéria ou apenas confere nova aparência para 
instrumento já consolidado no cenário internacional. Para tanto, o estudo foi dividido em duas seções. 
A primeira seção dedicou-se ao exame da cooperação jurídica internacional e do auxílio direto enquanto 
seu instrumento. Em face disso, para cotejar o desenvolvimento contemporâneo deste instrumento 
com a legislação brasileira atual, a segunda seção centrou-se na análise da disciplina trazida pelo novo 
diploma processual civil, com vistas a responder ao questionamento inicialmente proposto.

PALAVRAS-CHAVE: Cooperação jurídica internacional; Auxílio Direto; Novo Código de Processo 
Civil. 

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo examinar las reglas establecidas por el Nuevo Código 
Procesal Civil brasileño (NCPC) para el instrumento de asistencia directa en el ámbito de la cooperación 
jurídica internacional, cuestionando si trae innovaciones en la materia o simplemente da una nueva 
apariencia al instrumento ya establecido en la escena internacional. Por lo tanto, el estudio se divide 
en dos secciones. La primera sección se dedica al examen de la asistencia directa como instrumento 
de cooperación jurídica internacional. Delante de eso, para confrontar el desarrollo contemporáneo 
de este instrumento con la actual legislación brasileña, la segunda sección se centró en el análisis de 
la disciplina dictada por la nueva ley procesal civil de Brasil, con el fin de responder a la pregunta 
originalmente propuesta.

PALABRAS CLAVE: Cooperación jurídica internacional; Asistencia Directa; Nuevo Código Procesal 
Civil. 

SUMÁRIO: Introdução; 1. A cooperação jurídica internacional e o instrumento do auxílio direto; 

1  Doutora em Direito e Especialista em Direito Internacional Público, Privado e da Integração pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Graduada em Direito pelo Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA).  Professora Adjunta do Curso de Relações Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). 
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2. O auxílio direto no Novo Código de Processo Civil Brasileiro; Considerações Finais; Referências 
Bibliográficas. 

INTRODUÇÃO 

O cenário contemporâneo, no referente às relações humanas e às ciências, é marcado por movimento 
direcionado ao repensar dos modelos legados pela modernidade. Este movimento decorre de mudanças 
ocorridas em diversas searas, durante o século XX e, agora, no século XXI, pelos reflexos da expansão 
do capitalismo e avanços da tecnologia. Com isso, as fronteiras, antes estabelecidas para afirmar certo 
locus de poder2, perdem força, estreitando os limites em que se travam relações jurídicas, trazendo uma 
maior internacionalização à vida em sociedade e à sua regulação3. 

Essa conjuntura afetou aos Estados, os quais, ainda desenhados sob as linhas da modernidade, 
tiveram seu conceito e estrutura colocados em xeque, especialmente quanto à sua soberania e às suas 
relações no plano internacional. Nesse sentido, em termos político-econômicos, os Estados enfrentam 
desafios. Precisam de fortalecimento frente à lógica imperante no desenrolar da globalização, tornando-
se insustentável a manutenção de uma postura isolada.

Em face desse contexto, atribuiu-se relevância à cooperação entre Estados no século XX, com a 
proliferação de organizações internacionais, nas quais o esforço jurídico para harmonizar a regulação 
sobre os mais diversos temas pode ser considerado uma das maiores marcas de sua atuação. Diante 
da sociedade da informação do século XXI, este movimento ganha ainda mais força, em razão da 
facilidade de interação entre indivíduos, empresas, governos, entidades de todos os tipos, seja virtual 
ou presencialmente, pelo desenvolvimento de inúmeros meios de comunicações e pelo maior acesso 
a diferentes modos de transporte, impulsionados pela continuidade e pelos reflexos da dinâmica 
globalizante. Isto traz consequências à seara jurídica, implicando no aprofundamento de relações entre 
Estados e de relações privadas, de caráter eco nômico, financeiro, comercial, turístico, familiar, entre 
outros4, e, como resultado disso, no aumento da litigiosidade com conexão internacional, nas esferas 
cível e penal5. 

Nesse sentido, a cooperação jurídica internacional, nos diversos instrumentos pelos quais se 
manifesta, assume papel importante. Isso se justifica na medida em que a busca pelo incremento da 

2  O contexto contemporâneo traz questionamento das bases político-jurídicas ocidentais, verificando-se uma pulverização dos loci de poder. 

Com isso, a ciência política demonstra haver relações ou práticas de poder exercidas em diversos níveis e em pontos diferentes do tecido social, 

referindo-se ou não ao Estado. Ver: FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 17. ed. Org. e trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 2002, p. 75, 221. 

3  Sobre a conexão entre o Direito e globalização, ver: ARNAUD, André-Jean. O Direito entre Modernidade e Globalização – Lições de 

Filosofia do Direito e do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 1999; MICHAELS, Ralf. Welche Globalisierung für das Recht? Welches Recht für die 

Globalisierung? Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationals Privatrecht, v. 69, 2005, p. 525-544.  

4  PEREIRA, Luciano Meneguetti. A cooperação jurídica internacional no Novo Código de Processo Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XIX, n. 

67, set./dez. 2015, p. 19.

5  ARAÚJO, Nádia de. A importância da cooperação jurídica internacional para a atuação do Estado brasileiro no plano interno e internacional. 

In: BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA 

INTERNACIONAL. Manual de cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos: cooperação em matéria civil. Brasília: Ministério da 

Justiça, 2014, p. 27. 
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comunicação entre Estados, no exercício de suas jurisdições, se torna elemento central na realização 
dos direitos humanos, enquanto paradigma dos sistemas jurídicos atuais.6 Em face disso, o Estado 
brasileiro tem mostrado intento em ampliar a cooperação jurídica internacional pelos novos contornos 
de sua inserção internacional, pela necessidade de combate ao crime transnacional e pelo acréscimo 
significativo de brasileiros no exterior e de estrangeiros que ingressam no território do país.7 Dessa 
forma, a cooperação jurídica internacional passou a integrar a pauta da legislação brasileira, inserindo-
se no Novo Código de Processo Civil, ganhando neste capítulo próprio, o que antes, no diploma anterior, 
de 1973, não havia sido positivado.8 

Frente a isso, o presente artigo objetiva examinar a disciplina estabelecida pelo Novo Código de 
Processo Civil Brasileiro (NCPC) para o instrumento do auxílio direto na seara da cooperação jurídica 
internacional, questionando se traz inovações acerca da matéria ou apenas confere nova aparência para 
instrumento já consolidado no cenário internacional. Para tanto, o estudo foi dividido em duas seções. 
A primeira seção dedica-se ao exame da cooperação jurídica internacional e do auxílio direto enquanto 
seu instrumento. Em face disso, para cotejar o desenvolvimento contemporâneo deste instrumento 
com a legislação brasileira atual, a segunda seção centra-se na análise da disciplina trazida pelo novo 
diploma processual civil, com vistas a responder ao questionamento inicialmente proposto.

1. A cooperação jurídica internacional e o instrumento do auxílio direto

Diante da continuidade do princípio da soberania como uma das “vigas mestras” do direito 
internacional, ainda que com certas relativizações, o desempenho de funções por autoridades estatais 
deve se limitar ao território do próprio Estado, somente podendo ultrapassá-lo quando existir 
expressa autorização pelos pares para atuar no território alheio.9 Por esta razão, se forem necessárias 
providências ou diligências fora das fronteiras nacionais, estas autoridades dependerão da cooperação 
dos equivalentes estrangeiros. 10 

 Nesse sentido, tratar, hoje, de cooperação jurídica internacional não se constitui em tema 
propriamente novo, pois já na obra de Bartolo de Sassoferrato e da Escola Holandesa, com Grócio, 
Puffendorf e Wolff, encontravam-se delineamentos, ainda que incidentais, sobre a temática11, compondo 
a disciplina de direito internacional privado, abordada sob matriz teórica westfaliana, protetiva da 
soberania estatal, a qual via a cooperação mais como exercício da comity do que imposição do direito 
internacional12. Mas, em face ao atual estágio de interação alcançado pela sociedade inter nacional, a 

6  CARDOSO SQUEFF, Tatiana de Almeida F. R. Para além da cooperação tradicional: a positivação do auxílio direito no Novo Código de 

Processo Civil. Manuscrito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Direito. 2016, p. 2. 

7  ARAÚJO, Op. Cit., p. 27-28. 

8  Id. Ibid., p. 28. 

9  RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 309.

10  Id. Ibid., loc. Cit. 

11  TROTTA, Sandro Brescovit; FERREIRA, Luciano Vaz. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: Contornos históricos. Sistema 
Penal & Violência, Porto Alegre, v. 5, n. 1, jan./jun. 2013, p. 04. 

12  FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fábio Costa. Transgovernamentalismo e Cooperação Jurídica Internacional no Brasil. In: BAPTISTA, 

Luiz Olavo; RAMINA, Larissa; FRIEDRICH, Tatyana Scheila (coord.). Direito Internacional Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2014, p. 186. 
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cooperação passa a se apresentar como via necessária à consecução de objetivos comuns, demonstrando 
ser preciso o estabelecimento de, cada vez mais, mecanismos e instrumentos efetivos para a realização 
da justiça, atendendo aos desafios postos por um mundo caracterizado por situações transfronteiri ças, 
típicas da era globalizada13. Ou seja, a cooperação tem se tornado frequente, na contemporaneidade, para 
implementar atos de autoridades estatais para além de suas fronteiras territoriais, com vistas à garantia 
da proteção dos direitos humanos e da justiça universal, erigindo-se em instrumento fundamental das 
relações internacionais atuais, por não haver ordem superior que possa determinar automaticamente 
a realização ou cumprimento de medidas em qualquer lugar. 14

A despeito de sua imperiosidade contemporânea, no entanto, é difícil definir um conceito unânime 
ou plenamente consensual para a cooperação jurídica internacional15. De acordo com Ferreira e 
Morosini, 

O conceito de “cooperação internacional”, ou seja, uma cooperação entre Estados, está ligado à necessidade de 
uma ação conjunta em determinadas áreas, de modo a alcançar um objetivo comum de maneira mais ampla 
possível. As estruturas estatais cooperam desde o seu surgimento, não se tratando, no entanto, de operações 
com fundamentos altruísticos, mas com finalidade de defender seus interesses de maneira pragmática. Esses 
vínculos de cooperação podem ser efêmeros ou duradouros, e as áreas de atuação são inúmeras: cultural, 

militar, política, econômica, social, entre outras. 16

Em face disso, a cooperação jurídica internacional pode ser definida como o conjunto de atos para 
regulação do relacionamento entre dois Estados ou mais diante de necessidade gerada pelas limitações 
territoriais de soberania para a realização de medidas que não seriam normalmente concretizadas.17 
Nesse sentido, conforme Cardoso Squeff, “engloba procedimentos domésticos por meio dos quais se 
permite a realização de atos originários de órgãos muito além de suas fronteiras”18. 

Ainda, segundo Carvalho Ramos, pode ser entendida como “o conjunto de regras internacionais 
e nacionais que rege atos de colabo ração entre Estados, ou mesmo entre Estados e organizações 

13  PEREIRA, Op. Cit., p. 19. 

14  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 3.

15  De acordo com Abade, não há unanimidade sobre a terminologia adotada para designar a cooperação para fins processuais ou pré-

processuais entre os Estados, nem mesmo para delimitar o alcance do instituto, elencando-se uma série de expressões empregadas indistintamente 

à cooperação, tais como cooperação jurídica internacional, cooperação judiciária internacional, cooperação judicial internacional, assistência 

mútua internacional e co operação jurisdicional internacional. Na doutrina, há quem fale ainda em cooperação interjurisdicional, como Silva e 

Araújo. Neste artigo, concorda-se com Pereira, o qual prefere o termo “cooperação jurídica internacional”, em razão de a expressão encontrar-se 

em consonância com os textos legislativos, doutrinários e jurisprudenciais brasileiros e interna cionais mais atuais. Ver: ABADE, Denise Neves. 

Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: extra dição, assistência jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de 

presos. São Paulo: Saraiva, 2013; ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 

291; SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. Reconhecimento de decisão judicial estrangeira no Brasil e o controle da ordem pública internacional 

no Regulamento (CE)44: análise comparativa. Revista de Processo, São Paulo, v. 118, 2004, p. 173; PEREIRA, Op. Cit., p. 32 (nota de fim n. 5). 

16  FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 190. 

17  BECHARA, Fábio R. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 42; CARDOSO SQUEFF, Op. 

Cit., p. 3.

18  Id. Ibid., loc. Cit. 
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internacionais, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça”. 19 Isto é, consiste em conjunto de medidas, 
mecanismos e instrumentos através dos quais os órgãos competentes dos Estados soli citam e prestam 
auxílio recíproco para realizar, em seu território, atos pré-pro cessuais ou processuais que interessem à 
jurisdição estrangeira20. Então, a cooperação jurídica internacional consagra conjunto de regras regente 
da facilitação do direito de acesso à justiça, mediante a colaboração entre Estados.21 

Para Nádia de Araújo, ademais, a cooperação jurídica internacional 

...significa, em sentido amplo, o intercâmbio internacional para o cumprimento extraterritorial de medidas 
processuais do Poder Judiciário de outro Estado. Decorre do fato de o Poder Judiciário sofrer uma limitação 
territorial de sua jurisdição – atributo por excelência da soberania do Estado –, e precisar pedir ao Poder 
Judiciário de outro Estado que o auxilie nos casos em que suas necessidades transbordam de suas fronteiras 

para as daquele.22 

Diante das imprecisões terminológicas, para Kern Moreira, há que se buscar um conceito 
instrumental de cooperação jurídica internacional23. Nesse passo, segundo Cervini e Tavares, esta pode 
ser vista como a intromissão de uma ordem jurídica requerente em outra requerida, em afetação de 
direitos patrimoniais e pessoais, cuja medida e gravosidade dependerão, primeiramente, da natureza 
processual da medida de assistência solicitada e, em segundo plano, da duração de sua coercibilidade. 24

Além disso, o conceito de cooperação jurídica internacional, segundo Pereira, tem sido ampliado, 
com vistas a abranger os casos nos quais a colaboração se dá por vias administrativas, em modalidade 
de contato direto entre autoridades de países distintos.25 Nesse diapasão, de acordo com Silva, consiste 
no procedimento mediante o qual é promovida a integração jurisdicional entre Estados soberanos 
dis tintos, em que a efetividade da jurisdição, nacional ou estrangeira, pode depender do intercâmbio 
não ape nas entre órgãos judiciais, mas também entre órgãos administrativos, ou, ainda, entre órgãos 
judiciais e administrativos, de Estados distintos.26 

Desse modo, pode-se afirmar, segundo Pereira, que as finalidades primordiais da cooperação 
jurídica internacional são a defesa dos interesses do Estado e de seus jurisdicionados na resolução 
de con flitos não solucionáveis unilateralmente, contribuindo para o bom andamento da governança 
doméstica e à continuidade das relações internacionais, bem como a ga rantia do pleno acesso à justiça na 

19    CARVALHO RAMOS, André de. Direito Internacional Privado e seus aspectos processuais: a cooperação jurídica internacional. In: 

CARVALHO RAMOS, André de; MENEZES, Wagner. (Org.). Direito Internacional Privado e a nova cooperação jurídica internacional. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2015, v. 1, p. 3. 

20  PEREIRA, Op. Cit., p. 20.-21.

21  ABADE, Op. Cit. 

22  ARAÚJO, Op. Cit., p. 29. 

23  KERN MOREIRA, Felipe.  O papel da cooperação internacional na prevenção de conflitos: breve estudo do caso brasileiro. In: BRIGAGÃO, 

Clóvis; MELLO, Valerie de Campos de. (Org.). Diplomacia cidadã: panorama brasileiro de prevenção de conflitos internacionais. Rio de Janeiro: 

Gramma; Fundação Konrad Adenauer, 2006, p. 174.

24  CERVINI, Raúl; TAVARES, Juarez. Princípios de Cooperação Penal Internacional no Protocolo do Mercosul. São Paulo: RT, 2000; 

KERN MOREIRA, Op. Cit., loc. Cit. 

25  PEREIRA, Op. Cit., p. 21. 

26  SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. Cooperação jurídica internacional e auxí lio direto. Revista CEJ, Brasília, v. 10, n. 32, jan./mar. 

2006, p. 76. 
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busca da efetividade da tutela jurídico-adminis trativa transnacional e do respeito aos direitos humanos 
fundamentais.27 A partir disso, segundo o mesmo autor, é possível traçar uma “estrutura básica comum” 
da cooperação jurídica internacional.28 

Segundo Carvalho Ramos e Abade29, há quatro elementos para a cooperação jurídica internacional, 
quais sejam os sujeitos da cooperação, as vias de comunicação empregadas, os veículos de transmissão do 
pleito cooperacional e o tipo de pedido realizado. 30 Como sujeitos, a cooperação jurídica internacional 
apresenta os imediatos ou diretos, que são os Estados, na cooperação horizontal, e, eventualmente, 
as organizações internacionais intergovernamentais, na cooperação vertical, bem como os mediatos 
ou indiretos, que são os indivíduos, os quais terão seus direitos afetados pela concessão ou denegação 
da cooperação solicitada.31 No que tange às vias de cooperação empregadas, a cooperação jurídica 
internacional implica a comunicação entre indivíduos ou órgãos de Estados envolvidos32, mediante a via 
diplomática, relativa ao uso dos canais diplomáticos e consulares para o trâmite do pleito cooperacional33, 
ou mediante a via da autoridade central, referente a órgão de comunicação, inserido em cada Estado, 
designado para a recepção e transmissão de pedidos de cooperação, previsto em tratados internacionais 
como ponto de contato entre os países34, ou, ainda, pela via do contato direto entre órgãos dos países 
envolvidos, por acordos em processos de integração, ou por formas simplificadas de comunicação via 
postal ou pelo próprio interessado na cooperação35. 

No que diz respeito aos veículos da cooperação, estes consistem nas espécies de instrumentos para 
os pedidos de cooperação36. São veículos da cooperação jurídica internacional as cartas rogatórias, as 
ações de extradição, as ações de homologação de decisões estrangeiras, as ações de transferência de 
sentenciados, os procedimentos de transferência de processos e a ação de auxílio direto37. Não se trata 
de elenco taxativo de veículos, pois os pedidos de cooperação jurídica internacional podem ser emitidos 

27  PEREIRA, Op. Cit., p. 21. 

28  Id. Ibid., loc. Cit. 

29  CARVALHO RAMOS, Op. Cit., p. 6014; ABADE, Op. Cit. 

30  PEREIRA, Op. Cit., p. 21. 

31  PEREIRA, Op. Cit., p. 21-22.  Ademais, cabe esclarecer que cooperação horizontal se dá entre Estados igualmente soberanos e que cooperação 

vertical ocorre entre organizações internacionais e Estados. 

32  Id. Ibid., p. 22. 

33  CARVALHO, RAMOS, Op. Cit., p. 8. 

34  Id. Ibid., p. 9; Ver também: SAADI, Ricardo Andrade; BEZERRA, Camila Colares. A Autoridade Central no Exercício da Cooperação Jurídica 

Internacional. In: BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO 

JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 17-26. Segundo Pereira, Ferreira e Morosini, na prática internacional, verifica-se comumente que a 

indicação para Autoridade Central, em tratados internacionais, recai sobre o Ministério da Justiça ou órgão de cúpula do Ministério Público ou a 

órgão vinculado ao próprio Poder Judiciário. No que tange à prática brasileira, o autor aponta que o País indica para funcionar, na maior parte dos 

pedidos de cooperação internacional, o Ministério da Justiça, nos seus órgãos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional (DCRI) e o Departamento de Estrangeiros (DEEST), vinculados à sua Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). Também, afirma que 

tem sido designada para alguns tratados de cooperação a Procuradoria-Geral da República, órgão de cúpula do Ministério Público Federal, e a 

Secretaria de Direitos Humanos. Ver: PEREIRA, Op. Cit., p. 23; FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 2002-203. 

35  ABADE, Op. Cit.; CARVALHO RAMOS, Op. Cit., p. 12; PEREIRA, Op. Cit., loc. Cit. 

36  Id. Ibid., loc. Cit. 

37  Id. Ibid., loc. Cit.
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até mesmo por simples petições ou pelo contato direto38. E, no que se refere aos tipos de pedidos que 
poderão estar contidos na solicitação de cooperação jurídica internacional, pode-se apontar o pedido 
de envio de pessoas (extradição), o de assistência jurídica, o de homologação de decisão estrangeira, o 
de transferência de sentenciado, o de transferência de processos e o de vigilância de pessoas39. Alguns 
pedidos, o objeto a ser alcançado com a cooperação, confundem-se, em nomenclatura, com os veículos 
pelos quais são enviados ao exterior. 

Visto isto, é possível, então, examinar o objeto do presente trabalho, que é um dos veículos ou 
instrumentos da cooperação jurídica internacional, qual seja o auxílio direto. Também conhecido como 
“pedido de assistência”40 ou “auxílio jurídico mútuo” (mutual legal assistance)41, trata-se de mecanismo 
para diálogo entre autoridades estatais de diferentes países para a realização de certos atos jurídicos 
(administrativos ou judiciais), que não necessariamente prescindem de trâmites processuais e que 
dispensam juízo delibatório42. De acordo com Cardoso Squeff, isso se justifica na medida em que esta

...ferramenta tem como objeto a realização de atos na jurisdição estrangeria de forma direta, em que o pedido 
de cooperação será atendido em sua totalidade no local requerido diretamente pelas autoridades competentes, 
estabelecendo verdadeiro diálogo entre os foros interessados. 
Afinal, considerando o diálogo um contato concreto, uma interação entre os pares, pode-se dizer que a 
realização da cooperação jurídica através de auxilio direto distancia-se da mera continuação de uma atividade 
jurisdicional iniciada no estrangeiro, compreendendo uma assistência mais expressiva, buscando a obtenção 
de uma diligência administrativa ou uma decisão judicial genuinamente local. 43

Configura-se, conforme Pereira, em “veículo de cooperação mais aberto, célere e efetivo, 
notadamente quando comparado a institutos cooperacionais tradicionais como a carta rogatória e a 
homologação de sentenças estrangeiras”44. Nesse passo, de acordo com Carreira Alvim, destina-se a 
acelerar a cooperação internacional, em substituição à carta rogatória, a qual, além de mais formal, 
depende sempre de autorização judicial45. Então, constitui-se em novo mecanismo de cooperação 
jurídica internacional, o qual não se confunde com a carta rogatória e nem com a homologação de 
sentença estrangeira, ao expressar-se em procedimento inteiramente nacional, iniciado por solicitação 

38  ABADE, Op. Cit.

39  PEREIRA, Op. Cit., p. 23-24; ABADE, Op. Cit. 

40  LOULA, Maria Rosa Guimarães. Auxílio Direito: novo instituto de cooperação jurídica internacional civil. Belo Horizonte: Fórum, 2010, 

p. 93.

41  FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 202; KERN MOREIRA, Op. Cit., p. 174. 

42  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 9; LOULA, Op. Cit., p. 109; MANGE, Flávia Flávia Foz. Medidas de Urgência nos Litígios Comerciais 
Internacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 181. Segundo Pereira, “no âmbito do auxílio direto um Estado  não pede a outro que se reconheça 

e execute um ato jurisdicional seu, mas que se profira ato jurisidicional referente a uma determinada questão de mérito que advém de litígio 

em curso em seu território. Desse modo, não há, como consequência, o exercício de jurisdição pelos dois Estados envolvidos na cooperação, 

mas apenas pelo Estado requerido. Assim, no auxílio direto, o pleito do Estado estrangeiro será necessariamente verificado quanto ao mérito, 

buscando-se produzir uma decisao judicial doméstica, e, como tal, não sujeita ao juízo de delibação.” Ver: PEREIRA, Op. Cit., p. 27; DIPP, Gilson 

Langaro. Carta rogatória e cooperação internacional. Revista CEJ, Brasília, ano XI, n. 38, jul./set. 2007, p. 40.

43  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 9. Sobre isto, ver também: SAADI; BEZERRA, Op. Cit., p. 19. 

44  PEREIRA, Op. Cit., p. 26-27. 

45  CARREIRA ALVIM, J. E. Comentários ao novo código de processo civil: Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 1º a 81. V.1. Curitiba: 

Juruá, 2015. 
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de autoridade central estrangeira à nacional para que juiz do país desta conheça de seu pedido como se 
o procedimento fosse interno46. 

Frente a isso, segundo Ferreira e Morosini, 

Sua principal característica consiste no uso da figura da “autoridade central”, uma subunidade governamental 
especializada que irá centralizar o recebimento e envio de comunicações de cooperação jurídica (ativa e passiva). 
O objetivo é suprimir a atuação de órgãos de cúpula e política externa, que politizavam a questão e conferiam 
ares de cortesia à cooperação internacional, tornando-a vulnerável à negativa dos Estados protetores de seus 
próprios interesses. Com base na teoria do transgovernamentalismo, é estabelecido um forte vínculo entre 
as autoridades centrais dos países, que irão desempenhar suas funções de maneira essencialmente técnica. 
Ao contrário da cooperação direta que se presta quase unicamente à troca de informações, o auxílio jurídico 
mútuo é aplicável a todos os atos diligenciais previstos para a carta rogatória (ordinatórios, instrutórios e 

executivos), podendo ser utilizado como via alternativa.47

Ou seja, mediante este instrumento, de acordo com Cardoso Squeff, “...as autoridades requeridas 
realizam todos o procedimento jurídico necessário e cabível frente ao caso concreto desde seu 
princípio...”48. Com isso, pela submissão do pedido à autoridade central garante-se a idoneidade do 
procedimento, bem como sua validez e legalidade em relação ao processo judicial49. 

Para tanto, segundo Ferreira e Morosini, “...a implementação do auxílio direto depende de tratado 
internacional ou formalização de promessa de reciprocidade”. Nesse sentido, este instrumento de 
cooperação efetua-se a partir de previsão legal convencional ou consensual50. Dentre as convenções 
internacionais que preveem este instrumento, das quais o Brasil é signatário e as ratificou, podem ser 
destacadas a Convenção de Nova York sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro de 1956, primeiro 
documento multilateral a inseri-lo51, a Convenção Interamericana sobre Prova de Informação acerca do 
Direito Estrangeiro, de 1979, a Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 
de Crianças de 1980, o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa (Protocolo de Las Leñas) do Mercosul, de 1992, a Convenção de Haia 
Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 1993, dentre 

46  LOULA, Op. Cit.; Ver também: ARAÚJO, Op. Cit., p. 39 (nota 44). 

47  FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 202. 

48  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 9. 

49  CAVALLIERI, Leila Arruda. A Cooperação Internacional. Revista de Direito, Universidade Federal de Viçosa, V. 7, n. 1, 2015, p. 203-204. 

50  ARAÚJO, Op. Cit., p. 39. 

51  Há quem, como McCLean, aponte ter sido a Convenção Europeia sobre Assistência Legal Mútua em Matéria Criminal, de 1959, o primeiro 

tratado a prever sobre o auxílio direto, pois refere que os debates sobre o tema iniciaram-se em 1953, quando da formação de comitê de especialistas 

por parte do Conselho da Europa para tratar da aproximação dos países europeus em matéria criminal, mais especificamente em extradição, 

resultando disso o auxílio direto como instrumento inserido na mencionada Convenção. Contudo, como a Convenção de Nova York foi aprovada 

antes e entrou em vigor internacionalmente em 1957, entende-se que o mais apropriado é nomear esta convenção como o primeiro diploma legal 

internacional a dispor sobre este instrumento de cooperação. Ver: MCCLEAN, David. Internacional Cooperation in Civil and Criminal Matters. 

London: Oxford University Press, 2002, p. 172-173; LOULA, Op. Cit., p. 96-97; CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 10; ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS. Treaty Collection: Convention on the Recovery Abroad of Maintenance. 1956. Disponível em: <https://treaties.un.org/pages/

ViewDetailsIII.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=XX-1&chapter=20&Temp=mtdsg3&lang=en>. Acesso em: 04 out. 2016.
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outros tratados multilaterais52, inclusive em matéria penal53, bem como diversos tratados bilaterais de 
cooperação cível e criminal mantidos pelo País com diversos Estados54. 

Além destas convenções, não havia, inicialmente, previsão na legislação nacional sobre o tema. 
Somente, em 2005, segundo Cardoso Squeff, quando da edição da Resolução n. 9, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ)55, hoje substituído pela Emenda Regimental n. 18 de 201456, o instrumento foi inserido 
em norma positiva brasileira, pautando-se em projetos de lei de cooperação internacional em matéria 
cível e penal elaborados pelo Ministério da Justiça da primeira década dos anos 200057. 

Ademais, emitiu-se portaria conjunta entre o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União 
(AGU) e o Ministério Público Federal (MPF), na qual se definiram, de modo breve, as atribuições destes 
dois últimos órgãos para o ingresso de ações em juízo federal para cumprimento de requerimento 
estrangeiro58. E, foi publicada portaria interministerial, do Ministério da Justiça (MJ) e do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), pela qual se estabeleceu a obrigatoriedade deste último em remeter 
todos os pedidos oriundos de Estados estrangeiros ao Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional (DCRI) do primeiro ministério, o que impediria o envio de cartas 
rogatórias passivas diretamente ao STJ pelo órgão diplomático59. 

52  BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Cooperação Jurídica Internacional. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Cível. Acordos 

Internacionais. Acordos Multilaterais. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-

internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/acordos-multilaterais>. Acesso em: 04 out. 2016. 

53  FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 202-203 (nota 19); BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Cooperação Jurídica Internacional. 
Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. Acordos Internacionais. Acordos Multilaterais. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/

sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/acordos-internacionais/acordos-multilaterais-1>. 

Acesso em: 04 out. 2016.

54  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 10-12; ARAUJO, Nádia de. Cooperação Jurídica Internacional no Superior Tribunal de Justiça: 

Comentários à Resolução n. 9/2005. Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 13-14; CARDOSO JUNIOR, Luis Eduardo Queiroz; D’ANDREA RAMOS, 

Fabiana. Aplicação e Prova e Interpretação do Direito Estrangeiro. In: FERREIRA JR., Lier Pires; CHAPARRO, Verônica Zárate. (Orgs.). Curso 
de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2008, p. 275-324; BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Cooperação Jurídica 
Internacional. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Cível. Acordos Internacionais. Acordos Bilaterais. Disponível em: http://www.justica.

gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/acordos-bilaterais>. 

Acesso em: 04 out. 2016. Id. Cooperação Jurídica Internacional. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. Acordos Internacionais. 

Acordos Bilaterais. Disponível em: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-

materia-penal/acordos-internacionais/acordos-bilaterais-1>. Acesso em: 04 out. 2016. 

55  “Art. 7º As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios. Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica 

internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados como 

carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto.” 

Ver: BRASIL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Resolução n. 9, de 04 de maio de 2005. Disponível em: < http://www.stj.jus.br/SCON/

legislacao/doc.jsp?livre=cartas+rogat%F3rias&&b=LEGI&p=true&t=&l=20&i=1>. Acesso em: 04 de out. 2016. 

56  Art. 216-O, § 2º. Ver: BRASIL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Emenda Regimental n. 18, de 17 de dezembro de 2014. Disponível 

em: < http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional//index.php/Regimento/article/view/725/3024>. Acesso em: 04 de out. 2016. 

57  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 14. Foram os projetos de Lei n. 1982, de 2003, e 354, e 2007, os quais estão estagnados. Ver também: 

FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 203 (nota 24); BARBOSA JUNIOR, Marcio Mateus. Cooperação jurídica internacional em matéria civil 
e o auxílio direto: contexto do direito brasileiro contemporâneo. 119f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Brasília. 

Brasília, 2011, p. 63.

58  BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Portaria Conjunta n. 
01, de 27 de outubro de 2005. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/portaria-

conjunta-mj-pgr-agu-no-1-2005>. Acesso em: 04 de out. 2016. Ver também: FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 202-203. 

59  BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Portaria Interministerial n. 501, de 21 de março de 

2012. Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/CartasRogatorias/Documentos/Portaria501_2012.pdf>. Acesso em: 04 out. 2016. 
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Em face disso, a legislação pátria sobre a temática vigente, até a reforma do Código de Processo 
Civil, parecia insuficiente60. De acordo com Cardoso Squeff,

Não obstante, em que pese o auxílio direto não ser um instituto novo nos documentos legais, ele ainda 
não está enraizado na prática cível, sendo o seu uso nada corriqueiro para além dos tratados internacionais, 
podendo-se afirmar que a sua tímida introdução no ordenamento nacional tem colaborado tão-somente para 
o começo da eficácia jurídica do instituto.   
Talvez, justamente por isso, na tentativa de alinhar-se ainda mais aos princípios da economia processual e 
da celeridade processual, sem olvidar do próprio acesso à justiça e a sua concretização no seio social, é que o 

Novo Código de Processo Civil tenha incluído no seu bojo aspectos específicos sobre o tema.61

Assim, diante da inserção do instrumento do auxílio direto no Novo Código de Processo Civil 
(NCPC), deve-se examinar a disciplina trazida pela reforma do diploma processual brasileiro. Isso 
porque é preciso aferir se houve ou não mudanças significativas para o tratamento deste veículo de 
cooperação jurídica internacional no País. É o que se abordará na seção seguinte. 

2. O auxílio direto no novo Código de processo civil brasileiro 

Na seção anterior, explorou-se o conceito de cooperação jurídica internacional, analisando um de 
seus veículos, o auxílio direto. Frente a isso, verificou-se sua ainda singela difusão enquanto prática cível 
consolidada, tendo em vista sua majoritária previsão apenas em tratados internacionais multilaterais 
e bilaterais dos quais o Brasil é parte, havendo, na legislação processual interna, apenas menção ao 
instituto em normativa regimental do STJ e em portarias de órgãos nacionais. 

No Código de Processo Civil de 1973 não havia qualquer disposição acerca do instrumento do auxílio 
direto, apenas contendo previsão genérica sobre competência internacional e cartas rogatórias62. Assim, 
o Novo Código de Processo Civil (NCPC) reconhece a importância da cooperação jurídica internacional 
no contexto atual, ao inseri-la, de modo expresso, em seu texto, abordando, especificamente, o veículo 
do auxílio direto. No entanto, é preciso examinar estas previsões legais, para entender se constituem 
alguma inovação quanto ao que já estava previsto nas normas internacionais e internas sobre o tema. 
É que se tratará nesta seção. 

Para que se possa analisar a disciplina do auxílio direto na mais importante norma processual civil 
brasileira, é necessário compreender de que modo a cooperação jurídica internacional foi ali tratada, 
para, então, perquirir sobre o regramento acerca daquele instrumento. Nesse passo, segundo Cardoso 
Squeff, 

Com o objetivo de estabelecer novas regras procedimentais para as ações cíveis, o NCPC é instituído em um 
momento interessante historicamente, uma vez que não só nasce adequado à Constituição Federal de 1988 
e ao Código Civil de 2002, como também é implementado em outro contexto mundial, que abriga uma 

60  FERREIRA; MOROSINI, Op. Cit., p. 202. 

61  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit. , p. 16. 

62  BRASIL. Lei n. 5869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 04 

out. 2016. 
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nova sociedade. Sociedade essa que é cada vez mais interligada, haja vista a diminuição das fronteiras entre 
os Estados por meio do estabelecimento de redes de comunicação e informação as quais prescindem de 

refinamentos institucionais para uma correta adequação à conjectura que se constrói na modernidade. 63

Com isso, foi conveniente, conforme Hill, já que visa à regular situações jurídicas da sociedade 
do século XXI, colocar neste novo diploma regras relativas aos litígios de “feição internacional”64. O 
novo Código aborda a cooperação internacional em sua “Parte Geral”, no Livro II, relativo à “Função 
Jurisdicional”, no Título II, o qual se destina a regulá-la junto aos limites da jurisdição nacional, estando 
inserta no Capítulo II65. Desse modo, a lei processual dedica à cooperação internacional os seus arts. 26 
a 41, trazendo disposições gerais a esta aplicáveis (arts. 26 e 27), previsões acerca do auxílio direto (arts. 
28 a 34) e da carta rogatória (arts. 35 – vetado – e 36)66  e disposições comuns às seções anteriores, 
aplicáveis a todos os veículos de cooperação (art. 37 a 41). 67

No art. 26, “prescreve os princípios norteadores das trocas de informação entre o Brasil e os demais 
Estados”68, ao dispor que a cooperação jurídica internacional reger-se-á, primeiramente, por tratado, 
observando o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente (inciso I), a igualdade 
de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no País, quanto ao acesso à justiça, 
assegurando-se assistência judiciária aos necessitados (inciso II), a publicidade processual (salvo em 
caso de sigilo previsto na lei brasileira ou do Estado requerente) (inciso III), a existência de autoridade 
central para processamento dos pedidos (IV) e a espontaneidade na transmissão de informações (inciso 
V) 69. 

No parágrafo primeiro deste artigo, prevê-se que, em não existindo tratado entre o País e outro 
Estado para a cooperação, esta poderá ser realizada com base em reciprocidade manifesta por via 
diplomática, não sendo esta exigida para a homologação de sentença estrangeira, de acordo com o 
parágrafo segundo do mesmo dispositivo70. No parágrafo terceiro do mesmo artigo determina-se que 
a cooperação não admitirá atos contrários ou de resultados incompatíveis às normas fundamentais 
brasileiras, enquanto no seu parágrafo quarto estabelece-se que, na ausência de designação específica 
para autoridade central, esta função será exercida pelo Ministério da Justiça71.

Diante do que dispõe o art. 26, percebe-se que o novo Código mantém as bases anteriormente já 
existentes ao dispor que deverá ser prevista em convenções internacionais, mas, inova ao expressar 

63  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 18. 

64  HILL, Flávia Pereira. Considerações sobre a Cooperação Jurídica Internacional no Novo CPC. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 1, n. 

4, 2015, p. 526.

65  BRASIL. Lei n. 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: 04 out. 2016. 

66  Importante destacar que não serão analisados os artigos pertinentes às cartas rogatórias neste trabalho, em razão de o seu objeto centrar-se 

sobre o auxílio direto, sendo apenas necessário, além de examinar os artigos a este relativos, abordar as disposições gerais e comuns aplicáveis a 

todos os instrumentos de cooperação, por serem, por óbvio, referentes ao auxílio direto. 

67  BRASIL, Op. Cit.  

68  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 19. 

69  BRASIL, Op. Cit. 

70  Id. Ibid. 

71  Id. Ibid.
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claramente “...pontos importantes sobre seu cumprimento antes não elucidados...”72. Aspecto relevante, 
nesse viés, é a previsão, inserida no inciso I, relativa à necessidade de respeito às garantias do devido 
processo legal pelo Estado requerente, o que, segundo Hill, merece elogios, pois não seria razoável que 
atos os quais não as tenham observado no país do qual emanou pudessem emanar efeitos no Brasil, 
o que demonstraria estar constituindo-se consenso internacional sobre isto, permitindo intensificar a 
cooperação73. 

É, também, importante o disposto no inciso II do referido artigo, já que, por sua previsão, conforme 
Cardoso Squeff, “...finda-se qualquer discussão quanto ao direito de estrangeiros não residentes 
acessarem à justiça [...], assegurando aos mesmos, inclusive, a assistência judiciária quando necessário”, 
reafirmando a dignidade humana como princípio basilar do direito nacional, compatibilizando-o às 
normas internacionais sobre o tema. 74 No entanto, o referido inciso, tem sofrido críticas por ter-se 
utilizado o termo “assistência judiciária” em vez de uma visão mais ampla de “assistência jurídica”, 
que contemplasse, além da assistência postulatória, também “...aconselhamento, consultoria e busca 
por soluções extrajudiciais”75, apreciação que parece pertinente diante da ênfase dada à conciliação e à 
mediação pelo novo diploma processual.  

No que tange à publicidade, prevista como regra para a cooperação no inciso III do art. 26, ao se 
ressalvar a possibilidade de sigilo, em função de disposições da lei brasileira ou estrangeira, isto faz 
emergir questionamentos, postos por Hill, sobre o que prevaleceria caso o sigilo fosse previsto pelo 
Estado requerente como regra geral ou assim o fizesse a legislação brasileira76. Segundo esta autora, em 
ambos os casos, embora a redação do inciso não seja clara, entender-se-ia, por cortesia internacional, 
que seria melhor adotar o menor grau de publicidade77, atendendo-se à previsão legal mais restritiva 
para resguardar eventuais direitos assegurados pelo sigilo. 

Já no que se refere à designação de uma autoridade central, disposta no inciso IV do referido artigo, 
esta em nada inova, visto que isto já fazia parte das normas internacionais convencionais referentes à 
cooperação, sendo, inclusive, algo adotado também na sua prática pelo Estado brasileiro. E, quanto ao 
inciso V do dispositivo mencionado, que trouxe a previsão de privilégio à espontaneidade na cooperação, 
este também não inova efetivamente, apenas confirmando praxe já comum nesta seara, pela finalidade 
de atender à celeridade e eficiência necessárias à consecução do acesso à justiça. 

Ademais, no que diz respeito à previsão contida no parágrafo primeiro do art. 26, verifica-se, 
segundo Cardoso Squeff, que este traz a possibilidade de a cooperação “...não estar insculpida em 
documentos internacionais, registrando pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, uma 
regra geral estipulando (e estimulando!) o diálogo entre jurisdições”.78 A despeito disso, a autora, porém, 

72  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 19. 

73  HILL, Op. Cit., p. 529. 

74  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 19.

75  HILL, Op. Cit., p. 530. 

76  Id. Ibid., p. 531. 

77  Id. Ibid., loc. Cit. 

78  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 20. 
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da mesma forma como Hill, aponta a má escolha do termo pelo legislador, pois ao atrelar a cooperação 
à reciprocidade, isto traria caráter discriminatório, por exigir a verificação casuística sobre a existência 
ou não de tratamento recíproco, cuja falta poderia provocar injustiça e inutilidade do procedimento, 
violando o próprio acesso à justiça que se pretenderia consolidar. 79 E, as previsões contidas nos parágrafos 
3º e 4º não trazem novidades, pois já existia no direito internacional privado brasileiro disposição legal 
positiva sobre ordem pública (art. 17, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)80, cumprida 
na praxe da cooperação internacional, bem como nesta já se designava o Ministério da Justiça, via 
DRCI, como autoridade central geral, em caso de não haver previsão específica nas convenções das 
quais o Brasil é signatário. 

Por sua vez, o art. 27 do novo Código “...traz  um rol exemplificativo”81 do que pode ser objeto 
de cooperação jurídica internacional no País, ao prever a possibilidade de utilizá-la para a realização 
de citação, intimação e notificação ( judicial ou extrajudicial) (inciso I), atos instrutórios (inciso II), 
homologação e cumprimento de decisão (inciso III), atos decisórios (inciso IV), assistência jurídica 
internacional (inciso V) e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida na legislação 
nacional (inciso VI).82 Segundo Hill, esta previsão é “salutar”, diante da “permanente criação de novos 
instrumentos de cooperação voltados a melhor atender às novas relações que vem sendo estabelecidas 
na sociedade contemporânea”83. 

Antes de passar à análise dos dispositivos referentes ao auxílio direto em si, é preciso examinar, 
ainda, as disposições comuns trazidas pelos arts. 37 a 41 do novo Código, por se aplicarem a todos os 
veículos de cooperação por este abarcados, o que inclui o auxílio direto.84 O arts. 37 a 39 abordam e 
consolidam a distinção, já antes promovida pela praxe da cooperação internacional, entre cooperação 
ativa e passiva, enquanto o art. 41 trata da autenticidade de documentos a instruírem o pedido de 
cooperação.85

Os arts. 37 e 38 tratam da cooperação ativa, aquela que ocorre quando o Brasil solicita a Estado 
estrangeiro a realização de atos no território deste, apenas confirmando que esta deva ser operada via 
autoridade central, exigindo, ademais, que o pedido esteja acompanhado de documentos necessários 
ao seu cumprimento, traduzidos para a língua oficial do país requerido.86 Importante notar, conforme 
Hill, que não há exigência de tradução efetuada por tradutor juramentado, o que parece permitir que 

79  Id. Ibid., loc. Cit.; HILL, Op. Cit., p. 527-528. 

80  BRASIL. Decreto-Lei n. 4657, de 04 de setembro de 1942, com redação dada pela Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 04 out. 2016. 

81  HILL, Op. Cit., p. 532.

82  BRASIL, Op. Cit.

83  HILL, Op. Cit., p. 533. 

84  BRASIL, Op. Cit. 

85  Importante destacar que o art. 40, por tratar de decisões a serem submetidas aos instrumentos de cooperação da carta rogatória e da 

homologação de decisão estrangeira não se aplica ao auxílio direto, pois trata de decisões que demandam juízo de delibação, ao que este último 

instrumento não se presta, conforme visto no exame do instrumento na primeira seção do trabalho. Assim, este artigo não será analisado nesta 

segunda seção. 

86  BRASIL, Op. Cit.; HILL, Op. Cit., p. 534. 
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o seja feita de outro modo87. Já o art. 39 compreende a cooperação passiva, aquela pela qual Estado 
estrangeiro solicita ao Brasil o cumprimento de atos aqui neste território, dispondo que não será 
admitida se configurar manifesta ofensa à ordem pública88, determinação também prevista no § 3º do 
art. 26, o que em nada inova, já que a legislação pátria de direito internacional privado e a prática da 
cooperação já consagravam este limite à aplicação de atos estrangeiros. 

E, o disposto no art. 41 visa a tornar menos formal o procedimento da cooperação, ao presumir a 
autenticidade dos documentos e de sua tradução quando encaminhados pela via da autoridade central 
ou pela via diplomática89. Vistas estas disposições comuns aos diversos instrumentos de cooperação, é 
possível, agora, examinar a disciplina dada pelo Novo Código para o veículo do auxílio direto, objeto 
central deste trabalho. 

Tomada em si, a simples positivação das disposições sobre o auxílio direto, contidas nos arts. 
28 a 34, aparenta alguma novidade, pois, como visto previamente, não havia no Código Processual 
Civil anterior qualquer menção ao instrumento, relegado apenas às previsões inseridas em tratados 
internacionais e em normas de menor hierarquia, como resoluções, emendas regimentais, portarias, de 
menor conhecimento do público em geral. O Novo Código, no seu art. 28, de início, segundo Cardoso 
Squeff, “a fim de evitar confusão com as demais formas de cooperação”90, estabelece ser cabível o uso do 
instrumento, em caráter passivo, para medidas que não decorram diretamente de decisão de autoridade 
estrangeira que devam submeter-se a juízo de delibação no Brasil91. 

Isto, em primeira vista, parece excluir qualquer ato judicial, apenas contemplando atos 
administrativos, porque não sujeitos estes, em seu conteúdo, a juízo de delibação, por falta de caráter 
decisório. Há quem aparente adotar esta interpretação, como Silva, segundo o qual “...apenas os atos 
administrativos é que podem ser objeto de cooperação direta, ao menos enquanto não dependerem 
da atuação judicial nacional”92. No entanto, a explanação mais adequada do referido dispositivo é a 
de Cardoso Squeff, segundo a qual os atos solicitados comportariam não apenas a “...prestação de 
assistência para o cumprimento de atos administrativos originários do exterior, sendo o auxílio direto 
também admitido para atos judiciais”93. De acordo com a autora, “...os procedimentos judiciais que  
não contemplem ‘decisões’ ou alguma possibilidade de lesão de Direito direta oriunda da concessão de 
eficácia a ato emanado por juízo forasteiro, podem ser concretizados pela via do auxílio direto...” (grifo  
no original)94.  

Esta visão, com efeito, é corroborada pelo próprio texto do art. 30 do Novo Código95, o qual aborda 

87  HILL, Op. Cit., loc. Cit.

88  BRASIL, Op. Cit. 

89  HILL, Op. Cit., p. 534-535. 

90  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 21. 

91  BRASIL, Op. Cit. 

92  SILVA, Ricardo Perlingeiro M. Anotações sobre o Anteprojeto de Lei de Cooperação Jurídica Iternacional. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 129, 2005, p. 149. 

93  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 21. 

94  Id. Ibid., p. 23. 

95 BRASIL, Op. Cit. 
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quais questões, além do que já estiver previsto em tratados internacionais anteriores e vigentes, podem 
ser objetos do auxílio direto. Segundo o referido artigo, podem ser solicitados por este instrumento de 
cooperação informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou judiciais 
findos ou em curso no Estado requerido (inciso I), a colheita de provas, salvo em caso de medida de 
competência exclusiva da justiça brasileira (inciso II) e quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais 
não proibidas pela lei brasileira (inciso III)96. Todas estas hipóteses contemplam, assim, tanto atos 
administrativos quanto atos judiciais, estes últimos os quais não necessitam de juízo de delibação, pois 
as autoridades do Estado requerido em cooperação por auxílio direto “...conhecem dos fatos narrados 
pela autoridade requerente, para daí proferir uma decisão nacional”97, a qual, claramente, por ser interna, 
não demanda a delibação. 

Caso apenas atos administrativos fossem passíveis de serem solicitados pelo instrumento, não se 
inseriria expressamente no texto legal a possibilidade de utilizá-lo para a realização de atos judiciais. 
Nesse sentido, segundo Pereira, ao determinar poder ser objeto de auxílio direto qualquer medida 
judicial ou extrajudicial, consagra-se uma “cláusula de abertura” a permitir vasta gama de pedidos, 
como, por exemplo, comunicações de atos processuais, obtenção de provas, restituição de menores 
ilicitamente retirados de sua residência habitual, concessão de assistência jurídica gratuita, pagamento 
de alimentos, entre outros98. Portanto, segundo Hill, o cabimento do auxílio direto pode ser tido como 
“residual”, nos casos em que não se aplicam cartas rogatórias nem ações de homologação de decisões 
estrangeiras99. 

O art. 29100, por sua vez, trata da cooperação passiva, indicando a competência da autoridade central 
brasileira para a recepção de solicitações estrangerias, tocando ao Estado requerente o ônus sobre 
autenticidade e clareza do pedido. Tal previsão, contudo, não contempla grandes novidades, já que, na 
praxe da cooperação internacional e em diversos tratados quanto ao tema, isto é algo contemplado. 
Nesse sentido, a previsão apenas confirma a necessidade, já praticada, de os Estados, para promoverem 
a cooperação jurídica mediante auxílio direto, indicarem autoridades centrais, na condição de órgãos 
responsáveis por “...receber, analisar, adequar, transmitir e acompanhar o cumprimento dos pedidos de 
cooperação jurídica”101. Isto é, a autoridade central tem por atribuição, no processamento do pedido, “...
verificar o atendimento aos requisitos da lei do Estado requerido e a adequação aos seus costumes, bem 
como ao tratado que fundamenta o pedido, conferindo, assim, maior agilidade ao procedimento”102. 

Nessa perspectiva, consolida-se o papel da autoridade central como “...principal ponte de contato 

96 BRASIL, Op. Cit. 

97 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. Cartilha Cooperação Jurídica em Matéria Civil. Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2014, 

p. 17.

98 PEREIRA, Op. Cit., p. 28; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO 

DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 15. 

99 HILL, Op. Cit., p. 541. 

100 BRASIL, Op. Cit.

101 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., p.7. 

102 Id. Ibid., loc. Cit. 
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formal...”103 entre os Estados em cooperação, com vistas a garantir que “...a cadeia de custódia da medida 
solicitada ao exterior não seja quebrada em nenhum momento da relação de cooperação”104. Desse 
modo, diminui-se o “...o número de interlocutores e consequentemente a probabilidade de haver ruídos 
na comunicação interestatal, [...] buscando junto à comunidade internacional [...] a padronização de 
boas práticas nesta área”105. 

Diante disso, o art. 31 do Novo Código106 reafirma a já realizada comunicação direta entre as 
autoridades centrais dos Estados em cooperação via auxílio direto, incluindo, de modo expresso, a 
possibilidade de contato direto, também, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis 
pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro. 
Isto dá, segundo Hill, à atuação da autoridade central “...um amplo espectro...”, deixando claro o objetivo 
de “...evitar o [seu] engessamento [...] e a consequente necessidade de movimentação do Judiciário 
brasileiro para fins de efetivação do pedido de auxílio direto, o que destoaria completamente da essência 
do instituto”.107 Assim, tão somente consolida e esclarece aquilo que a prática da cooperação via auxílio 
direto, fundada em anteriores convenções internacionais, já vinha realizando. 

O art. 32, a seu turno, consagra o que se vem denominando de “auxílio direto por via administrativa”, 
nos casos em que a lei não aponte nenhuma reserva jurisdicional.108 Por esta via, po dem ocorrer 
duas situações: a) existindo órgão administrativo competente di verso da Autoridade Central para 
o aten dimento do pedido de auxílio, esta o envia àquele para cumprimento; b) não existindo órgão 
administrativo competente diverso da Autoridade Central para o atendimento do pedido, este é 
cumprido por ela própria.109 Em ambas as situações, assim que executado o pedido, a Autoridade Central 
requerida envia resposta à do Estado requerente, sendo isento de custos administrativos e judiciais 
ordinários, quando previsto em tratado ou com base em reciprocidade pelos países envolvidos.110 

Já os artigos 33 e 34 do novo diploma processual civil111 evidenciam o chamado “auxílio direto por 
via judicial”. Segundo Cardoso Squeff, é a espécie de auxílio direto que necessita de decisão local ou que, 
pelas regras do locus regit actum e da lex fori, não pode ser alcançado de outro modo, para não provocar 

103 CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 24. 

104 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 8. 

105 SAADI; BEZERRA, Op. Cit., p. 19. 

106 BRASIL, Op. Cit. 

107 HILL, Op. Cit., p. 542-543. 

108 BRASIL, Op. Cit.; PEREIRA, Op. Cit., p. 29; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO 

DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., p.20. 

109 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., loc. Cit. Segundo Pereira, são exemplos da segunda situação casos de pe dido de informação 

sobre localização de pessoas, a obtenção de dados pertinentes a determinada pessoa quando não aco bertados por sigilo legal, o fornecimento de 

cópias de atos administrativos públicos, sempre que possível sua obtenção junto a bancos de dados aos quais a Autoridade Central tenha acesso. 

Ver: PEREIRA, Op. Cit., p. 29. 

110 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA; DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, Op. Cit., loc. Cit.

111 BRASIL, Op. Cit. 
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violação à ordem pública112. Nesse viés, o art. 33, referindo-se às situações que demandem cooperação 
judicial, determina que a autoridade central encaminhe o pedido à AGU, a qual representará a parte 
para formulá-lo em juízo, estabelecendo o art. 34 a competência da Justiça Federal para processá-lo e 
julgá-lo, em consonância com o art. 109, da Constituição113. Isto, também, é algo que já ocorria na praxe 
da cooperação internacional por auxílio direto e estava previsto nos tratados que a fundamentavam, 
sendo apenas legitimado pelo Novo Código. 

Ademais, o parágrafo único do art. 33114, faz uma importante ressalva sobre a atribuição ao 
Ministério Público Federal (MPF) para apresentar em juízo o pedido, em caso de cooperação por 
via judicial, quando este cumular a função de autoridade central. Isso se justifica na medida em que 
em alguns dos tratados de cooperação jurídica internacional dos quais o Brasil faz parte, o MPF, 
representado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), já havia sido designado expressamente 
como a autoridade central brasileira115. Desse modo, não faria sentido que, ao ser a autoridade central e 
ao possuir capacidade postulatória, o MPF, exercendo esta função, da mesma forma que o DCRI do MJ, 
encaminhasse o pedido para que a AGU o formulasse em juízo. Isto seria um retrocesso burocrático 
a impedir a celeridade e efetividade da cooperação, ao inserir mais um passo e mais um órgão no 
procedimento para sua realização, o que iria de encontro ao próprio escopo do instrumento. Então, 
sua inserção como dispositivo no Novo Código apenas consolida o que já estava previsto em tratados 
internacionais prévios e que já era aplicado na praxe da cooperação internacional. 

Por fim, as previsões dos arts. 29 e 31 a 34 do Novo Código reconhecem ao auxílio direto uma 
característica peculiar, que o difere dos demais instrumentos de cooperação internacional, a qual, 
segundo Pereira, se refere ao “....fato de ele originar obrigatoriamente dois procedimentos”116, um 
internacional e um nacional, tendo, conforme Cardoso Squeff, “natureza dual”117.  Ou seja, há um 
procedimento internacional, em que a autoridade estrangeira requerente faz pedido de cooperação, o 
qual, depois de analisado e dado seguimento pela autoridade central competente em seu país de origem, 
é remetido à autoridade central do Estado requerido, o qual é, então, seguido, de um procedimento 
nacional, em que esta última autoridade central, em busca do atendimento do pedido, conjuntamente 
com a autoridade competente (no caso do Brasil, a AGU ou o MPF), deve iniciar o procedimento 

112  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p. 26. 

113  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm >. Acesso em: 04 out. 2016. Atrai-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar os 

pedidos apresentados em via judicial de auxílio direto, em casos em que, não sendo esta a circunstância, poderiam ser processados e julgados pela 

Justiça Estadual, em razão da atuação da União, por meio da autoridade central, da AGU e do MPF, enquanto representantes da parte, e porque o 

objeto do pedido, por ser efetuado via auxílio direto funda-se, em inúmeras vezes, em tratados internacionais do qual o Brasil faz parte.  

114  BRASIL, Op. Cit. 

115  São estes tratados os seguintes: a) Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956 (Decreto nº 56.826, de 02 de setembro 

de 1965); b) Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil, 

de 1991 (Decreto nº 1.320, de 30/11/1994) e c) Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo do Canadá (Decreto nº 6.747, de 22 de janeiro de 2009). Ver: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; SECRETARIA DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL. Autoridade Central. Disponível em: http://www.internacional.mpf.mp.br/sobre-cooperacao-internacional/autoridade-

central>. Acesso em: 04 de out. 2016. 

116  PEREIRA, Op. Cit., p. 28. 

117  CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p.24. 
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administrativo ou judicial pertinente junto aos órgãos internos competentes.118 Trata-se, mais uma vez, 
de algo que já fazia parte da prática da cooperação e dos tratados que a fundamentam, mas que recebe 
validação ao ser inserido no diploma processual civil interno. 

Frente a isso, verifica-se, mediante a análise dos dispositivos legais acima referidos, que a inserção 
do instrumento do auxílio direto no Novo Código de Processo Civil não trouxe, em termos técnicos, 
grandes inovações, apenas reafirmando aquilo que as normas internacionais pertinentes e sua aplicação 
no cotidiano da cooperação jurídica internacional pelo Brasil já abarcavam. Contudo, mesmo sem 
promover alterações reais no regramento deste veículo de cooperação, a sua inclusão na mais relevante 
norma processual civil interna legitima a sua utilização e favorece a sua aplicação, facilitando o seu 
conhecimento e emprego por parte dos advogados, juízes, promotores, demais profissionais do Direito 
e pelos próprios cidadãos por estes atendidos sobre esta forma de alcance da cooperação internacional119. 
Assim, deve-se valorizar, em termos de solidificação e divulgação, a iniciativa do legislador pátrio ao 
dar aparência interna, mais palatável e de simples acesso, a um instrumento internacional relevante 
para concretizar o pleno acesso à justiça no seio da realidade globalizada. 

Considerações finais

Em face da realidade atual, de alta conectividade e mobilidade, intensificam-se, a cada dia, as 
relações jurídicas com conexão internacional, levando a conflitos que, para serem dirimidos de modo 
adequado e justo, demandam a cooperação entre Estados para realização de atos administrativos e 
judiciais. Nesse cenário, a cooperação jurídica internacional passa a ganhar destaque, desenvolvendo-se 
cotidianamente. Diante disso, percebe-se a plena adesão do Brasil a este movimento, o qual recentemente 
inseriu em sua legislação processual civil regulação específica sobre a cooperação jurídica internacional, 
especialmente no que tange a um de seus instrumentos, o auxílio direto, a partir da reforma do Código 
de Processo Civil. 

Com isso, o presente artigo teve por finalidade examinar a disciplina estabelecida pelo Novo Código 
de Processo Civil Brasileiro (NCPC) para o veículo do auxílio direto no âmbito da regulação interna da 
cooperação jurídica internacional. Indagou-se, nesse viés, se o novo diploma processual civil nacional 
trouxe inovações acerca da matéria ou se apenas conferiu-lhe uma nova aparência para um instrumento 
já solidificado na esfera internacional. 

Para tanto, a análise deu-se em duas partes. A primeira seção do trabalho examinou o conceito 
de cooperação jurídica internacional e o auxílio direto enquanto seu instrumento. Percebeu-se a 
inexistência de um conceito unívoco para a cooperação jurídica internacional, o que, no entanto, não 
impede o reconhecimento de sua importância na busca pela garantia do acesso à justiça e a plena solução 
de controvérsias no cenário globalizado. Ainda, constatou-se que o auxílio direto, ao se constituir em 
veículo de cooperação mais célere e menos formal, permitindo o contato direto entre autoridades 

118  PEREIRA, Op. Cit., p. 29. 

119  Segundo Cardoso Squeff, a inserção de dispositivos prevendo o auxílio direto no NCPC  fazem com que este esteja “...concretamente traçado 

no ordenamento brasileiro, aumentando, por isso, a sua possibilidade de utilização pelos operadores do Direito, em prol de práticas que favoreçam 

a solidificação de redes de comunicação entre os diversos Estados”. Ver: CARDOSO SQUEFF, Op. Cit., p.29. 
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estatais competentes, dispensando a mediação diplomática, erige-se em ferramenta essencial para que 
estes ideais sejam concretizados. 

Em face disso, com vistas a comparar o desenvolvimento contemporâneo deste instrumento com 
a legislação brasileira atual, a segunda seção do trabalho centrou-se na análise da disciplina trazida 
pelo novo diploma processual civil, com vistas a responder ao questionamento inicialmente proposto. 
Apreciaram-se, em primeiro lugar, os princípios e disposições gerais e comuns a todos os instrumentos 
de cooperação jurídica internacional abarcados pela norma brasileira, porque, ao delinearem diretrizes 
ordinárias, interferem na aplicação do veículo do auxílio direto. Em seguida, examinaram-se os 
dispositivos peculiares ao auxílio direto. 

Tanto com relação às regras gerais sobre cooperação jurídica internacional quanto às regras 
específicas sobre auxílio direto, constatou-se que estes não importam em grandes alterações da disciplina 
internacional e interna (em normas anteriores de menor hierarquia, como resoluções, regimentos e 
portarias) sobre estes temas, tão somente implicando na legitimação ou validação e maior divulgação 
de práticas consolidadas em cooperação internacional. Assim, percebeu-se que a regulação interna 
promovida pelo Novo Código dá simplesmente uma aparência interna e mais organizada a regras que 
já estavam presentes no ordenamento brasileiro, porém de forma esparsa, em tratados internacionais 
internalizados e em normas de hierarquia inferior, próprias dos órgãos nacionais competentes para a 
promoção da cooperação.

Isto favorece, então, o conhecimento e uso da cooperação jurídica internacional e de seus 
instrumentos, como o auxílio direto, pelos cidadãos e pelos profissionais jurídicos, democratizando-
os para além dos confinados órgãos federais de cooperação em Brasília e dos gabinetes da Justiça 
Federal em todo o território nacional. Nesse sentido, promove a maior “eficácia”120 da cooperação 
jurídica internacional no Brasil, dando-lhe ares mais “palpáveis”121 aos interessados. Portanto, ainda 
que não implique em mudanças significativas em termos de interpretação e aplicação da cooperação e 
do veículo do auxílio direto, o Novo Código de Processo Civil, ao incorporá-los, contribui para o seu 
desenvolvimento em termos práticos, sendo bastante útil a nova roupagem atribuída pela regulação 
nacional a estes institutos consolidados internacionalmente.
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