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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo é analisar a aplicação e a efetividade, no Brasil, dos 
Protocolos sobre Cooperação Jurídica Cível no âmbito do MERCOSUL em face 
do Direito Interno Brasileiro.  O Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto e 
o Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria 
civil, comercial, trabalhista e administrativa celebrados no âmbito do MERCOSUL 
disciplinam as regras e mecanismos da Cooperação entre os países membros, 
especialmente o Protocolo de Las Leñas, no que diz respeito ao 
reconhecimento/homologação e a execução das sentenças e laudos arbitrais 
estrangeiros. Do estudo, constata-se que a cooperação jurídica cível no âmbito do 
MERCOSUL não prevalece em território brasileiro pela má interpretação das 
regras presentes nestes instrumentos, com ênfase para o artigo 20 do Protocolo 
de Lãs Leñas, que trata da Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos 
Arbitrais provenientes dos Estados Partes do MERCOSUL. A falta de aplicação 
deste dispositivo pelo judiciário afeta a eficácia pretendida dentro do território 
brasileiro. Em suma, isto se deve ao posicionamento adotado pelo STF e STJ na 
medida em que pontos importantes dos Acordos Internacionais não estão sendo 
observados no Brasil, o que vai de encontro a um dos princípios da Constituição 
Federal, em seu artigo 4ª, parágrafo único, que é a busca pela integração da 
América Latina, isto por apego extremado à Soberania Nacional, o que se reflete 
na falta de segurança jurídica.    
 
PALAVRAS-CHAVE: MERCOSUL, Integração Regional, Cooperação Jurídica, 
Protocolo de Las Leñas, Soberania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
The objective of this study is to analyze the application and effectiveness in Brazil 
of the Protocols on Civil Legal Cooperation within MERCOSUR in the face of 
Brazilian Domestic Law. The Precautionary Measures Protocol of Ouro Preto and 
the Las Leñas Protocol on cooperation and judicial assistance in civil, commercial, 
labor and administrative concluded within MERCOSUL discipline rules and 
mechanisms of cooperation among member countries, especially the Las Leñas 
Protocol, with regard to the recognition / approval and enforcement of foreign 
judgments and arbitral awards. The study notes that the civil legal cooperation 
MERCOSUL does not prevail in Brazil by the misinterpretation of these rules in 
these instruments, with emphasis on Article 20 of the Las Leñas Protocol, which 
deals with the Extraterritorial arbitration awards and Effectiveness Reports from 
the Member States of MERCOSUL. The lack of legal device by applying affects 
their effectiveness within the Brazilian territory. In short, this is due to the attitude 
adopted by the STF and STJ in that important points of international agreements 
are not being observed in Brazil, which goes against one of the principles of the 
Federal Constitution, in its article 4, sole paragraph, which is the quest for 
integration in Latin America by extreme attachment to national sovereignty, which 
reflects the lack of legal certainty. 
 
 
KEYWORDS: MERCOSUL, Regional Integration, Legal Cooperation, Protocol of 
Las Leñas, Sovereignty. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Direito Internacional, nos últimos anos, tem tomado grande relevância 

para a ordem jurídica nacional. De fato, no Brasil, sempre apresentou desafios e 

segue sendo tema de incessantes debates, porém agora, com mais ênfase. Pode-

se até mesmo afirmar que se alterou drasticamente, pois as relações entre direito 

internacional e direito interno constitui, hoje, fenômeno mundial, especialmente no 

que diz respeito ao direito constitucional.  

Nos últimos séculos, o número de Tratados e de Organizações 

Internacionais se multiplicou exponencialmente. Inúmeros acordos foram criados, 

inclusive, com a finalidade de instituir mecanismos de integração regional, como é 

o caso do MERCOSUL, na América Latina.  

O Mercado Comum do Sul, organização internacional formada entre 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela1, foi instituído pelo Tratado de 

Assunção assinado em 26 de março de 1991 visando constituir um mercado 

comum.  

Os Estados estavam convencidos de que a ampliação de seus mercados, 

através da integração, constituiria condição fundamental para acelerar o processo 

de desenvolvimento econômico com justiça social2.   

A agenda inaugural do MERCOSUL compreendeu: a) a livre circulação de 

bens, serviços, mercadorias e fatores produtivos entre os países, b) a adoção de 

uma política comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos 

de Estados, c) a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre 

Estados, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os 

Estados; e d) compromisso dos Estados de harmonizar suas legislações, para 

lograr o fortalecimento da integração3. 

O Tratado de Assunção, instituidor do MERCOSUL, em seu artigo 1º, 

previa que até o ano de 1994 fosse atingido o Mercado Comum, o que não se 

                                                 
1 Decreto Legislativo nº 934, de 16 de dezembro de 2009, DOU 17.12.2009, aprova o texto do 
Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, assinado em 
Caracas, em 4 de julho de 2006, pelos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL e da 
Venezuela. 
2 GUERRA. Sidney Guerra Silva. Direito Internacional Público. 3ª ed. Rio de Janeiro: Maria 

Augusta Delgado, 2007, p.223  
3 PIOVESAN. Flávia. Direitos Humanos, Globalização econômica e integração regional. In: 

Estudos de direito constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. Eros Roberto Graus e 
Sérgio Sérvulo da Cunha (coord.). ed. Melheiros. São Paulo. 2003, p. 632. 
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deu. Adveio assim, o Protocolo de Ouro Preto, que trouxe certos avanços no 

tocante a integração, mas com relação às soluções de controvérsias deixou a 

desejar. Com isto, em 2002 entrou em cena o Protocolo de Olivos para solução 

de controvérsias revogando o Protocolo de Brasília anteriormente criado para este 

fim em 1991. 

  Embora de forma lenta e titubeante, o projeto mercosulino progride na 

formação das suas instituições jurisdicionais, arrastando o peso da 

intergovernamentalidade, e, com isto, comprometendo a criação do almejado 

mercado comum, nada obstante tenha sido essa característica que permitiu a 

existência do bloco durante as piores crises. Ainda assim, mesmo diante de 

estruturas minimalistas e deficitárias, os Estados voltam-se para a ideia de um 

Espaço de Justiça Transfronteiriça, elaborando instrumentos que facilitam a 

cooperação jurisdicional4. 

  No caso específico da cooperação no MERCOSUL, em que há incentivos e 

facilitadores para a realização de negócios internacionais intra-bloco, existem 

motivos ainda mais intensos para se estabelecer bases sólidas que assegurem a 

cooperação entre os Estados Partes. Além da recíproca cooperação, é preciso, 

ainda, afastar as discrepâncias das regras internas dos estados que compõem o 

bloco. Nesse sentido, para superar as divergências legais internas, faz-se 

necessária a elaboração de regras especiais, próprias para o bloco5. 

  Saliente-se ainda, que, com a nítida pretensão de harmonizar a legislação 

entre os Estados partes, o artigo 1º do Tratado de Assunção6 estabelece este 

compromisso como forma de fortalecer o processo de integração7.  

                                                 
4 LISBOA, Ramón. Justiça Transfronteiriça: uma análise comparativa das estruturas judiciais 
e mecanismos de cooperação jurisdicional em matéria civil e comercial entre o Mercosul e a 
União Européia {Tese}. Santa Maria: MILA, 2006 p.102. Disponível em:< 
http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=251> Acesso em 10 de maio de 
2015. 
5 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas cautelares 
do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, Welber (Org.). 
Direito Internacional Privado: União Europeia e Mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 
p. 266 
6 “ARTIGO I  
Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de 
dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL).  
Este Mercado Comum implica: A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os 
países entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários restrições não tarifárias à circulação 
de mercado de qualquer outra medida de efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 
econômico-comerciais regionais e internacionais;  
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  E o Protocolo de Ouro Preto8, em seus artigos 41 e 42 respectivamente, 

lista as fontes jurídicas do MERCOSUL como sendo: o Tratado de Assunção, 

seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; os acordos 

celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos e as decisões 

do Conselho do Mercado Comum; as resoluções do Grupo de Mercado Comum e 

as Diretrizes da Comissão do MERCOSUL, adotadas deste a entrada em vigor do 

Tratado de Assunção; e estabelece que as normas emanadas sejam obrigatórias 

e devam, quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos 

nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

Assim sendo, ratifica-se que o MERCOSUL é uma organização de 

natureza intergovernamental e como tal, diferentemente da União Europeia9, não 

possui instituições dotadas de supranacionalidade.  

 Desse modo, o mecanismo de direito internacional público e 

consequentemente do próprio MERCOSUL é pautado pelo sistema de 

coordenação de soberanias, ou seja, os Estados negociam as regras que devem 

vigorar no bloco econômico, obrigando-se a elas na medida em que venham a 

atender os interesses mútuos das partes10 e a cooperação jurisdicional aparece 

com o objetivo de minimizar os entraves jurisdicionais entre os estados-partes, o 

que facilita a integração regional. 

                                                                                                                                                    
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio 
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de 
transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas 
de concorrência entre os Estados Partes; e o compromisso dos Estados Partes de harmonizar 
suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.” 
7 Firmado em 23 de março de 1990, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 25 de setembro de 
1991, e promulgado pelo Presidente da República pelo Decreto nº 350 de 21 de novembro de 
1991. Entrou em vigor, internacionalmente, em 29.11.1991, com depósito das ratificações 
necessárias. Este texto é encontrado em <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-
protocolos/tratado-de-assuncao-1> Acesso em 10 de janeiro de 2015. 
8 Este texto é encontrado em <http://www.mercosul.gov.br> Acesso em 10 de janeiro de 2015 
9 A organização institucional comunitária está estruturada em três grandes blocos: a) Instituições 
fundamentais, compreendendo o Parlamento Europeu, Conselho, Comissão, Tribunal de Justiça e 
o tribunal de Contas, b) Instituições de funções consultivas, compreendendo o Comitê Econômico 
e Social e o Comitê das Regiões; e c) Instituições Monetárias e Financeiras, compreendendo o 
Instituto Monetário Europeu (IME), Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), Banco Central 
Europeu (BCE), Banco Europeu de Investimentos (BEI) e o Fundo Europeu de Investimentos, v. 
SANTOS, E.; AMARAL, S. União Europeia e Mercosul: Supranacionalidade versus 
Intergovernabilidade. Intertem@s ISSN 1677-1281, América do Norte, 526 05 2008. p. 19, 

disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/view/119/122> 
Acesso em 20 de dezembro de 2014. 
10 GOMES, Eduardo Biacchi. União Européia e Mercosul - Supranacionalidade versus 
Intergovernabilidade. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 46, 31/10/2007, disponível em 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2335> 
Acesso em 20 de dezembro de 2014. 

http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1
http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1
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Com o processo de regionalização, cada vez mais se aprofunda a 

integração entre estes países, principalmente no âmbito comercial. Nesta esteira 

não é incomum, pelo contrário, que com o aumento das demandas judiciais, haja 

a necessidade de que certas providências sejam tomadas em um Estado Parte a 

requerimento de outro. 

Desta forma, houve a necessidade de se avançar na questão da 

cooperação jurídica internacional em seus Estados Partes através de Tratados 

Internacionais, que uma vez introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, 

devem ser seguidos. 

Com o fito de fundar e/ou organizar as regras para a cooperação jurídica 

cível entre esses Estados foram firmados o Protocolo de Medidas Cautelares de 

Ouro Preto e o Protocolo de Las Leñas11, este tendo sido celebrado visando à 

cooperação e assistência judiciária em matéria cível, comercial, trabalhista e 

administrativa entre as Estados partes do MERCOSUL, aprovado pelo congresso 

nacional pelo Decreto Legislativo nº. 55/95 de 19 de abril de 1995 e promulgado 

pelo Decreto nº. 2.067 de 12 de novembro de 199612. 

Para tanto utilizam-se da técnica do reconhecimento mútuo, que 

estabelece que determinada norma estatuída, por exemplo, na Argentina, será 

reconhecida como tal nos outros países integrantes do MERCOSUL. No caso da 

                                                 
11Textos disponíveis em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE8F1423DITEMIDFB580559413E4D7BAA875E9CD20AFB7
BPTBRIE.htm> Acesso em 15 de junho de 2014. 
12 As normas que necessitam incorporação à ordem jurídica nacional podem ser classificadas em 
duas categorias. Por um lado, existem aquelas que não requerem aprovação pelo poder 
legislativo, sendo incorporadas no âmbito da administração direta ou indireta. Essas normas são 
aquelas de competência do executivo, internalizadas por meio de um decreto presidencial, 
resolução ministerial ou circular, editados pelos órgãos da administração interna do Estado. Por 
outro lado, existem aquelas que serão incorporadas mediante atos dos poderes legislativo e 
executivo, seguindo o procedimento legislativo para incorporação dos tratados internacionais. 
Essas normas, que demandam aprovação legislativa, devem ser transformadas em lei, o que 
impõe a participação do Congresso Nacional, sendo que o procedimento a ser observado é o 
mesmo previsto para a adoção de uma lei interna. No ordenamento jurídico brasileiro, além do 
direito originário do MERCOSUL, exigirão aprovação legislativa as normas do direito derivado que 
(i) que revisem qualquer dispositivo contido nos tratados constitutivos do MERCOSUL (Direito 
Originário); (ii) que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (iii) 
que criem novos direitos e obrigações para os Estados Partes, não previstos em tratado 
preexistentes aprovados pelo Legislativo; (iv) que versem sobre matéria normativa com natureza e 
hierarquia de lei federal ou de tratado internacional. Pertence ao direito interno a faculdade de 
determinar quais serão as normas que demandarão ou não aprovação legislativa para sua 
incorporação à ordem jurídica brasileira. A determinação do direito interno acerca de uma das vias 
de internalização dependerá da natureza da norma a ser incorporada (CANÇADO TRINDADE 
(O.), A incorporação das normas do MERCOSUL ao direito brasileiro: a segurança jurídica 
regional em construção, p. 56, Dissertação de mestrado). Brasília: Ministério das Relações 
Exteriores/Instituto Rio Branco (circulação interna), 2005, p. 84. 
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cooperação judicial, utiliza-se esta técnica de modo a reconhecer como válida e 

eficaz uma prestação jurisdicional emanada de outro Estado, bem como cumprir 

atos oriundos de judicatura estrangeira13.  

O Protocolo de Las Leñas, apesar de ter sido concebido de maneira 

intergovernamental, através de acordo internacional entre os países do bloco, 

torna-se evidente a sua inserção na busca de uma maior integração econômica. 

O artigo 33 do próprio protocolo de cooperação judicial estabelece que este é 

parte integrante do Tratado de Assunção, mostrando sua importância para a 

formação do Mercado Comum do Sul14. 

 Acerca da Cooperação e Assistência judiciária, o Brasil também firmou, 

bilateralmente, acordos semelhantes com países do MERCOSUL, são eles: 

Acordo de Cooperação em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa 

entre o Governo da República federativa do Brasil e o Governo da República da 

Argentina (em 20 de agosto de 1991, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 47/95 

e promulgado pelo Decreto nº 1560/95) e o Acordo de Cooperação em Matéria 

Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre a República federativa do 

Brasil e a República do Uruguai (em 28 de dezembro de 1992, aprovado pelo 

Decreto Legislativo nº 77/95 e promulgado pelo Decreto nº 1850/96)15.  

  Mais recentemente, no âmbito do MERCOSUL, foi firmado 

multilateralmente um 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, aprovado pelo 

Decreto Legislativo no 1.021, de 24 de novembro de 2005 e promulgado pelo 

Decreto nº 6.891 de 02 de julho de 200916. 

  Como se nota, os países do cone sul convergem para uma integração única, 

e neste percurso cabe aos Estados facilitar este processo, com esforço, adaptando 

                                                 
13 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no MERCOSUL. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 
brasileira e praxe internacional. 2ª ed.  – São Paulo: LTr, 1999. p.548 
14 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no MERCOSUL. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 

brasileira e praxe internacional. 2ª ed. Ver e ampl. – São Paulo: LTr, 1999. p. 552  
15 Estes textos podem ser encontrados no site da Organização dos Estados Americanos – 
www.oas.org. 
16 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no MERCOSUL. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 
brasileira e praxe internacional. 2ª ed. Ver e ampl. – São Paulo: LTr, 1999.p. 552. 
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suas regras internas levando em consideração esta integração regional econômica 

que segue a tendência mundial.  

 Para que um Estado reconheça o direito de outro Estado em seu território, 

necessária a efetivação da cooperação jurisdicional. Assim como os atos mais 

simples como a produção de provas e comunicação de atos processuais.  

  Acontece que no Brasil o método de incorporação do direito do 

MERCOSUL, ou seja, de incorporação ao direito interno brasileiro foi e continua 

sendo o método clássico disposto no artigo 49, I e 84, VII da Constituição Federal 

de 1988. São Tratados Internacionais que o governo negocia e o congresso 

nacional o examina e o aprova. Após esta aprovação parlamentar, o governo 

ratifica e se obriga, após, a promulgar, com o que se incorpora a norma do 

MERCOSUL ao direito interno, no típico e clássico fenômeno da recepção: a) 

aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais 

convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, no 

caso o Presidente da República, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) 

promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante 

decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, 

essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e 

(2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e 

somente então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno.  

  Muito embora a primazia do Direito Internacional consagrada em 

dispositivos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de maio 

de 196917 não seja observado no Brasil, as normas internalizadas, após todo este 

trâmite, adquirem o patamar de Lei Ordinária18 devendo ser seguidas; e 

igualmente, são sujeitas ao controle de constitucionalidade das normas. 

                                                 
17 Artigo 26 - todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. 
Artigo 27 - uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno como justificativa 
para o não cumprimento de um tratado. 
No Brasil, a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo n° 496, de 17 de julho de 2009. Promulgado pelo Decreto n° 7030, de 14 de dezembro 
de 2009, publicado no DOU, Seção 1, n° 239, de 15 de dezembro de 2009, pp. 59 a 64, com 
reservas aos arts. 25 e 66. 
18 Após Decisão do RE n° 80.004-SE, de 1° de junho de 1977, em que se objetivava saber se o 
Decreto-Legislativo n° 427/69, que previa a nulidade de notas promissórias e letras câmbio por 
falta de registro, era aplicável para engajar a responsabilidade do avalista, apesar da Convenção 
de Genebra de 1930 não conter esta exigência, o STF considerou que um tratado internacional 
não se sobrepõe às leis do Estado brasileiro de modo que a partir desde acórdão, os tratados 
internacionais passaram a ocupar um status de lei ordinária podendo ser revogados por outra lei 
posterior de acordo com a regra lex posterior derogat priori. 
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  Por estas razões, o tema escolhido para o presente estudo foi justamente 

delimitar a efetividade a partir da aplicabilidade e a eficácia destes protocolos de 

cooperação jurídica cível no Brasil, principalmente, quanto à possibilidade de 

concessão de exequatur às cartas rogatórias de cunho executório anteriores à 

resolução nº9 do STJ, possibilidade esta trazida pelo Protocolo de Medidas 

Cautelares de Ouro Preto. E quanto ao Protocolo de Las Leñas, especialmente, 

no que se refere à dispensa da necessidade de homologação de sentenças e de 

laudos arbitrais advindas dos países do MERCOSUL sob a orientação dos artigos 

19 e 20 do Protocolo. 

O fato interessante, e inovador, de Las Leñas é que da análise do 

Protocolo, e conforme o artigo 1919, o meio escolhido para o processo de 

reconhecimento de sentença e laudos arbitrais é a carta rogatória, mas aquelas 

decisões que estiverem em conformidade com o disposto no artigo 20 já se 

encontrariam “nacionalizadas” e não necessitariam, portanto, passar processo de 

reconhecimento ou homologação de sentença estrangeira ou pelo juízo de 

delibação do Superior Tribunal Federal e, após a emenda constitucional 45 de 

2004, do Superior Tribunal de Justiça. 

Da avaliação inicial da Jurisprudência pátria encontraram-se divergências 

na interpretação dos Protocolos e seus alcances, de modo que o direito desta 

fonte jurídica do direito de integração e cooperação pode estar sendo 

desrespeitada, o que não deveria ocorrer, pois encontram-se no mesmo nível de 

validade e eficácia das normas internas. 

A pesquisa buscará, então, avaliar a efetividade destes mecanismos de 

cooperação jurisdicional na consecução da integração latino-americana insculpida 

no parágrafo único, do artigo 4ª da Constituição Federal; ou se, em verdade, 

                                                                                                                                                    
Consubstanciando o descrito acima, é a ADIN 1480-DF, em que o STF se pronunciou no sentido 
de que o Brasil adota a teoria Dualista moderada. O fundamento para tanto é justamente que pode 
ocorrer de uma regra estabelecida em um tratado internacional incorporada ao direito brasileiro ser 
revogada por lei ordinária posterior no ordenamento jurídico interno. No entanto, mesmo assim, o 
Brasil continua sendo parte desse tratado na seara internacional, respondendo por seus atos 
perante a comunidade internacional.  
19 Artigo 19 - O pedido de reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais por parte 
das autoridades jurisdicionais será tramitado por via de cartas rogatórias e por intermédio da 
Autoridade Central. 
Com a emenda o artigo 19 tem nova redação, seguindo as mesmas alterações realizadas no 
artigo 10, passando a ter esta disposição: artigo 19 - O reconhecimento e execução de sentenças 
e de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades jurisdicionais poderá tramitar-se por via de cartas 
rogatórias e transmitir-se por intermédio da Autoridade Central, ou por via diplomática ou consular, 
em conformidade com o direito interno. 
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qualquer que seja a sentença ou laudo arbitral advindos do MERCOSUL, estes 

terão que submeterem-se a homologação via Carta Rogatória encaminhada do 

país de origem para o STJ. 

Para tanto, inicialmente, necessária uma abordagem acerca da 

Cooperação Jurídica Internacional no contexto brasileiro. Neste ponto será feita a 

conceituação e a classificação de Cooperação, além de uma não demorada 

avaliação a respeito o princípio da soberania como limite à cooperação entre os 

Estados. Também serão apresentadas as modalidades clássicas de cooperação 

jurídica internacional e seus regramentos legislativos no Brasil. 

Na sequência, o tema cooperação jurídica será inserido no âmbito do 

MERCOSUL, momento em que se faz necessário apresentar o modelo 

intergovernamental de integração do cone sul fazendo um comparativo com o 

modelo supranacional da União Europeia. E daí, realçando a importância da 

cooperação e da coordenação de soberanias no objetivo da integração sul-

americana, expondo de maneira objetiva os diversos tratados existentes sob esta 

condição. 

 No terceiro momento, e como tema principal do trabalho, estará a análise 

da aplicabilidade e da efetividade dos Protocolos de Medidas Cautelares de Ouro 

Preto e do Protocolo de Las Leñas em face do direito interno brasileiro. Quanto ao 

protocolo de Medidas Cautelares se verificará sua efetividade anterior e 

posteriormente à Resolução nº 9 do STF, que trouxe a possibilidade de 

concessão de exequatur às cartas rogatórias executórias; quanto ao Protocolo de 

Las Leñas, se fará a distinção do disposto no protocolo quanto às atividades de 

simples trâmite e probatórias; da simplificação do ritual do processo de 

reconhecimento de sentença e laudos arbitrais advindos dos Estados-membros 

do MERCOSUL e da possibilidade da eficácia extraterritorial conferida às 

Decisões desta natureza desde que estejam insertas nos requisitos do artigo 20 

do protocolo, o que ocasionaria uma desnecessidade de homologação pelo STF e 

posteriormente, após a emenda constitucional 45, pelo STJ. Na melhor 

interpretação deste dispositivo, acarretaria uma execução diretamente a um Juiz 

de primeiro grau da seguinte forma: “que do mesmo modo que cabe a qualquer 

juiz o controle difuso da constitucionalidade das leis, o mesmo poderia realizar o 

controle difuso da adequação das sentenças estrangeiras à ordem pública 



19 

 

nacional20”. Do confronto das possíveis interpretações do Protocolo com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 

cria-se um embate sobre uma possível inconstitucionalidade do protocolo ou um 

apego demasiado ao conceito de soberania por parte do judiciário brasileiro.  

  O quarto e último capítulo visará demonstrar as perspectivas de 

aprimoramento destes mecanismos de cooperação já existentes para o 

MERCOSUL no cenário brasileiro, discorrer sobre o já existente projeto de Lei de 

cooperação jurídica internacional e PEC 152 de 1999, trazendo à baila a 

discussão sobre reforma constitucional ou adaptação hermenêutica, o tema da 

cooperação jurídica no novo código de processo civil e o compromisso do Estado 

Brasileiro com a Cooperação e a Integração Regional Sul-americana disposto no 

artigo 4º da Carta Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006. p. 673. 



20 

 

2. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

 O estudo da Cooperação Jurisdicional ou Cooperação Jurídica não 

constitui uma novidade no âmbito jurídico, no entanto não se esgota nem se 

esgotará, pois pode encontrar-se em meio a diversas problemáticas jurídicas, 

como é o caso do presente trabalho, em que a Cooperação entre os Estados do 

MERCOSUL se apresenta como facilitadora do processo de integração no modelo 

intergovernamental da América Latina. 

  Por estar sempre posto em meio a problemáticas jurídicas, o estudo da 

cooperação jurídica tem bastante notoriedade no campo do direito processual 

internacional pois como bem afirmou Maristella Basso: “o gerenciamento do 

acesso à justiça nos Estados depende fundamentalmente de um compromisso 

universal de cooperação judiciária, especialmente no tocante ao 

compartilhamento da atividade jurisdicional dotada de efetividade e assegurada 

transnacionalmente”21 

 Portanto, como base introdutória do trabalho, visualizou-se necessário 

abordar a cooperação jurídica de uma forma a teorizar sua existência no contexto 

brasileiro. 

Neste capítulo será discutido o conceito de cooperação jurídica e como o 

princípio da soberania atua limitando a sua efetividade. E, além disso, e com 

atenção à legislação brasileira, serão abordadas a classificação e as modalidades 

clássicas da cooperação jurídica, que são a extradição, o auxílio direto, as cartas 

rogatórias e a homologação de sentenças e laudos arbitrais. 

 

2.1  O CONCEITO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA  

 

   O termo cooperação no sentido filosófico, na sociedade, encontra no 

conceito de John Rawls, que a sociedade política poderia ser considerada “como 

um sistema equitativo de cooperação que se perpetua de uma geração para 

                                                 
21 BASSO. Maristela. Curso de Direito Internacional Privado, São Paulo, 2009, p. 247. 
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outra, em que aqueles que cooperam são vistos como cidadãos livres e iguais e 

membros normais e cooperativos da sociedade ao longo de toda a vida22”. 

  Para o autor, a cooperação social é algo distinto de mera atividade 

socialmente coordenada, guia-se por regras e procedimentos publicamente 

conhecidos, que aqueles que cooperam aceitam como apropriados para reger sua 

conduta. A ideia de cooperação contém a ideia de termos equitativos de 

cooperação em que cada participante pode aceitar, e às vezes deveria aceitar, 

desde que todos os outros os aceitem, repercutindo a ideia de reciprocidade e 

mutualidade, em que todos aqueles que cumprirem sua parte deve se beneficiar 

da cooperação também conforme um critério público e consensual; e também a 

ideia de vantagem de cada participante que cooperar visando o seu próprio 

bem23. 

 Pode-se dizer que esta definição corresponde a essência do que é 

cooperar. O conceito de cooperação dos Estados em meio às relações 

internacionais não se afasta desta essência, pois do mesmo modo, os Estados 

que cooperam, o fazem visando a reciprocidade e a vantagem a partir de regras 

pré-estabelecidas.  

  O termo cooperação em meio às relações internacionais trás consigo as 

ideias de cooperação financeira, cooperação para o desenvolvimento, cooperação 

técnica, cooperação jurídica, cooperação bilateral e multilateral, entre outras. 

Neste estudo trataremos da cooperação Jurídica internacional ou cooperação 

jurisdicional. 

 Estes dois termos são usados comumente, como sinônimos, porém o 

termo cooperação jurídica internacional se apresenta mais completo por abarcar 

além dos procedimentos inseridos nos trâmites processuais, também aqueles pré-

processuais das fases administrativas24.   

  A chamada cooperação jurisdicional se dará sempre que forem praticados 

atos de natureza jurídica em meio a processos judiciais, estando em jogo uma 

                                                 
22 RAWS. John. Justiça como Equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 

p. 5.  
23 RAWS. John. Justiça como Equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 

p. 8-9. 
24 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006, p.651. 
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efetiva prestação da tutela jurisdicional e pode ser incompatível com a ordem 

pública ou a soberania do estado requerido.  

Dependendo da decisão de acolhimento ou não do pedido de cooperação; 

ou seja, dependendo do chamado juízo de delibação, a cooperação é 

denominada de cooperação direta.  

 A cooperação administrativa não tem conteúdo judicial, mas pode ocorrer 

em meio a processos judiciais, são as chamadas diligências de simples trâmites. 

E, via de regra não tem o condão de atentar contra a ordem pública ou à 

soberania do estado requerido. Por não dependerem de juízo de delibação são 

denominadas de cooperação indireta. 

 A cooperação jurídica internacional pode ser ativa ou passiva. Ela será 

ativa quando um país requerente fizer um pedido de cooperação ao país 

requerido; e passiva quando um país receber o pedido advindo do requerente.      

  Ainda sobre a classificação da cooperação jurídica internacional, a mesma 

pode se apresentar em matéria cível e penal.  

 A cooperação jurídica internacional pressupõe o intercâmbio entre Estados, 

entre duas soberanias cujas relações se estabelecem através da lógica de 

coordenação, sem grau hierárquico. Tem por premissas fundamentais o respeito 

à soberania dos Estados e o reconhecimento da juridicidade da atuação do 

Estado que a requer com o qual se propõe a colaborar. Quanto à matéria penal, 

ela expressa também o consenso internacional no que diz respeito à não 

impunidade dos crimes25. 

O estudo da cooperação jurídica internacional representa na atualidade um 

dos temas de maior interesse, não somente pela sua necessidade sempre 

recorrente, mas principalmente pelas muitas dificuldades e questionamentos que 

se colocam em relação ao seu processamento26. 

A efetividade da justiça, dentro de um cenário de intensificação das 

relações entre as nações e seus povos, seja no âmbito comercial, migratório ou 

informacional, demanda cada vez mais um Estado proativo e colaborativo. As 

                                                 
25 CLEMENTINO. Marco Bruno Miranda. A Cooperação Jurídica Internacional em matéria 
penal tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: 
Globalização e novos espaços de juridicidade. {Tese} Universidade Federal de Pernambuco. 
2013. Disponível em: < http://www.repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11080> Acesso em 25 de 
maio de 2015. 
26 BECHARA. Fábio Ramazzini. Cooperação Jurídica Internacional: equilíbrio entre eficiência 
e garantismo. Brasil. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Manual de Cooperação 
Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - Matéria Civil. Brasília, 2012. p. 49. 
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relações jurídicas não se processam mais unicamente dentro de um único Estado 

Soberano, pelo contrário, é necessário cooperar e pedir a cooperação de outros 

Estados para que se satisfaça as pretensões por justiça do indivíduo e da 

sociedade27. 

Para Nadia de Araújo o mundo como aldeia global tem cada dia mais 

interações instantâneas e internacionais. Toda essa comunicação e mobilidade 

geram relações de ordem pessoal, institucional e comercial, sem levar em 

consideração as fronteiras nacionais, a cada dia mais tênues. A acentuada 

internacionalização da vida diária contém muitas consequências para a vida 

jurídica, de ordem positiva e negativa. Na primeira, destacam-se as questões 

ligadas à pessoa humana, ao direito de família, e ao aumento das transações 

internacionais, tanto entre comerciantes como com os consumidores. Na 

segunda, o aumento da litigiosidade com características internacionais, ligadas à 

esfera cível e à penal28.    

Infere-se, com isto, que o processo de globalização, que cada vez mais 

encurta as fronteiras, elimina as barreiras, faz avançar os meios de transporte e 

de comunicação, fazendo como que os indivíduos e as empresas cada vez mais 

se aproximem, interagindo mais e mais, surgindo também os conflitos, tanto na 

esfera cível como na criminal. 

Com isso, na busca pela solução dos litígios, o judiciário, através dos 

juízes, por vezes, necessitam solicitar que ações sejam tomadas fora do território, 

para uma maior eficácia da solução jurídica.  

Cooperação jurídica internacional, que é a terminologia consagrada, 

significa, em sentido amplo, o intercâmbio internacional para o cumprimento 

extraterritorial de medidas demandadas pelo Poder Judiciário de outro Estado29. 

Ricardo Perlingeiro Mendes Silva conceitua cooperação jurídica 

internacional como o intercâmbio entre Estados de atos públicos e destinados à 

                                                 
27 JÚNIOR. Paulo Abrão Pires. O papel da Cooperação Jurídica Internacional. Brasil. Ministério 

da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Manual de Cooperação Jurídica Internacional e 
Recuperação de Ativos - Matéria Civil. Brasília, 2012. p. 15. 
28 ARAÚJO. Nádia de. A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação do 
Estado brasileiro no plano interno e internacional. Brasil. Ministério da Justiça. Secretaria 

Nacional de Justiça. Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - 
Matéria Civil. Brasília, 2012, p. 31. 
29 ARAÚJO. Nádia de. A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação do 
Estado brasileiro no plano interno e internacional. Brasil. Ministério da Justiça. Secretaria 

Nacional de Justiça. Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - 
Matéria Civil. Brasília, 2012, p.32-33  
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segurança e à estabilidade das relações transnacionais, compreendendo atos 

legislativos, administrativos ou judiciais, - e destinada a segurança e estabilidade 

das relações transnacionais. A denominada cooperação interjurisdicional típica 

entre tribunais de estados diversos alcança os atos jurisdicionais propriamente 

ditos e os atos jurisdicionais não decisórios, os de mera comunicação processual, 

que compreendem as citações, notificações e intimações, bem como os atos de 

instrução probatória30. 

Com o termo “Cooperação judiciária”, no texto de Maristela Basso, a 

cooperação jurídica “é o intercâmbio internacional para o cumprimento 

extraterritorial de medidas processuais provenientes da judicatura de um outro 

Estado e para a execução extraterritorial da sentença estrangeira”31.  

Para Maria Rosa Guimarães Loula, pouco se tem atentado para a distinção 

entre os termos “cooperação jurídica”, “cooperação jurisdicional” e “cooperação 

judicial”. Como alerta a autora, muitas vezes, em acordos, utiliza-se uma espécie 

pela outra. E ela explica que a “cooperação jurídica” é o termo mais abrangente, 

abarcando os mecanismos de cooperação, desde a fase pré-processual, ou 

administrativa, até a homologação da sentença. Já as expressões “cooperação 

judicial” ou “cooperação jurisdicional” fazem referência apenas aos mecanismos 

que surgem no curso do processo32.     

  Neste contexto, com a formação crescente de vários blocos econômicos, 

principalmente após a eclosão de processos de integração econômica e política 

do pós- Segunda Guerra, esta necessidade de cooperação interjurisdicional 

passa a ser um verdadeiro imperativo, pois os objetivos maiores de formação de 

                                                 
30 SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes. Reconhecimento da decisão judicial estrangeira no 
Brasil e o controle da ordem pública internacional no Regulamento 44: análise comparativa. 
Revista de Processo, nº 118, 2004, p. 173. Disponível em < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2250885> Acesso em 23/01/2015. 
31 BASSO. Maristela (org.). MERCOSUL – seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos 
Estados-membros apud KLEEBANK, Susan. Cooperação judiciária por via diplomática – 
avaliação e propostas de atualização do quadro normativo. Brasília: Instituto Rio Branco, 2004, 
p.20,21. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16719
6> Acesso em 20 de maio de 2015. 
32 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006. p.651. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2250885
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mercados comuns e mesmo de uniões mais profundas só seriam atingidos com o 

desenvolvimento de uma cooperação interjurisdicional33.  

A tendência moderna mundial é a dilaceração das barreiras entre as 

nações, pois, de forma cada vez mais intensa, se percebe a crescente circulação 

de bens e pessoas na sociedade, a criação de organismos multinacionais, 

estando, a globalização, nesse sentido, caminhando a “passos largos” em todos 

os setores34. 

Desta forma, a cooperação deve reduzir ao máximo os entraves 

burocráticos característicos da comunicação judicial entre estes Estados e/ou 

Organismos Internacionais. 

 A eficácia da assistência no campo operativo se dá basicamente pela 

celeridade nas diligências que são solicitadas, fluidez de comunicação entre as 

autoridades envolvidas, sigilo ou reserva na realização dos atos, cautela na 

entrega de documentos. 

Como Fontes Internacionais da Cooperação Jurídica Internacional tem-se 

os Tratados, sejam eles multilaterais ou bilaterais. Aliás, nas palavras de Susan 

Kleebank “o costume e a jurisprudência asseguram o compromisso moral de 

atendimentos das solicitações. Os atos internacionais, contudo, são as únicas 

fontes de direito que geram obrigações jurídicas aos Estados com relação ao 

encaminhamento das relações às justiças requeridas” 35.  

 É o mesmo que assinala Rezek, quando diz que “o acordo formal entre os 

Estados é o ato jurídico que produz a norma, e que, justamente por produzi-la, 

gera obrigações e prerrogativas, caracteriza enfim, na plenitude de seus dois 

elementos, o tratado intencional36”.   

 Nesse diapasão, a cooperação judicial num primeiro modelo associa-se à 

idéia de cortesia entre os Estados soberanos, estes sempre atentos à proteção de 

                                                 
33 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no Mercosul. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 
brasileira e praxe internacional. 2ª ed. – São Paulo: LTr, 1999. p. 547. 
34 BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Breves Considerações sobre o Anteprojeto de Lei de 
Cooperação Jurídica Internacional. Disponível em: 

 <http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=774> Acesso em 25 de maio de 
2015.  
35 KLEEBANK, Susan. Cooperação judiciária por via diplomática – avaliação e propostas de 
atualização do quadro normativo. Brasília: Instituto Rio Branco, 2004, p.17, disponível em: < 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=167196
> Acesso em 20 de maio de 2015. 
36 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 10ª ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2006 p. 18. 
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sua soberania; o segundo, é oriundo de convenções, que visam à uniformidade 

dos atos judiciais e o terceiro visa a integração supranacional com a 

uniformização da legislação de cooperação jurisdicional de forma comum aos 

Estados Partes de um bloco econômico, por exemplo. 

A Cooperação Jurídica Internacional adquiriu particular relevo na 

atualidade, diante da conjuntura internacional de um mundo globalizado, por 

possibilitar dinamismo e a eficácia da prestação da tutela jurisdicional estatal. Isso 

se deve ao fato de que as transformações ocorridas nas sociedades se refletem 

nos ordenamentos jurídicos, forçando-os a se amoldarem às novas realidades37 

 No Brasil, não é menos importante, diante do aumento considerável dos 

pedidos de cooperação tanto na esfera cível, como penal, na busca de uma 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva. 

  No caso específico da cooperação no MERCOSUL, em que há incentivos e 

facilitadores para a realização de negócios internacionais intra-bloco, existem 

motivos ainda mais intensos para se estabelecer bases sólidas que assegurem a 

cooperação entre os Estados Partes. Além da recíproca cooperação, é preciso, 

ainda, afastar as discrepâncias das regras internas dos Estados que compõem o 

bloco. Nesse sentido, para superar as divergências legais internas, faz-se 

necessária a elaboração de regras especiais, próprias para o bloco38. 

   

2.2 O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO ESTADO COMO LIMITE À 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

O papel dos Estados partes na implementação ou execução do direito da 

integração do MERCOSUL é de extrema relevância. Estes possuem 

responsabilidade subsidiária, já que colocam seu aparelho político-administrativo 

                                                 
37 CAPUTE, Yolanda de Souza. As inovações introduzidas com a EC 45/2004 no âmbito da 
cooperação jurídica internacional. Disponível em: 

<http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2006/relatorio/CCS/Dir/DIR_25_Yolanda_Capute.pdf> 
Acesso em: 29.05.2015. 
38 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas 
cautelares do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, 

Welber (Org.). Direito Internacional Privado: União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007. p. 266.   

http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2006/relatorio/CCS/Dir/DIR_25_Yolanda_Capute.pdf


27 

 

à disposição do bloco para implementar as obrigações decorrentes do direito da 

integração, na linha do que ocorre na União Europeia39. 

 Considerando que a função dos Estados partes do MERCOSUL engloba a 

execução do direito da integração, é importante frisar que tal operação é baseada 

em dois princípios fundamentais: a autonomia institucional e a autonomia 

procedimental dos Estados partes. A autonomia institucional, que consiste na 

possibilidade do Estado designar os serviços competentes para a execução do 

direito comunitário, é considerada completa conforme uma jurisprudência 

“constante”. No que tange à autonomia procedimental dos Estados partes, essa é 

confirmada, no âmbito do MERCOSUL, pela disposição do artigo 42, do Protocolo 

de Ouro Preto, que estabelece que as normas do bloco serão obrigatórias e, caso 

seja necessário, serão incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais 

mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país40. 

  Dessa forma, a incorporação e a aplicação das regras de cooperação 

jurídica internacional configura uma medida necessária, inclusive para própria 

efetividade da jurisdição nos Estados, uma vez que o exercício do poder 

jurisdicional além dos limites transfronteiriços é medida excepcional e feito sem 

regramentos configuraria violação ao princípio da soberania.  

 A soberania nacional constitui, portanto, um limite para a cooperação 

jurídica internacional, haja vista que essa, para ser efetivada, depende da 

concordância expressa dos Estados envolvidos na colaboração mútua. Não há 

imposição de vontade por uma das partes, pois os atos de cooperação jurídica 

internacional acarretam vantagens para ambas, na medida em que todas se 

beneficiam com a prestação efetiva da tutela jurisdicional41. 

   Antenor Madruga afirma que para termos acesso à concretização de 

cooperação em outros países também devemos prestar a devida cooperação, 

enxergando a cooperação como uma garantia à soberania. Para ele, importante a 

                                                 
39 ALMEIDA, P. W. A autonomia dos Estados partes na execução do direito da integração do 
MERCOSUL: um paradigma da União Européia. Estudos de Direito Internacional. Anais do 6º 
Congresso Brasileiro de Direito Internacional, Curitiba: Juruá, 2008. 
40 ALMEIDA, P. W.  A execução do Direito da Integração do Mercosul: uma limitação da 
autonomia dos  Estados Partes. Novos Estudos Jurídicos - ISSN Eletrônico 2175-0491 - A2 no 

Qualis Direito CAPES. Disponível em: 
<http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1628/0>Acesso em 15 de abril de 2015. 
41 LUZ. Cyntia Scherazade da Rocha de Queiroz. Análise das Cartas Rogatórias como 
instrumento de cooperação jurídica internacional. Disponível em <http://www.cedin.com.br/wp-

content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf> Acesso em 01 de dezembro de 
2014. 

http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf
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existência de um princípio constitucional que impusesse a ampla cooperação 

entre os Estados, com isto as normas internas seriam interpretadas da maneira 

mais favorável possível à cooperação jurídica internacional42. 

   O mesmo autor enfatiza que a cooperação jurídica deve ser vista não do 

ponto de vista de uma perspectiva tradicional, mas pela sua necessidade e pelos 

limites que se impõem a esta necessidade, que são os direitos e garantias 

individuais e a soberania nacional43. 

  Um Estado ao reconhecer um direito estrangeiro, não necessariamente 

está ferindo a sua soberania, neste sentido Ademar Pozzatti Junior afirma que ao 

aceitar o cumprimento de uma decisão proveniente de outro Estado, o Estado 

requerido reconhece a jurisdição alheia, para acatar a decisão proferida pelo 

Estado requerente, de acordo com o conjunto de valores desse Estado. Assim, os 

mecanismos de cooperação jurisdicional pressupõem o reconhecimento da 

soberania dos outros Estados, visto que deixam de aplicar o seu conjunto de 

valores naquele caso concreto para aplicar o do Estado estrangeiro. Pensamento 

diverso poderia ser feito, ao considerar que, ao invés de uma cessão de 

soberania, a cooperação jurisdicional se baseia em uma afirmação da soberania 

do Estado requerido, já que através do juízo de delibação, aceita ou não a 

produção do ato requerido dentro do seu território. Portanto, a cooperação 

jurisdicional deve ser entendida não apenas como um instrumento político das 

relações internacionais (barganha e disputa de poder), mas como um mecanismo 

jurídico de efetivação de direitos44. 

                                                 
42 MADRUGA, Antenor. O Brasil e a Jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação 
Jurídica Internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 13, n. 54, p. 291-

311, 2005.  Disponível em: <http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-
br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20juri
sprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf> Acesso em 
05 de dezembro de 2014. 
43 MADRUGA, Antenor. O Brasil e a Jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação 
Jurídica Internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 13, n. 54, p. 291-

311, 2005.  Disponível em: <http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-
br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20juri
sprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf> Acesso em 
05 de dezembro de 2014. 
44 POZZATTI Junior. Ademar. Intergovernamentabilidade e Supranacionalidade: Assimetrias 
entre o MERCOSUL e a União Europeia vista a partir do Direito Processual Regional. 

Trabalho apresentado no Quarto Congresso Uruguaio de Ciência Política, “La Ciencia Política 
desde el Sur”, organizado pela Asociación Uruguaya de Ciencia Política, 14-16 de novembro de 
2012. Disponível em <http://www.aucip.org.uy/docs/cuarto_congreso/13111517%20-
%20Pozzatti,%20Ademar%20Junior.pdf> Acesso em 05 de maio de 2015. 

http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Direito/MADRUGA_%20Antenor%20%20O%20Brasil%20e%20a%20jurisprudencia%20do%20STF%20na%20idade%20media%20da%20CJI%5B1%5D.pdf%3e%20Acesso
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  O mesmo autor aponta, no mesmo sentido, o ensinamento de Beat Walter 

Rechesteiner que assevera que nenhum Estado está obrigado a reconhecer no 

seu território uma sentença proferida por um juiz ou tribunal estrangeiro. Na 

prática, porém, os Estados, em regra, reconhecem sentenças estrangeiras, desde 

que cumpridos determinados requisitos legais na espécie. Normalmente, não se 

reexamina o mérito ou o fundo da sentença estrangeira, isto é, não é objeto de 

cognição da autoridade judiciária interna a aplicação correta do direito pelo juiz 

alienígena. A sentença estrangeira somente não será reconhecida quando ferir a 

ordem pública, violando princípios fundamentais da ordem jurídica interna45.  

  E a esta prática para a homologação das sentenças estrangeiras, se dá o 

nome de juízo de delibação.  

A soberania de um Estado, todavia, não deve se confundir com poder 

ilimitado, pois o Estado de Direito tem o compromisso de respeitar os limites do 

seu ordenamento jurídico. Nessa seara, a soberania aparece como limitador da 

cooperação jurídica, uma vez que em meio a uma situação de pedido de 

cooperação, não existe imposição de vontade de qualquer das partes à medida 

que os dois estados devem se beneficiar com a efetiva prestação jurisdicional. 

O pedido de cooperação também não pode atentar contra a ordem pública 

do outro Estado.  Como bem explicado por Jacob Dollinger, a ordem pública 

representa a mentalidade e o espírito de um povo, configurando um princípio 

exógeno às leis, não intrínseco a elas. A ordem pública de um Estado está em 

constante transformação, pois se trata de um conceito dinâmico. Assim, a ordem 

pública nacional, assim como a soberania estatal, também serve para impor 

limites à cooperação jurídica internacional46. 

 

 

                                                 
45 RECHESTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e pratica. São Paulo: 

Editora Saraiva, 1998, p. 206. In: POZZATTI Junior. Ademar. Intergovernamentabilidade e 
Supranacionalidade: Assimetrias entre o MERCOSUL e a União Europeia vista a partir do Direito 
Processual Regional. Trabalho apresentado no Quarto Congresso Uruguaio de Ciência Política, 
“La Ciencia Política desde el Sur”, organizado pela Asociación Uruguaya de Ciencia Política, 14-16 
de novembro de 2012. Disponível em: 
<http://www.aucip.org.uy/docs/cuarto_congreso/13111517%20%20Pozzatti,%20Ademar%20Junior
.pdf> Acesso em 05 de maio de 2015.  
46 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral, 6 ed., Rio de Janeiro-São 

Paulo: Renovar, 2001. p. 404. Apud LUZ. Cyntia Scherazade Rocha de Queiroz. Análise das 
Cartas Rogatórias como instrumento de cooperação jurídica internacional. Disponível 
em<http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf> 
Acesso em 01 de dezembro de 2014. 

http://www.aucip.org.uy/docs/cuarto_congreso/13111517%20%20Pozzatti,%20Ademar%20Junior.pdf
http://www.aucip.org.uy/docs/cuarto_congreso/13111517%20%20Pozzatti,%20Ademar%20Junior.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf%3eAcesso
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf%3eAcesso
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2.3  A COOPERAÇÃO JURÍDICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

  

 Cumpre de início salientar, que no Brasil não existe um diploma legal que 

regule a cooperação jurídica internacional. A matéria é posta de forma esparsa na 

legislação ordinária, assim como nos tratados internacionais a respeito do assunto 

incorporados ao sistema jurídico interno47. 

  Considerando-se as estatísticas produzidas pelo Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), verifica-se 

que de 2004 a 2010, houve incremento de mais de 40% no número de pedidos de 

cooperação anuais tramitados no Ministério da Justiça. Saiu-se de um patamar de 

algo em torno de 2800 pedidos em 2004 para mais de 4000 em 2010. Nos 

primeiros oito meses de 2011, número próximo a 2700 pedidos já foram 

tramitados, evidenciando a tendência continuamente crescente da cooperação48.  

  Outro dado relevante é a prevalência do Brasil como solicitante de 

cooperação. Do total de pedidos de cooperação jurídica tramitados em 2010 e 

2011, mais de 85% saíram do país se dirigindo a uma autoridade estrangeira49.  

  A preocupação do Estado brasileiro com a cooperação jurídica 

internacional tem aumentado, porque cada dia é maior o contingente de 

brasileiros que estão no exterior. Há novos contornos da inserção internacional do 

país e é preciso combater o crime de caráter transnacional. No plano 

administrativo, destaca-se a criação do Departamento de Recuperação de Ativos 

e Cooperação Internacional, em 2004, e no plano legislativo, a internalização de 

uma série de tratados internacionais nos últimos anos, em decorrência direta da 

atuação desse órgão. A partir de 2010, com a tramitação de um projeto de Código 

de Processo Civil no Congresso, a Cooperação Jurídica Internacional também 

                                                 
47 Destaca-se a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), que agora se chama Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro (LIN), o Código de Processo Civil, a Resolução n° 9 do STJ e a 
Portaria Interministerial n° 501 MRE/MJ de 21/03/2012. Também há inúmeros diplomas de caráter 
internacional, como convenções multilaterais e bilaterais que cuidam da cooperação jurídica 
internacional entre o Brasil e alguns Estados.  
48 Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria 
cível – 2012 p.16. 
49 Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria 
cível – 2012 p.16. 
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entrou na pauta da legislação interna, pois o projeto a regulamenta de forma dife-

renciada, em um capítulo próprio50.  

  Em nosso direito interno, são escassas as disposições legislativas 

específicas sobre as relações internacionais em matéria judiciária. As que 

existem, dizem respeito exclusivamente a homologação de sentenças 

estrangeiras ou a cumprimento de cartas rogatórias expedidas por órgãos do 

judiciário. Ou seja, regulam relações estabelecidas no âmbito de processos de 

natureza jurisdicional em curso. É o caso, no processo penal, dos art. 780 à 790 

do CPP e, no processo civil, dos arts. 201, 202, 210 à 212, 483 e 484 do CPC. 

Todavia, no que se refere às relações internacionais de cooperação e assistência 

jurídica em atividades que não dependem da participação do judiciário ou que 

ainda não estão sujeitos à sua intervenção, o legislador nada dispões a respeito51. 

 

2.3.1  Modalidades de Cooperação Jurídica Internacional 

 

  A Cooperação Jurídica Internacional se divide em mecanismos clássicos 

de cooperação. 

  Cumpre a partir de agora fazer a delimitação destes mecanismos clássicos 

de cooperação jurídica internacional que correspondem a Extradição, Auxílio 

Direto, Cartas Rogatórias e Homologação de Sentenças e Laudos Arbitrais 

estrangeiros.  

 

2.3.1.1 Extradição 

 

 A extradição é um mecanismo de cooperação para que haja a devolução 

de um agente que praticou um crime ao seu Estado de origem. 

  É um mecanismo jurídico, pois deverá haver um processo judicial criminal 

instaurado de origem do criminoso, mesmo que este processo já seja findo. E o 

                                                 
50 ARAÚJO. Nadia de.  A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação 
do Estado brasileiro no plano interno e internacional.  In: Manual de Cooperação Jurídica 
Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria cível – 2012 p.32 
51 ZAVASCKI. Teori Albino. Cooperação jurídica internacional e a concessão de exequatur. In: 
Direito Internacional Privado: Tearia geral - Luiz Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, 
organizadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, 
v.4). p.1400. 
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pedido de extradição deve ser analisado pelo estado requerido, que irá se 

pronunciar, posteriormente, a respeito do pedido, o acolhendo ou não.   

 Muito embora exista a necessidade da existência do processo judicial, o 

pedido de extradição é feito pelo poder executivo, através de órgão competente, e 

a decisão de acolhimento ou não do pedido também de dará pelo poder executivo 

do estado requerido. 

  A função da extradição é a de que o criminoso possa retornar ao seu país 

de origem, para que, lá, possa ser julgado, ou somente cumprir a pena que já 

tenha sido sentenciada. 

   A extradição tem grande importância no combate ao crime. Aliás, grande 

importância para a cooperação jurídica penal, que não é tema central deste 

trabalho, mas que, pelo menos, nesta parte pode ser citada52.   

 Não é incomum que possa haver confusão entre extradição, expulsão e 

deportação. Ambas as situações são chamadas Medidas Compulsórias previstas 

na Lei 6.815/80. São tidas como modalidades de retirada forçada do estrangeiro 

do estrangeiro de Território Nacional, sendo independentes e peculiares. Nas 

palavras de Francisco Guimarães, tem-se que: “enquanto a deportação se dirige 

às hipóteses de entrada ou estada irregular, a expulsão se volta contra 

estrangeiro nocivo ou indesejável ao convívio social, sendo a extradição a forma 

processual admitida, de colaboração internacional, para fazer com que um infrator 

de lei penal, refugiado em um país, se apresente ao juízo competente de outro 

país onde o crime foi cometido” 53.  

 A Lei nº. 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, do artigo 76 ao 94 em 

conjunto com a Constituição Federal são as normas que regem a Extradição. 

                                                 
52 Conjuntamente com a extradição no combate à corrupção, estão os mecanismos de: 
Assistência Judicial Recíproca, Cooperação para cumprimento da Lei, Investigações Conjuntas, 
Cooperação Internacional para fins de confisco, Cooperação para proteção de vítimas e 
testemunhas, Cooperação internacional para prevenção ao crime, Cooperação para a 
recuperação de ativos indevidamente desviados. Mais detalhes ler: NUNES. Antonio Carlos 
Osório. A Cooperação Internacional como instrumento jurídico de prevenção e combate à 
corrupção. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=12761
6> Acesso em 06 de maio de 2015. 
53 GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Medidas Compulsórias: a deportação, a expulsão e 
a extradição. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense,2002. Apud. Manual da Extradição. Ministério da 
Justiça, Brasília, 2012, p. 18. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=127616
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=127616
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 A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se 

fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade54.  

 

2.3.1.2 Auxílio Direto 

 

   Para Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, o auxílio direto, no Direito 

brasileiro, é o procedimento destinado ao intercâmbio entre órgãos judiciais e 

administrativos de Estados diversos, independentemente de carta rogatória ou 

homologação de sentença estrangeira, sempre que reclamar de autoridades 

nacionais atos sem conteúdo jurisdicional. O Auxílio Direto judicial, de 

competência de juízes de 1ª instância, é o procedimento de jurisdição voluntária 

destinado ao intercâmbio direto entre juízes, sempre que reclamar, de juízes 

nacionais, atos sem conteúdo jurisdicional. O Auxílio Direto administrativo é o 

procedimento administrativo destinado ao intercâmbio direto entre órgãos da 

Administração Pública, ou entre juízes estrangeiros e agentes administrativos 

nacionais, sempre que reclamar atos administrativos de agentes públicos 

nacionais55. 

 O autor então deixa evidente a não necessidade de existência de um 

processo judicial nem tampouco que se estabeleça mediante carta rogatória e 

muito menos que deva ter o crivo do Superior Tribunal de Justiça para que seja 

efetivado. E classifica o auxílio direto em dois tipos: o auxilio direto judicial, o 

auxilio direto administrativo, mas evidencia que o auxílio direto, no entanto, não 

contém conteúdo judicial. 

 O Auxilio Direto, de acordo com o Ministério da Justiça, diferencia-se dos 

demais mecanismos porque nele não há exercício de juízo de delibação pelo 

Estado requerido. Não existe delibação porque não há ato jurisdicional a ser 

delibado. Por meio do auxílio direto, o Estado abre mão do poder de dizer o direito 

sobre determinado objeto de cognição para transferir às autoridades do outro 

Estado essa tarefa. Não se pede, portanto, que se execute uma decisão sua, mas 

                                                 
54 Artigo 76 do Estatuto do Estrangeiro.  
55 PERLINGEIRO. Ricardo Mendes. Cooperação Jurídica Internacional e Auxílio Direto. Texto 
adaptado da palestra proferida no “I Seminário de Direito Processual Civil Internacional do Rio”, 
realizado no dia 22 de agosto de 2005, na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro–RJ. Revista CEJ, Brasília, n. 32, p. 75-79, jan./mar. 2006. 
Disponível em:<http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/701/881> Acesso em 11 de 
maio de 2015. 
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que se profira ato jurisdicional referente a uma determinada questão de mérito 

que advém de litígio em curso no seu território, ou mesmo que se obtenha ato 

administrativo a colaborar com o exercício de sua cognição. Não há, por 

consequência, o exercício de jurisdição pelos dois Estados, mas apenas pelas 

autoridades do Estado requerido. Podem ser objeto de auxílio direto a 

comunicação de atos processuais (citações, intimações e notificações), a 

obtenção de provas e, em certas hipóteses, a obtenção de medidas cautelares e 

de decisões de tutela antecipada. Tratados específicos trazem algumas medidas 

específicas que podem ser obtidas por esse mecanismo. É o caso, por exemplo, 

das decisões de busca, apreensão e retorno de crianças ilicitamente subtraídas 

do convívio de um dos pais, nos termos da Convenção sobre os Aspectos Civis 

do Sequestro Internacional de Crianças (Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 

2000)56. 

 É o caso também da Convenção de Mérida e da Convenção de Palermo, 

as quais o Brasil é signatário. 

 E não são inconstitucionais as cláusulas dos tratados e convenções sobre 

cooperação jurídica internacional (v.g. art. 46 da Convenção de Mérida – 

“Convenção das Nações Unidas contra a corrupção” e art. 18 da Convenção de 

Palermo – “Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 

transnacional”) que estabelecem formas de cooperação entre autoridades 

vinculadas ao Poder Executivo, encarregadas da prevenção ou da investigação 

penal, no exercício das suas funções.  

  Este é o entendimento do Ministro Teori Albino Zavascki, enquanto Relator 

nos autos na reclamação nº 2.645- SP57, onde se discutia exatamente um 

compartilhamento de prova baseado nestas convenções sem a necessidade de 

intermediação do judiciário, e exibiu a seguinte constatação: 

 

“A norma constitucional do art. 105, I, i, não instituiu o monopólio 
universal do STJ de intermediar essas relações. A competência ali 
estabelecida – de conceder o exeuatur a cartas rogatóris – diz respeito, 
exclusivamente, a relações entre órgão do Poder Judiciário, não 

                                                 
56Ministério da Justiça. Disponível em:< http://portal.mj.gov.br> Acesso em 12 de abril de 2015. 
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 2.645. Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJU 16.12.2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
702549165&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos> Acesso em 05 de abril de 2015. 
 

http://portal.mj.gov.br/
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impedindo nem sendo incompatível com as outras formas de cooperação 
jurídica previstas nas referidas fontes normativas.”       

 

 Portanto, para o Ministro, a competência do STJ não foi usurpada, pois a 

medida não necessitava de exequatur ou de qualquer outra intervenção do desta 

corte. 

 O procedimento do auxilio direto ao contrário do que ocorre nos 

mecanismos tradicionais de cooperação, onde o pedido de cooperação enseja 

apenas um procedimento, o auxílio direto origina obrigatoriamente dois 

procedimentos. O primeiro deles nasce com o pedido de cooperação lavrado pela 

autoridade requerente e, após análise e seguimento pelas autoridades 

competentes, chega às autoridades do país requerido para formar o procedimento 

internacional do auxílio direto. Em busca do atendimento do pedido, devem tais 

autoridades buscar o início do procedimento pertinente, que pode ser judicial ou 

administrativo. Este segundo é um procedimento nacional, portanto. Assim é que 

o auxílio direto, na verdade, forma-se a partir da junção de dois procedimentos 

específicos e separados: o procedimento internacional, também chamado 

genericamente de pedido de cooperação ou pedido de auxílio jurídico (este último 

especialmente no auxílio direto em matéria penal) e o procedimento nacional. O 

procedimento nacional, por sua vez, pode ser um processo administrativo, um 

incidente processual judicial específico, como os pedidos do Ministério Público 

Federal para a obtenção de quebras de sigilo bancário no Brasil ou uma ação 

judicial, a exemplo do que ocorre com as ações de busca, apreensão e retorno 

movidas pela União nos termos da Convenção sobre os Aspectos Civis do 

Sequestro Internacional de Crianças. O julgamento do auxílio direto judicial no 

Brasil é entregue aos juízes federais de 1ª instância, nos termos do artigo 109 da 

CF, seja porque figuram como parte o Ministério Público Federal ou a União, seja 

porque a medida busca cumprir tratado do qual o Brasil é parte58. 

  O auxilio direto não enseja Juízo de Delibação, por isto serem 

encaminhados aos juízes federais de 1º grau. Esta regra está contida na 

Resolução nº 9 do STJ, em seu artigo 7º, parágrafo único, que diz o seguinte: “Os 

pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não 

                                                 
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 2.645. Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJU 16.12.2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
702549165&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos> Acesso em 05 de abril de 2015. 
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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”. 

  Ocorre que, conforme explica Gilson Langaro Dipp, a práxis de cooperação 

jurídica internacional está repleta de pedidos enviados pelas autoridades 

estrangeiras para serem cumpridos no Brasil que são rotulados como cartas 

rogatórias, ainda que não possam ser assim compreendidos, uma vez que, 

nessas hipóteses, é dispensado o prévio juízo de delibação como condição para 

seu atendimento. Assim, defende o autor que a autoridade central brasileira, ao 

receber os requerimentos de cooperação jurídica internacional e efetuar o juízo de 

admissibilidade, não deve se ater meramente ao rótulo do pedido, haja vista que é 

preciso averiguar a essência do mesmo, a fim de detectar ou não a necessidade 

do juízo de delibação pelo STJ59. 

  A realização de ato sem conteúdo jurisdicional não necessita do Juízo de 

Delibação, o reconhecimento só se fará quando houver risco de ofensa à 

soberania ou afronta à ordem pública. Nestes casos, no Brasil, existem dois tipos 

de cooperação jurisdicional em matéria cível que necessitam passar por este 

crivo, são as cartas rogatórias e a homologação de sentença estrangeira, que 

serão detalhados a na sequência.  

 O mecanismo de auxilio direto, mesmo um processo mais simples, pode 

abarcar situações que via de regra são realizadas por cartas rogatórias, como 

citações, intimações e notificações, no entanto podem ser realizados por auxílio 

direto por quando alicerçado por tratado internacional introduzido ao ordenamento 

jurídico interno, que delimite situações específicas e procedimentos específicos. 

  Assim sendo o auxílio direto se permite fazer uma classificação, que seria o 

auxilio direto judicial e o auxílio direto administrativo como já comentado acima. O 

primeiro envolve necessariamente ato de comunicação processual e se processa 

na competência dos juízes federais de 1º grau conforme disposto do artigo 109 da 

                                                 
59 DIPP, Gilson Langaro. Carta Rogatória e Cooperação Internacional. Revista CEJ, Brasília, v. 
11, nº 38, jul/set/2007.p.39-43. Disponível em: 
<http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/929> Apud Cyntia Scherazade 
Rocha de Queiroz. Análise das Cartas Rogatórias como instrumento de cooperação jurídica 
internacional. Disponível em: 
<http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Cyntia-Scherazade-certo.pdf> 
Acesso em 01 de dezembro de 2014. 
 

http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/929
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Constituição Federal; enquanto que o segundo envolve órgãos da administração 

pública interagindo conjuntamente com órgão similar de outro país, mais 

comumente da seara criminal. 

  Nas palavras de Cyntia Scherazade, se o Estado requerente solicita a 

prolação de uma decisão judicial brasileira a respeito de demanda estrangeira, 

haverá o denominado auxílio direto judicial. Nesse caso, a autoridade central 

brasileira encaminhará os documentos à Advocacia-Geral da União (AGU), nos 

casos de cooperação internacional em matéria civil, que representará 

judicialmente perante o juízo de primeira instância competente a fim de obter a 

decisão judicial necessária. Atendido ao pedido, a autoridade central brasileira 

transmitirá os documentos à autoridade central do país requerente. Quando o 

pedido for referente à cooperação de natureza administrativa, o trâmite do auxílio 

direto dependerá da existência de um órgão administrativo competente e diverso 

da autoridade central. Caso exista, a autoridade central encaminhará o pedido a 

esse órgão, o qual atenderá o pedido e, em seguida, irá devolvê-lo para a 

autoridade central brasileira, que o encaminhará à autoridade central estrangeira. 

Se tal órgão não existir, o requerimento será atendido pela autoridade central 

brasileira. Assim, em razão do trâmite simplificado dos pedidos de auxílio direto, 

no qual são envolvidas apenas as autoridades centrais, dispensando a 

intervenção dos tribunais superiores brasileiros, esse mecanismo permite o 

cumprimento mais célere e simplificado dos atos de cooperação jurídica 

internacional. 

  Na realidade o pedido de auxílio direto representa um ato de provocação 

da autoridade estrangeira, que possui plena capacidade cognitiva para deliberar o 

que for necessário em relação à iniciativa do solicitante, que não é somente a 

autoridade judiciária, diferentemente da carta rogatória, cujo procedimento no 

Estado requerido comporta tão somente mero juízo de delibação sobre o ato juris-

dicional emanado do Estado requerente. De fato, a distinção entre os dois 

procedimentos tem se mostrado de difícil sistematização, principalmente sob o 

pretenso argumento de que em alguns assuntos haveria reserva material em 

relação ao uso da carta rogatória. Não nos parece correta tal interpretação, na 

medida em que inexiste um regime jurídico próprio e definido sobre o tema, e 

nesse caso o papel do intérprete é interpretar a favor da cooperação, e não a 

favor do direito interno de um dos Estados envolvidos, mas sim, sob a perspectiva 
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do que se mostra mais adequado em relação ao resultado pretendido e à 

idoneidade do meio utilizado60. 

  O procedimento para auxílio direto de acordo com o Manual de cooperação 

jurídica internacional e recuperação de ativos é o seguinte: Auxílio direto por via 

judicial- Se o pedido envolver cooperação judicial, a Autoridade Central brasileira 

fará o encaminhamento de sua documentação à Advocacia-Geral da União – 

AGU. A AGU formulará a pretensão e exercerá a representação judicial no caso, 

para buscar a obtenção da necessária decisão judicial junto ao Juiz Federal de 1ª 

Instância competente. Recebida a informação referente ao cumprimento do 

pedido de cooperação, a Autoridade Central brasileira encaminha seus 

respectivos documentos à Autoridade Central do Estado requerente. Auxílio direto 

por via administrativa: Se o pedido se tratar de cooperação de natureza 

administrativa, ou seja, de caso em que a lei não aponta nenhuma reserva 

jurisdicional, podem ocorrer duas situações: i) havendo um órgão administrativo 

competente diverso da Autoridade Central para o atendimento do pedido de 

auxílio, o pedido é enviado a este pela Autoridade Central, para cumprimento; ii) 

não havendo um órgão administrativo competente diverso da Autoridade Central 

para o atendimento do pedido, este é cumprido pela própria Autoridade Central 

(nos casos de pedido de informação sobre localização de pessoas, por exemplo, 

quando é possível obtê-lo junto aos bancos de dados aos quais a Autoridade 

Central tem acesso). Em qualquer destas hipóteses, assim que executado o 

pedido de cooperação, a Autoridade Central brasileira envia sua resposta à 

Autoridade Central do Estado requerente. Os pedidos de cooperação executados 

por meio de auxílio direto são isentos de custos administrativos e judiciais 

ordinários, caso seja previsto mesmo tratamento aos pedidos de cooperação 

brasileiros em sede de tratado ou com base em reciprocidade61. 

 

2.3.1.3 Cartas Rogatórias 

 

                                                 
60 BECHARA. Fábio Ramazzine. Cooperação Jurídica Internacional: Equilíbrio entre eficiência 
e garantismo.  Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. 
Cooperação em Matéria cível – 2012 p.49. 
61 Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em Matéria 
cível – 2012 p. 81. 
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 As cartas rogatórias figuram como principal mecanismo de cooperação 

jurídica entre os Estados. 

  Há previsão para a sua execução no Brasil, desde meados do século 

dezenove. Antes do Aviso Circular nº 1, de 1847, era comum que juízes as 

recebessem, diretamente da parte interessada e as cumprissem sem qualquer 

formalidade. A maior parte era proveniente de Portugal, e seu cumprimento no 

Brasil se dava sem que o governo imperial tivesse qualquer ciência a respeito, 

inclusive as de caráter executório62. 

  O Aviso Circular nº 1 e os regulamentos posteriores disciplinaram a 

matéria, permitindo seu recebimento por via diplomática ou consular, por 

apresentação do interessado, ou por remessa direta de juiz a juiz. O surgimento 

do exequatur deu-se com a Lei nº 221, de 10 de novembro de 1894, que instituiu 

um procedimento prévio de admissibilidade, primeiramente da alçada do Poder 

Executivo, e, com o advento da Constituição de 1934, do Poder Judiciário. Neste 

último, concentrou-se no Supremo Tribunal Federal, que desde então deteve 

competência originária para cuidar da matéria. Uma das proibições da Lei nº 221, 

era a concessão de exequatur para medidas de caráter executório. No entanto, 

depois da revogação desta proibição, o STF continuou a denegar esses pedidos 

por entender que consistiam em uma ofensa à ordem pública e estabeleceu firme 

jurisprudência sobre o tema. Com a entrada em vigor da EC nº 45/04, a 

competência foi transferida para o STJ, que acabou por modificar a posição 

anterior do STF, sobre cartas rogatórias executórias63. 

 Essa modificação sobre a possibilidade das cartas rogatórias com cunho 

executório só veio a acontecer com a resolução nº 9 do STJ, no artigo 7º, que 

estatuiu: “As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não 

decisórios”.   

  Quanto à funcionalidade das cartas rogatórias, segundo Nádia de Araújo 

destinam-se ao cumprimento de diversos atos, como citação, notificação e a 

cientificação, denominados ordinatórios ou de mero trâmite; de coleta de prova, 

                                                 
62 ARAÚJO. Nadia de. A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação do 
Estado brasileiro no plano interno e internacional.  In: Manual de Cooperação Jurídica 

Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria cível – 2012 p.39. 
63 ARAÚJO. Nadia de. A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação do 
Estado brasileiro no plano interno e internacional.  In: Manual de Cooperação Jurídica 
Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria cível – 2012 p.39. 
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chamados instrutórios; e ainda os que contêm medidas de caráter restritivo, 

chamadas executória64.   

  As cartas Rogatórias podem ser ativas e passivas. As passivas, em que o 

estado brasileiro é o requerente, é expedida pela autoridade judicial competente 

através de um magistrado para que seja realizado o ato em outro país. 

 As cartas rogatórias cíveis são regidas pelos artigos 201 à 212 do código 

de processo civil. 

  O artigo 202 enumera os requisitos das cartas rogatórias, a saber: as 

cartas devem conter a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; o 

inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; a menção do ato processual, que lhe constituiu objeto e o 

encerramento coma assinatura do juiz.  

 Ainda como procedimento descrito no artigo 202, o juiz mandará trasladar, 

na carta, quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou 

gráfico, sempre que estes documentos devam ser examinados, na diligência, 

pelas partes, peritos ou testemunhas; quando o objeto da carta for exame pericial 

sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução 

fotográfica e a carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser 

expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser 

eletrônica, na forma da lei. 

 Não obstante isto, os magistrados devem atentar para a existência de 

tratados que versem sobre cartas rogatórias, pela necessidade de serem 

observados eventuais requisitos dispostos nestes documentos, como é o caso do 

MERCOSUL e dos Protocolos de Outro Preto sobre medidas cautelares e o 

Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria 

civil, comercial, trabalhista e administrativa, e que serão objeto de estudo da 

segunda parte deste trabalho. 

  O novo código de Processo Civil aprovado pelo Senado federal em 

dezembro de 2014, dedica um capítulo próprio sobre a cooperação internacional.  

  A carta rogatória aparece como a primeira modalidade de cooperação, no 

artigo 27 inciso I. 

                                                 
64 ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado – teoria e prática brasileira. 3ª ed. Rio de 

janeiro: Renovar, 2006 
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 O referido artigo disciplina que os pedidos de cooperação jurídica 

internacional serão executados por meio de carta rogatória, ação de homologação 

de sentença estrangeira e auxílio direto, deixando claro que quando a cooperação 

não decorrer de cumprimento de decisão de autoridade estrangeira e puder ser 

integralmente submetida à autoridade judiciária brasileira, o pedido seguirá o 

procedimento de auxílio direto. Ou seja, não tendo conteúdo jurisdicional, a 

cooperação se fará pelo meio mais simples que é o auxilio direto.  

  As diligências que podem ser realizadas via carta rogatória estão 

elencadas no artigo 28, e são as comunicações de atos processuais, produção de 

provas, medidas de urgência, tais como decretação de indisponibilidade, 

sequestro, arresto, busca e apreensão de bens, documentos, direitos e valores; 

reconhecimento e execução de outras espécies de decisões estrangeiras; 

obtenção de outras espécies de decisões nacionais, inclusive em caráter 

definitivo, informação de direito estrangeiro e prestação de qualquer outra forma 

de cooperação jurídica internacional não proibida pela lei brasileira. 

  Quanto ao procedimento, os pedidos de cooperação jurídica internacional 

ativa serão encaminhados à autoridade central, traduzidos para a língua do 

estado requerido, para posterior envio ao Ministério das Relações exteriores, 

salvo se disposto de outro modo em tratado, conforme artigos 30 e 31. 

  Esse dispositivo delineia, portanto, duas possibilidades para o 

procedimento da cooperação jurídica internacional passiva de cartas rogatórias no 

Brasil: a cooperação baseada em tratado e a cooperação por via diplomática. 

  O procedimento, conforme Manual de Cooperação Jurídica Internacional e 

Recuperação de Ativos65 se dá da seguinte forma: a) quando se tratar de carta 

rogatória baseada em tratado,  os tratados mais recentes sobre cooperação 

jurídica internacional celebrados pelo Brasil possibilitam a comunicação direta 

entre Autoridades Centrais. Nesse caso, a carta rogatória proveniente da 

Autoridade Central do Estado requerente é recebida pela Autoridade Central 

brasileira, que analisa a documentação para verificar se todos os requisitos 

formais determinados pelo acordo internacional encontram-se presentes ou não. 

Em caso negativo: a Autoridade Central brasileira encaminha a informação sobre 

a inadequação da carta rogatória à Autoridade Central do Estado requerente para 

                                                 
65 Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em Matéria 
cível – 2012, p.81. 
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que complemente o pedido com a documentação necessária. Em caso positivo: 

por configurar pedido de cooperação de natureza jurisdicional, a carta rogatória é 

encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça para eventual concessão de 

exequatur. Nesse caso, o STJ analisa se há ofensa à ordem pública nacional. 

Não sendo concedido o exequatur, a Autoridade Central brasileira informará o 

Estado requerente sobre os termos da decisão do STJ. Sendo concedido o 

exequatur, o STJ encaminha a carta rogatória ao Juiz Federal de 1ª Instância 

competente para sua execução, de acordo com o critério de competência 

territorial. Após a realização das diligências, o Juízo Federal devolve o pedido ao 

STJ, que finaliza seus procedimentos internos e encaminha a carta rogatória à 

Autoridade Central brasileira. Recebida a informação referente ao cumprimento 

da carta rogatória, a Autoridade Central brasileira encaminha sua respectiva 

documentação à Autoridade Central do Estado requerente. As cartas rogatórias 

tramitadas pela Autoridade Central brasileira são isentas de custos 

administrativos e judiciais ordinários, caso seja previsto o mesmo tratamento aos 

pedidos de cooperação brasileiros em sede de tratado ou com base em 

reciprocidade; b) quando se tratar se carta rogatória por via diplomática 

inexistindo tratado que preveja a comunicação direta entre Autoridades Centrais, 

a carta rogatória é recebida pelo Ministério de Relações Exteriores, que a 

encaminha ao Superior Tribunal de Justiça.  O Superior Tribunal de Justiça realiza 

análise e encaminhamento semelhantes aos previstos no item anterior. Recebida 

a informação do Superior Tribunal de Justiça referente ao cumprimento ou não da 

carta rogatória, o Ministério das Relações Exteriores devolve-a pelos meios 

diplomáticos. 

 

2.3.1.4 Homologação de Sentença e Laudo Arbitral estrangeiro no Brasil 

 

 O procedimento de homologação de sentenças e laudos arbitrais 

estrangeiros é o ato pelo qual tais decisões possam ser executadas em território 

nacional.  

 Apesar de a Lei de Arbitragem equiparar os Laudos Arbitrais às Sentenças 

estrangeiras para fins de homologação, estas têm natureza jurídica diferentes. A 

sentença judicial advém de um juiz togado enquanto que o Laudo, de um árbitro. 
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 O marco jurídico inicial a regrar a execução de sentença estrangeira foi o 

Decreto 6.982 de 27 de julho de 1878. Não se tratava ainda de Homologação de 

sentença e sim de regramentos à execução das sentenças.    

  A partir dos artigos 1º e 2º do decreto66 se verifica que o que prevalecia era 

que se a sentença estivesse em conformidade com as exigências seria 

executada, isso sem passar qualquer análise de mérito ou por tribunal superior, a 

sentença estrangeira era apresentada diretamente ao juiz competente para a 

causa.  

  Destes requisitos os que se destacam é o de que a nação onde foi 

proferida admita o princípio da reciprocidade e que a sentença não contrarie a 

ordem pública brasileira constante no § 1º do artigo 1º e § 1º do artigo 2º. 

 O Decreto 6.982 de 27 de julho de 1878 instituiu o sistema de delibação 

incidental na própria execução com conteúdo declaratório eminentemente 

jurisdicional.67 Este sistema era extremamente avançado à época onde o juízo da 

própria execução exercia o controle sobre o seguimento da execução.     

 Quanto à exigência a respeito do princípio da reciprocidade, o Decreto 

7.777 de 27 de julho de 1880, trouxe a substituição pelo exequatur68. E a 

transferência da competência para o Supremo Tribunal Federal veio com a Lei 

221 de 20 de novembro 1894, que dispõe sobre a Organização da Justiça federal 

da República. O artigo 12, em seu §4º da lei regulou toda e matéria com especial 

destaque para a competência agora atribuída ao Supremo Tribunal Federal.  

                                                 
66  “Texto Original”. Art. 1º As sentenças estrangeiras, civeis ou commerciaes, só poderão ser 
executadas no Brazil, concorrendo os requisitos seguintes: 
§ 1º Que a nação, a que pertencem os Juizes ou Tribunaes que as proferiram, admitta o principio 
da reciprocidade. 
§ 2º Que venham revestidas das formalidades externas necessarias para tornal-as executorias, 
segundo a legislação do respectivo Estado. 
§ 3º Que tenham passado em julgado. 
§ 4º Que estejam devidamente authenticadas pelo Consul brazileiro. 
§ 5º Que sejam acompanhados da traducção em vulgar por interprete juramentado. 
Art. 2º Não obstante concorrerem os requisitos do artigo antecedente, as ditas sentenças não 
serão executadas se contiverem decisão contraria: 
§ 1º A Soberania Nacional, como si por exemplo, subtrahissem algum brazileiro á competencia 
dos Tribunaes do Imperio. 
§ 2º As leis rigorosamente obrigatorias, fundadas em motivos de ordem publica, como são as que 
vedam a instituição da alma e das corporações de mão-morta por herdeiras. 
§ 3º As que regulam a organização da propriedade territorial, como são as que prohibem o 
estabelecimento de morgados e vinculos, a inalienabilidade perpetua. 
§ 4º As leis da moral, como si a sentença consagrar a polygamia, ou convenções reprovadas. 
67GRECO FILHO. Vicente. Homologação de Sentença Estrangeira. São Paulo. Saraiva. 1978. p. 
40.  
68 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 
11 de janeiro de 1973. 15ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2010. p. 57. 
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 Sobre o Surgimento do exequatur, na lição de Maria Rosa Guimarães 

Loula, extrai-se que quando da primeira e insipiente regulamentação sobre o 

instituto ‘carta rogatória’ no Brasil, as cartas rogatórias eram submetidas ao crivo 

do Ministério da Justiça brasileiro. Competia a este órgão a análise da adequação 

desse instrumento ao sistema jurídico brasileiro. A carta rogatória era 

interjurisdicional, mas dependia do placet governamental ou administrativo. Mais 

adiante foi criado o exequatur, como procedimento administrativo de atribuição do 

Ministério da Justiça a autorizar o cumprimento das cartas rogatórias. A autora 

lembra que o termo exequatur é um termo latino que significa “cumpra-se”, 

“execute-se”, denotando que a partir desta análise a carta pode, então, ganhar 

efetividade no Brasil; que não era o Ministério da Justiça que cumpria a 

providencia rogada, mas o juízo federal com jurisdição sobre o local  onde 

devesse ser cumprido o ato e que apenas com a Constituição Federal de 1934 é 

que o exequatur ganhou o caráter que tem hoje de procedimento judicial sendo 

então da competência do Supremo Tribunal Federal69. 

 Na sequência, o Decreto 3.084 de 05 de novembro de 1898 disciplinou a 

matéria nos seus artigos 7 à 19 mantendo  trechos do Decreto 6.982 e da lei 

22170.  

Adveio então o Código civil de 1939, que tratou do tema no Título II do 

Livro VI, mas não teve o condão de alterar o sistema adotado pela Consolidação 

das Leis da Justiça Federal de 189871.  

Posteriormente, o Decreto-Lei 4.657 de 04 de setembro de 1942, Lei de 

Introdução ao Código Civil, estabelece no artigo 15 os requisitos para 

homologação de sentença: haver sido proferida por juiz competente; terem sido 

os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; ter passado em 

julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar 

em que foi proferida; estar traduzida por intérprete autorizado; ter sido 

homologada pelo Supremo Tribunal Federal.        

                                                 
69 LOULA. Maria Rosa Guimarães. Auxílio Direto: novo instrumento de cooperação 
internacional civil. Belo Horizonte. Ed. Fórum, 2010, p. 58-59. 
70 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 
11 de janeiro de 1973. 15ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2010, p. 58 
71 GRECO FILHO. Vicente. Homologação de Sentença Estrangeira. São Paulo. Saraiva. 1978. 
p. 48. 
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  E o parágrafo único trazia uma assertiva muito importante, a de que não 

dependiam de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado 

das pessoas. 

  A Lei de Introdução ao Código Civil revogava, então, sob este aspecto o 

disposto do código civil e trazia esta novidade, que as sentenças meramente 

declaratórias do estado de pessoas não dependem de homologação. Esse tema 

será tratado mais adiante. 

Com a entrada em vigor da Lei 5.869 – Código de Processo Civil, o 

Capítulo III dispõe sobre a Homologação de Sentença em seus artigos 483 e 484. 

Estes artigos dispunham que a sentença proferida por tribunal estrangeiro não 

terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal 

Federal obedecendo as regras do Regimento interno do Supremo Tribunal 

Federal e que a execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos da 

homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execução da sentença 

nacional da mesma natureza. 

No entanto, o que se percebe é que se absteve de regular a matéria, 

deixando a cargo do regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que passou 

a regular matéria de direito internacional privado até a edição da Emenda 

Constitucional 45, que transferiu a competência de Homologação de sentenças e 

concessão de exequatur para o Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário que, 

por sua vez, promulgou a Resolução nº9 de maio de 2005 com o fito de regular 

toda a matéria. 

Em suma, hoje, a matéria sobre Homologação de Sentença Estrangeira 

encontra-se regulada nesta resolução do STJ e na antiga Lei de Introdução ao 

Código Civil, que por força da Lei 12.376 de 2010 passou-se a chamar Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seus artigos 15 e 1772. 

                                                 
72 Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes 
requisitos: 
a) haver sido proferida por juiz competente; 
b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; 
c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no 
lugar em que foi proferida; 
d) estar traduzida por intérprete autorizado; 
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. (Vide art.105, I, i da Constituição Federal). 
Parágrafo único.   (Revogado pela Lei nº 12.036, de 2009). 
(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12036.htm#art4
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Temos, assim, que o parágrafo único que antes dispensava o processo de 

homologação para as sentenças sobre estado de pessoas foi revogado em 2009. 

No entanto, vale lembrar que o texto constitucional não afirma que todas as 

sentenças devem ser homologadas.  

A Constituição Federal trata das solicitações de diligências no país nos 

artigos 105,I, i, e artigo 180, de onde se retira que compete ao Superior Tribunal 

de Justiça  processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças 

estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; e que “o 

atendimento de requisição de documentos ou informação de natureza comercial, 

feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou 

jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do poder 

competente”, respectivamente.   

Na explicação de Carmem Tibúrcio, o primeiro dispositivo trata da 

competência do STJ para homologação de sentenças estrangeiras e para 

concessão de exequatur às rogatórias, mas discute-se se todas as sentenças 

estrangeiras precisam ser homologadas e se todas as rogatórias dependem da 

concessão do exequatur73. 

A autora complementa lembrando que o texto constitucional do dispositivo 

foi alterado: as cartas anteriores previam a competência do STF para 

homologação “das” sentenças estrangeiras; a Constituição de 1988 seguia esta 

tradição, mas a Emenda 45 de 2004 atribui ao STJ a competência para a 

homologação “de” sentenças estrangeiras, e esta diferença, que pode parecer 

mera questão de estilo trás importantes consequências. A doutrina majoritária, 

equivocada, ao ver da autora, funda-se na redação original do dispositivo para 

concluir que todas as sentenças estrangeiras precisavam ser homologadas, 

inadmitindo qualquer possibilidade de dispensa desse procedimento por lei 

ordinária. Para ela, com a mudança da redação, tal regime não mais se sustenta, 

e o mesmo raciocínio válido para as sentenças estrangeiras aplica-se às cartas 

                                                                                                                                                    
Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, 
não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes. 
73 TIBURCIO. Carmem. As inovações da Emenda Constitucional 45/2004 em matéria de 
homologação de sentenças estrangeiras. In: Direito Internacional Privado: Teoria geral - Luiz 

Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4). p. 944-955. 
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rogatórias. Diante da nova redação, a lei ordinária e os tratados que a ela são 

equiparados pode dispensar do exequatur a alguns tipos de rogatória74.   

Quanto ao artigo 181, a autora imprimi que o grande objetivo do 

constituinte foi preservar a soberania nacional, impedindo a atuação direta de 

autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, mas adverte, porém, que o 

artigo não se referiu, expressamente, às cartas rogatórias, e sim a autorização do 

“poder competente” como essencial para o atendimento de requisição de 

documentos ou informações. Caso as rogatórias fossem a única via admissível 

para a solicitação, o texto deveria mencioná-las expressamente75.   

Passando agora a discorrer sobre os Laudos Arbitrais, iniciando pelo 

conceito de Arbitragem, que é um meio alternativo de solução de conflitos 

envolvendo o direito privado através do qual um terceiro escolhido pelas partes 

deve proferir uma decisão que a elas será imposta. Esta Decisão é o chamado 

Laudo Arbitral. 

Carlos Alberto Carmona conceitua a arbitragem como sendo um meio 

alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais 

pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com 

base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a 

mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer que 

seja para solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os 

litigantes possam dispor76. 

O mesmo autor deixa claro que arbitragem é um mecanismo extrajudicial 

de solução de controvérsia, de tal sorte que a intervenção do poder judiciário ou 

não existirá, ou então será invocada quando houver necessidade de utilizar a 

força diante da resistência de uma das partes ou de terceiros77.   

                                                 
74 TIBURCIO. Carmem. As inovações da Emenda Constitucional 45/2004 em matéria de 

homologação de sentenças estrangeiras. In: Direito Internacional Privado: Teoria geral - Luiz 

Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4), p. 944-955. 
75 TIBURCIO. Carmem. As inovações da Emenda Constitucional 45/2004 em matéria de 
homologação de sentenças estrangeiras. In: Direito Internacional Privado: Teoria geral - Luiz 

Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais,2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4), p. 946. 
76 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2004, p.53. 
77 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2004, p.53.  
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Na Constituição de 1924 já havia previsão da arbitragem em seu artigo 

160, que assim dispunha: “Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão 

as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, 

se assim o convencionarem as mesmas partes” 78. 

Também o código Civil de 1916 em seus artigos 1.037 à 1.048, os Código 

de Processo Civil de 1939 em seus artigos 1.031 à 1.046 e CPC de 1973 nos 

artigos 1.072 à 1.102 que revogou o código anterior.  

Estes últimos do Código de 1973 foram, depois, em sua totalidade, 

revogados pela Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996 – Lei de Arbitragem que 

rege, hoje, a arbitragem no Brasil. 

 A Lei de Arbitragem introduziu a cláusula compromissória obrigatória e o 

compromisso arbitral e fez ser dispensável o procedimento de homologação de 

laudos nacionais pelo judiciário.  

Isto garantiu certa efetividade até então não alcançada e uma mudança da 

percepção da arbitragem, agora com uma visão mais internacionalista, mais 

acertada com a realidade, principalmente no âmbito do comércio internacional.  

Até a introdução da Lei de Arbitragem nenhuma outra legislação 

diferenciava os Laudos Arbitrais nacionais dos estrangeiros, e o STF apenas 

homologava os Laudos estrangeiros que tivessem sido homologados 

judicialmente nos países de origem em conformidade com o artigo 14 do Decreto 

6.982 de 1878, era o chamado duplo exequatur. 

 Assim estava disposto no Decreto, em texto original: 

 
“Art. 14º Serão exequiveis no Brazil as sentenças estrangeiras que 
abrirem fallencia a negociantes que tenham o seu domicilio no paiz, onde 
forem proferidos.” 

 

Interessante notar que às sentenças estrangeiras, o mencionado decreto 

não exigia homologação, mas para os Laudos Arbitrais sim. E que nesta época o 

STF não tinha competência sequer para homologar as sentenças estrangeiras, o 

que veio acontecer com a Lei 221 de 1894- lei de Organização da Justiça Federal.    

Hermes Marcelo Huck afirmava antes da edição da Lei de Arbitragem que 

a arbitragem sempre buscou se afastar da justiça estatal e depender do poder 

judiciário para que o laudo tenha eficácia ou mesmo para sua execução forçada 

                                                 
78 Constituição Federal de 1924. Disponível em: 
< http://www.monarquia.org.br/pdfs/constituicaodoimperio.pdf> Acesso em 10 de abril de 2015. 
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representava uma fase patológica da arbitragem, situação que se agravava caso 

a execução fosse num estado estrangeiro79.   

O mesmo autor continua e afirma sobre a dupla homologação:  

 

“(...) transfigura a natureza do Laudo Arbitral. A chancela do judiciário, ou 
melhor, de ambos os judiciários, estrangeiro e brasileiro, retira da 
arbitragem sua condição de decisão não judiciária. A homologação de 
Laudo Arbitral previamente processado pelo tribunal do pais de origem 
resulta em situação na qual o Superior Tribunal Federal estaria 
reconhecendo a sentença estrangeira que homologou o Laudo Arbitral e 
não a decisão arbitral propriamente dita em flagrante desconsideração a 
emancipação e evolução da arbitragem comercial internacional.80” 

   

Antes do advento da Lei de arbitragem, a jurisprudência brasileira admitia a 

opção pela arbitragem, porém, quando impugnada no judiciário, autorizava a 

revisão do julgado, com base no princípio de amplo acesso ao Poder Judiciário 

ante a qualquer ameaça ou violação de direitos disposto no artigo 5º, XXXV da 

CF. Na prática isso significa a rejeição do acordo arbitral. Com a declaração de 

constitucionalidade da Lei de Arbitragem81, os juízes passaram a extinguir os 

feitos levados ao judiciário, o que, ao revés de suposta denegação de justiça, 

consagrou a proteção à expressão legítima da vontade das partes e contribuiu 

para o incremento do comércio internacional e segurança jurídica82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e Lex Mercatória: horizontes e fronteiras do 

comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994 p.70. 
80 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e Lex Mercatória: horizontes e fronteiras do 

comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994 p.71. 
81 AgRg na SE 5.206-EP, Pleno, j.12.12.2001. rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ. 30.04.2004 
82 ARAUJO. Nadia de. GAMA Jr. Lauro. VARGAS. Daniela. Temas de direito internacional 
privado no Projeto de novo código de Processo Civil. In: Direito Internacional Privado: Teoria 

geral - Luiz Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4), p.1368. 
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3 A COOPERAÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DO MERCOSUL 

 

  Uma vez apresentada no contexto da legislação brasileira, cumpre agora 

fazer menção à cooperação jurídica no âmbito do MERCOSUL. 

  Neste capítulo a Cooperação Jurídica é apresentada dentro do arcabouço 

marcosulino, numa perspectiva integracionista, em que se pretende demonstrar a 

importância da cooperação para o modelo intergovernamental de integração do 

MERCOSUL, ao passo que também se faz um paralelo com o modelo 

supranacional da União Europeia.  

 

3.1  O MODELO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL MERCOSULINA  

 

  Rafael Strenger alude para o raciocínio de que o que se pode vislumbrar é 

que para um processo de integração triunfar ele precisará colocar na mesa de 

negociação muitos conflitos de interesses e alguns de concepção. Achar um 

denominador comum em relação a um conflito de interesse é mais fácil, pois com 

a integração há um aumento das potencialidades dos Estados-Membros. 

Contudo, ainda haverá desafios, pois se deverá identificar os parâmetros, bem 

como os impasses decorrentes do processo de integração. Os conflitos de 

concepção são o grande desafio, portanto nesse aspecto há uma dificuldade na 

previsão do comportamento alheio. Isto fica claro quanto hipoteticamente 

pensamos em um bloco de integração que tenha como Estados-Membros o Irã e 

os Estados Unidos. Certamente o conflito ideológico envolvendo esses dois 

países torna inimaginável tal situação no plano fático83.  

 E continua citando Paulo Borba Casella84, que a este respeito, afirma e 

seguinte: 

“As dificuldades estão sendo vividas: de um lado não se pode pretender 
solucionar todos os impasses antes de encetar a implementação, nem 
tampouco se pode implementar, sem antes ter definido parâmetros esta. 

                                                 
83 STRENGER. Rafael Dahne. Laudos Arbitrais do Mercosul e seus princípios norteadores. 

Dissertação de Mestrado. Disponível em: 
<www.teses.usp.br/teses/.../DISSERTACAO_COMPLETA_RAFAEL.pdf> Acesso em 19 de abril 
de 2015. 
84 CASELLA. Paulo Borba. Mercosul: exigências e perspectivas. São Paulo: LTr, 1999,  p. 247, 
apud STRENGER. Rafael Dahne. Laudos Arbitrais do Mercosul e seus princípios 
norteadores. Dissertação de Mestrado. Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/.../DISSERTACAO_COMPLETA_RAFAEL.pdf> Acesso em 19 de abril 
de 2015. 
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A flutuação em torno de modelos e caminhos está latente e patente, 
justamente ilustrando a relevância de elemento meta-econômico e meta-
jurídico, vital em todo processo de integração: a vontade política, sua 
estabilidade e capacidade de refletir o interesse nacional. ”   

  

 O mesmo autor enfatiza que o relacionamento entre países pode atingir 

diferentes graus de integração, podendo ser do tipo de cooperação econômica ou 

de integração. Estes conceitos diferenciam-se basicamente pelo grau de 

abdicação da autonomia política, bem como pela estrutura institucional do bloco. 

Portanto, o que se constata é que na integração o Estado-Membro apresenta 

maior restrição ao exercício de sua soberania85. 

 Dai se infere que a integração se caracteriza por seu alto grau de interação 

entre os Estados, com a presença de órgãos supranacionais; enquanto que na 

cooperação os órgãos são intergovernamentais.  

 No caso específico da cooperação no MERCOSUL, em que há incentivos e 

facilitadores para a realização de negócios internacionais entre os Estados, 

existem motivos ainda mais intensos para se estabelecer bases sólidas que 

assegurem a cooperação entre os Estados Partes. Além da recíproca 

cooperação, é preciso, ainda, afastar as discrepâncias das regras internas dos 

estados que compõem o bloco. Nesse sentido, para superar as divergências 

legais internas, faz-se necessária a elaboração de regras especiais, próprias para 

organização internacional econômica regional86.     

 

 

 

 

 

                                                 
85 CASELLA. Paulo Borba. Mercosul: exigências e perspectivas. São Paulo: LTr, 1999,  p. 247, 
apud STRENGER. Rafael Dahne. Laudos Arbitrais do Mercosul e seus princípios 
norteadores. Dissertação de Mestrado. Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/.../DISSERTACAO_COMPLETA_RAFAEL.pdf> Acesso em 19 de abril 
de 2015. 
86 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas 
cautelares do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, 

Welber (Org.). Direito Internacional Privado: União Europeia e Mercosul. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007. p. 266 
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Saliente-se ainda, que, com a nítida pretensão de harmonizar a legislação 

entre os Estados partes, o artigo 1º do Tratado de Assunção87  estabelece este 

compromisso como forma de fortalecer o processo de integração88.  

  E o Protocolo de Ouro Preto89, em seus artigos 41 e 42 respectivamente, 

lista as fontes jurídicas do MERCOSUL como sendo o Tratado de Assunção, seus 

protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares, os acordos 

celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos e as decisões 

do Conselho do Mercado Comum, as resoluções do Grupo Mercado Comum e as 

Diretrizes da Comissão do MERCOSUL, adotadas deste a entrada em vigor do 

Tratado de Assunção e estabelece que as normas emanadas são obrigatórias e 

deverão, quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos 

nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

Assim sendo, percebe-se que o MERCOSUL é uma organização de 

natureza intergovernamental e como tal, diferentemente da União Europeia, não 

possui instituições dotadas de supranacionalidade.  

A organização institucional comunitária está estruturada em três grandes 

blocos: a) Instituições fundamentais, compreendendo o Parlamento Europeu, 

Conselho, Comissão, Tribunal de Justiça e o tribunal de Contas, b) Instituições de 

funções consultivas, compreendendo o Comitê Econômico e Social e o Comitê 

das Regiões; e c) Instituições Monetárias e Financeiras, compreendendo o 

Instituto Monetário Europeu (IME), Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), 

                                                 
87 “ARTIGO I  
Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de 
dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL).  
Este Mercado Comum implica: A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os 
países entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários restrições não tarifárias à circulação 
de mercado de qualquer outra medida de efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições me foros 
econômico-comerciais regionais e internacionais;  
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio 
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de 
transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas 
de concorrência entre os Estados Partes; e 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para 
lograr o fortalecimento do processo de integração.” 
88 Firmado em 23 de março de 1990, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 25 de setembro de 
1991, e promulgado pelo Presidente da República pelo Decreto nº 350 de 21 de novembro de 
1991. Entrou em vigor, internacionalmente, em 29.11.1991, com depósito das ratificações 
necessárias. Este texto é encontrado em <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-
protocolos/tratado-de-assuncao-1> Acesso em 19 de dezembro de 2014. 
89 Este texto é encontrado em <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/protocolo-de-
ouro-preto-1/> Acesso em 19 de dezembro de 2014. 

http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1
http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1
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Banco Central Europeu (BCE), Banco Europeu de Investimentos (BEI) e o Fundo 

Europeu de Investimentos90. 

 Desse modo, o mecanismo de direito internacional público e 

consequentemente do próprio MERCOSUL é pautado pelo sistema de 

coordenação de soberanias, ou seja, os Estados negociam as regras que devem 

vigorar no bloco econômico, obrigando-se a elas na medida em que venham a 

atender os interesses mútuos das partes 91.   

Desta forma, a cooperação jurisdicional aparece com o objetivo de 

minimizar os entraves jurisdicionais entre os estados-partes, o que facilita a 

integração regional. 

Seguindo esta trilha, para harmonizar as regras de cooperação jurídica 

cível  foram celebrados o Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto92 e o 

Protocolo de Las Leñas, com o fim de obtenção de maior segurança jurídica.  

 Para tanto se utilizam da técnica do reconhecimento mútuo, que no 

entendimento de André Carvalho Ramos estabelece que determinada norma 

estatuída, por exemplo na Argentina, será reconhecida como tal nos outros países 

integrantes do MERCOSUL. No caso da cooperação judicial, utiliza-se esta 

técnica de modo a reconhecer como válida e eficaz uma prestação jurisdicional 

emanada de outro Estado, bem como cumprir atos oriundos de judicatura 

estrangeira93.  

 Acerca da Cooperação e Assistência judiciária, o Brasil também firmou, 

bilateralmente, acordos semelhantes com países do MERCOSUL, são eles: 

Acordo de Cooperação em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa 

entre o Governo da República federativa do Brasil e o Governo da República da 

                                                 
90 SANTOS, E.; AMARAL, S. União Européia e Mercosul: Supranacionalidade versus 
Intergovernabilidade. Intertem@s ISSN 1677-1281, América do Norte, 526 05 2008. p. 19. 
Disponível em:  
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/view/119/122> Acesso em 20 de 
dezembro de 2014. 
91 GOMES, Eduardo Biacchi. União Européia e Mercosul - Supranacionalidade versus 
Intergovernabilidade. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 46, 31/10/2007. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2335> 
Acesso em 20 de dezembro de 2015. 
92 Em virtude de não estarem incluídas no texto do Protocolo de Las Leñas, as regras de 
cooperação para o cumprimento das medidas cautelares, foi firmado com este fim o Protocolo de 
Medidas Cautelares, que vigora em todos os países membros do MERCOSUL e foi aprovado, no 
Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 192, de 15 de dezembro de 1995, e promulgado pelo Decreto nº 
2.626, de 15 de junho de 1998. 
93 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no Mercosul. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 
brasileira e praxe internacional. 2ª ed.  – São Paulo: LTr, 1999. p.548. 
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Argentina (em 20 de agosto de 1991, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 47/95 

e promulgado pelo Decreto nº 1560/95) e o Acordo de Cooperação em Matéria 

Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre a República federativa do 

Brasil e a República do Uruguai (em 28 de dezembro de 1992, aprovado pelo 

Decreto Legislativo nº 77/95 e promulgado pelo Decreto nº 1850/96)94.  

 O Protocolo de Las Leñas não restringirá as disposições das convenções 

que anteriormente tiverem sido assinadas sobre a mesma matéria entre os 

Estados Partes, desde que não as contradigam.95 Com isto, os acordos citados 

acima continuam a ter validade no que não for de encontro ao disposto em Las 

Leñas.    

 Mais recentemente, no âmbito do MERCOSUL, foi firmado 

multilateralmente um 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, aprovado pelo Decreto 

Legislativo no 1.021, de 24 de novembro de 2005 e promulgado pelo Decreto nº 

6.891 de 02 de julho de 2009.96 

 A respeito deste acordo vale ressaltar que o mesmo tem o texto idêntico ao do 

Protocolo de Las Leñas e desde a data de sua promulgação está em pleno vigor no 

Brasil já com a nova redação dos artigos 1, 3, 4, 5, 10, 14, 19 e 35 fruto da emenda 

ao protocolo de Las Leñas, aprovado pelo do Decreto Legislativo nº. 970/0397, mas 

que, no entanto, ainda não foi promulgado.98 

 Como se nota, os países do cone sul convergem para uma integração única, 

e neste percurso cabe aos Estados facilitar este processo, com esforço, adaptando 

suas regras internas levando em consideração esta integração regional econômica 

que segue a tendência mundial.  

 Para que um estado reconheça o direito de outro estado em seu território, 

necessária a efetivação da cooperação jurisdicional. Assim como os atos mais 

simples como a produção de provas e comunicação de atos processuais.  

                                                 
94 Estes textos podem ser encontrados no site da Organização dos Estados Americanos – 
www.oas.org. 
95 Artigo 35 do Protocolo de Las Leñas. 
96 Este texto está disponível em: 
<http://www.oas.org> 
97 Este texto está disponível em: 
< http://www.camara.gov.br/mercosul/Protocolos/decretoleg_970_03.htm> 
98 Dado de janeiro de 2011. 
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 Assim se dá, justamente porque não há instância supranacional na resolução 

dos conflitos, e será através da cooperação jurisdicional que se dará a concretização 

dos direitos além das fronteiras de um estado.  

 

3.2  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA  

 

Na União Europeia o que prevalece é a supranacionalidade, em que o 

coletivo se sobrepõe ao interesse dos Estados-Membros, e desta forma, 

destacando a primazia do direito comunitário, os mecanismos de cooperação 

jurisdicional se viabiliza e é perfeitamente concretizado; no MERCOSUL, cada 

Estado-Membro possui seus próprios interesses, ou seja, não há pensamento 

comum, não existindo regras internacionais comuns, o que se tem é uma 

harmonização de soberanias, em que cada estado deve adaptar seu direito 

interno às necessidades do bloco.  

A inexistência de um órgão supranacional vinculante no MERCOSUL 

dificulta a eficácia da cooperação jurídica no Mercado Comum do Sul. A isto se 

some as disparidades socioeconômicas dos Estados Partes. 

Na Europa, a integração é única. Desde seus primórdios99 passando pelo 

Tratado de Maartricht, em 1992, que substituiu a comunidade europeia pela União 

europeia, até o Tratado de Lisboa de 13 de dezembro de 2007, a mesma atingiu 

seu ápice no que se refere à cooperação entre os Estados, no que existe de mais 

organizado em uma organização internacional, onde se conseguiu firmar a livre 

circulação de pessoas consolidando um espaço sem fronteiras. 

Também no aspecto judiciário, a União Europeia consolida o direito 

comunitário com um sistema único, que afirma o direito internacional com 

preponderância. 

                                                 
99 O Tratado de Roma, de 25/03/1957 institui no seu artigo 220: “Os Estados-membros 
entabularão entre si, sempre que necessário, negociações destinadas a garantir, em benefício dos 
seus nacionais: a protecção das pessoas, bem como o gozo e a protecção dos direitos, nas 
mesmas condições que as concedidas por cada Estado aos seus próprios nacionais, a eliminação 
da dupla tributação na Comunidade, o reconhecimento mútuo das sociedades, na acepção do 
segundo parágrafo do artigo 58, a manutenção da personalidade jurídica em caso de transferência 
da sede de um país para outro e a possibilidade de fusão de sociedades sujeitas a legislações 
nacionais diferentes, a simplificação das formalidades a que se encontram subordinados o 
reconhecimento e a execução recíprocos tanto das decisões judiciais como das decisões 
arbitrais”. 
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Hoje, a União Europeia conta com o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias (TJCE). O funcionamento deste órgão está disposto na secção 5 do 

Tratado sobre o funcionamento da Comunidade Europeia (TFUE). 

O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o 

Tribunal Geral e tribunais especializados. O Tribunal de Justiça da União 

Europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação dos 

Tratados100. 

E é no artigo 234 do Tratado da Comunidade europeia101 que 

vislumbramos os mecanismos garantem a supremacia do direito comunitário, eis 

o que o mencionado dispositivo estabelece que o Tribunal de Justiça é 

competente para decidir, a título prejudicial, sobre a interpretação do presente 

Tratado; a  validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições da 

Comunidade e pelo BCE; a interpretação dos estatutos dos organismos criados 

por ato do Conselho, desde que estes estatutos o prevejam. E sempre que uma 

questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um 

dos Estados-Membros, esse órgão pode se considerar que uma decisão sobre 

essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal de Justiça 

que sobre ela se pronuncie.  

E é com certeza que se vê como principal característica do TJCE o seu 

caráter supranacional, pelo fato de suas decisões serem impositivas e 

obrigatórias aos Estados-Partes, que abdicaram parcela de sua soberania ao 

submeterem-se às decisões desta corte.  

O reconhecimento do direito de um Estado no território de outro é impresso 

pelo mecanismo da cooperação jurídica ou interjurisdicional, na busca pela 

efetivação do ato judicial estrangeiro.    

  Ocorre que, a cooperação interjurisdicional envolve múltiplas questões 

afetas substancialmente ao exercício da soberania do Estado, pois ao aceitar o 

cumprimento de uma sentença proferida em outro Estado, automaticamente 

abdica de sua jurisdição (competência) para resolução do mesmo, e com isso, 

afasta a aplicação de seu ordenamento jurídico ao caso, efetuando tão-somente o 

                                                 
100 Artigo 19 do Tratado da União Europeia. Disponível em< http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_
versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_pt.pdf> Acesso em 02 de maio de 2015. 
101 Artigo 234 do Tratado da Comunidade Europeia. Disponível em< 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf> Acesso em 02 de maio 
de 2015. 
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reconhecimento e a execução da norma concreta já transformada em sentença 

pelo Estado requerente102. 

 Nesse sentido, a União Europeia conta com o chamado Título Executivo 

Europeu que é o meio pelo qual se garante a livre circulação das sentenças 

oriundas do bloco. Desta forma, o sujeito detentor do Título deverá solicitar seu 

cumprimento através do exequatur, deixando evidente que o chamado exequatur, 

na União Europeia, é tão somente a ordem para cumprimento da decisão. E as 

regras referentes ao reconhecimento e execução das sentenças estrangeiras 

estão unificadas na Convenção de Bruxelas, que veio simplificar o procedimento e 

solucionar as contradições existentes, de modo que de acordo com o regulamento 

44/2001 em seu artigo 33103, as decisões proferidas num Estado-Membro são 

reconhecidas nos outros Estados-Membros, sem necessidade de recurso a 

qualquer processo. Em caso de impugnação, qualquer parte interessada que 

invoque o reconhecimento a título principal pode pedir, nos termos do processo 

previsto nas secções 2 e 3 do mesmo capítulo, o reconhecimento da decisão. Se 

o reconhecimento for invocado a título incidental perante um tribunal de um 

Estado-Membro, este será competente para dele conhecer.    

  Na presença de alguma dissonância jurídica entre os Estados, o TJCE 

estará apto à apreciação da matéria, bastando que o Estado que necessite do 

auxílio o acione para a interpretação da norma em questão, pois o Tribunal é o 

órgão com competência definida para tanto e também está a serviço da 

cooperação jurisdicional do bloco. O Tribunal é uniformizador, seja quando age 

em ultima instância, quando decide questões ao interpretar o direito comunitário 

ou quando atua na cooperação jurídica.  

 Desta forma, o TJCE assegura o controle da jurisdição e supri lacunas dos 

tratados através do exercício da interpretação. E isto potencializa o sistema 

normativo comunitário. 

                                                 
102 LISBOA, Ramón. Justiça Transfronteiriça: uma análise comparativa das estruturas 
judiciais e mecanismos de cooperação jurisdicional em matéria civil e comercial entre o 
Mercosul e a União Européia {Tese}. Santa Maria: MILA, 2006.p. 45 Disponível em:< 
http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=251> Acesso em 10 de maio de 
2015. 
103 Artigo 33 do Regulamento 44/2001 (Bruxelas I). Disponível em;< 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1433&tabela=leis> Acesso em 02 de 
maio de 2015. 

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=251%3eAcesso
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1433&tabela=leis
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  A supranacionalidade deste órgão age regulamentando e uniformizando 

jurisprudência, dando efetividade à integração almejada e já posta da União 

Europeia.  

Já no MERCOSUL, como é notório à comunidade acadêmica, ainda não 

conseguiu estabelecer uma comunidade aos moldes da União Europeia, ainda 

vive uma organização frágil com assimetrias, onde não há um Tribunal 

Supranacional ou um Titulo Executivo semelhante ao da União Europeia, que 

poderia ser denominado de Título Executivo do MERCOSUL.  

Mesmo assim, se apresenta com regras próprias para a solução de 

controvérsias, e com regras próprias para de mecanismos de cooperação jurídica 

para as decisões proferidas pelos países membros do bloco.  

 Infelizmente não existe no Mercado Comum do Sul uma corte com 

competência para proferir decisões supranacionais que unifiquem a jurisprudência 

estabelecendo normas vinculantes. Isto pacificaria o ordenamento jurídico. 

 O tratado instituidor do MERCOSUL previa que até o ano de 1994 fosse 

atingido o Mercado Comum, o que não se deu. Adveio assim, o Protocolo de Ouro 

Preto, que trouxe certos avanços no tocante a integração, mas com relação a 

solução de controvérsias deixou a desejar. Com isto, em 2002 entrou em cena o 

Protocolo de Olivos para solução de controvérsias. 

 Portanto, embora de forma lenta e titubeante, o projeto mercosulino 

progride na formação das suas instituições jurisdicionais, arrastando o peso da 

intergovernamentalidade, e com isso comprometendo a criação do almejado 

mercado comum, nada obstante tenha sido essa característica que permitiu a 

existência do bloco durante as piores crises. Ainda assim, mesmo diante de 

estruturas minimalistas e deficitárias, os Estados voltam-se para a ideia de um 

Espaço de Justiça Transfronteiriça, elaborando instrumentos que facilitam a 

cooperação jurisdicional para cumprimento de sentenças proferidas intrabloco.104      

  Do já exposto, se percebe a diferença entre a Integração do MERCOSUL e 

a Supranacionalidade da União Europeia. 

                                                 
104 LISBOA, Ramón. Justiça Transfronteiriça: uma análise comparativa das estruturas 
judiciais e mecanismos de cooperação jurisdicional em matéria civil e comercial entre o 
Mercosul e a União Européia {Tese}. Santa Maria: MILA, 2006 p.102. 
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 Inicialmente, a grande disparidade socioeconômica que existe entre os 

Estados que constituem o MERCOSUL, e apesar disto, nenhum deles tem o grau 

de desenvolvimento dos Estados-Membros da União Europeia.    

  A inexistência de um Tribunal que garanta a uniformização da 

jurisprudência e a supremacia do direito comunitário. O que existe no 

MERCOSUL são os chamados tribunais “ad hoc”, em que as Estados-partes 

envolvidos na controvérsia elegem o árbitros para que estes atuem em cada caso 

específico.   

  MERCOSUL e União Europeia são, portanto, blocos econômicos bem 

diferentes. No MERCOSUL, cada membro possui seus próprios interesses, 

predomina a intergovernabilidade. Para que a normas internacionais tenham 

efeito necessário o processo de internalização. Isto indica que não existe primazia 

das regras internacionais perante os ordenamentos internos dos Estados-Partes. 

  O Contrário é o que ocorre na União Europeia, onde o interesse é o 

comum, em que o coletivo se impõe ao individual. Isto é a Supranacionalidade, 

em que as normas internacionais e órgãos dotados de autonomia ditam as regras 

a serem aplicadas com superioridade às regras internas dos membros o bloco. 

 Fica demonstrada, então, a superioridade da União Europeia e a patente 

necessidade de ser criado, no âmbito do MARCOSUL, um órgão dotado de 

supranacionalidade, um Tribunal Supranacional. Para tanto, imprescindível que os 

Estados-Partes doassem, cada um, parte de sua soberania em prol da integração. 

Isto permitiria que houvesse uniformidade na aplicação e interpretação das leis 

mercosulinas, e como consequência positiva, a viabilidade de forma eficaz da 

cooperação jurisdicional.   

 

3.3 TRATADOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA EXISTENTES NA 

INTEGRAÇÃO REGIONAL MERCOSULINA 

 

Considerando que o MERCOSUL, como organismo internacional constitui 

uma importante fonte geradora de normas jurídicas com aplicação indireta do 

Direito estrangeiro, ultrapassando assim a fase primitiva do territorialismo 
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agressivo das soberanias, tal proceder, se verifica, como sendo um imperativo na 

atualidade, verificável a partir de determinados requisitos objetivos105.  

Tal condição encontra reflexo nos Tratados de Cooperação Jurídica 

Internacional formulado no âmbito do MERCOSUL com o fito de organizar estas 

regras e prol de uma integração bem definida no campo jurisdicional. 

Neste contexto, as regras de cooperação jurídica cível no MERCOSUL 

estão delimitadas pelo Protocolo de Medidas Cautelares de Outro Preto, que foi 

firmado em 16 de dezembro de 1994 e incorporado na ordem jurídica nacional em 

15 de junho de 1998, mediante a promulgação do decreto Presidencial nº 2.626; 

pelo Protocolo de Las Leñas, este tendo sido celebrado visando à cooperação e 

assistência judiciária em matéria cível, comercial, trabalhista e administrativa 

entre as Estados partes do MERCOSUL, aprovado pelo congresso nacional pelo 

Decreto Legislativo nº. 55/95 de 19 de abril de 1995 e promulgado pelo Decreto 

nº. 2.067 de 12 de novembro de 1996106. 

 Em matéria penal foi criado o Protocolo de Assistência Mútua em Assuntos 

Penais, de 1996, conhecido como Protocolo de San Luis e o Acordo de 

Extradição de 1998.            

                                                 
105 GASPAR. Renata Alvares. O Protocolo Mercosurenho sobre Medidas Cautelares e o 
Sistema Jurídico Brasileiro: uma pequena apreciação. Revista Brasileira de Direito 

Constitucional – RBDC n. 15 – jan./jun. 2010, p. 257-268. Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-15/RBDC-
15257Renata_Alvares_Gaspar_(Protocolo_mercosurenho_sobre_Medidas_Cautelares).pdf> 
Acesso em 01.06.2015.  
106 As normas que necessitam incorporação à ordem jurídica nacional podem ser classificadas em 
duas categorias. Por um lado, existem aquelas que não requerem aprovação pelo poder 
legislativo, sendo incorporadas no âmbito da administração direta ou indireta. Essas normas são 
aquelas de competência do executivo, internalizadas por meio de um decreto presidencial, 
resolução ministerial ou circular, editados pelos órgãos da administração interna do Estado. Por 
outro lado, existem aquelas que serão incorporadas mediante atos dos poderes legislativo e 
executivo, seguindo o procedimento legislativo para incorporação dos tratados internacionais. 
Essas normas, que demandam aprovação legislativa, devem ser transformadas em lei, o que 
impõe a participação do Congresso Nacional, sendo que o procedimento a ser observado é o 
mesmo previsto para a adoção de uma lei interna. No ordenamento jurídico brasileiro, além do 
direito originário do MERCOSUL, exigirão aprovação legislativa as normas do direito derivado que 
(i) que revisem qualquer dispositivo contido nos tratados constitutivos do MERCOSUL (Direito 
Originário); (ii) que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (iii) 
que criem novos direitos e obrigações para os Estados Partes, não previstos em tratado 
preexistentes aprovados pelo Legislativo; (iv) que versem sobre matéria normativa com natureza e 
hierarquia de lei federal ou de tratado internacional. Pertence ao direito interno a faculdade de 
determinar quais serão as normas que demandarão ou não aprovação legislativa para sua 
incorporação à ordem jurídica brasileira. A determinação do direito interno acerca de uma das vias 
de internalização dependerá da natureza da norma a ser incorporada (CANCADO TRINDADE 
(O.), A incorporação das normas do MERCOSUL ao direito brasileiro: a segurança jurídica 
regional em construção, p. 56, Dissertação de mestrado). Brasília: Ministério das Relações 
Exteriores/Instituto Rio Branco (circulação interna), 2005, p. 84. 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-15/RBDC-15257Renata_Alvares_Gaspar_(Protocolo_mercosurenho_sobre_Medidas_Cautelares).pdf%3e%20Acesso
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-15/RBDC-15257Renata_Alvares_Gaspar_(Protocolo_mercosurenho_sobre_Medidas_Cautelares).pdf%3e%20Acesso
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-15/RBDC-15257Renata_Alvares_Gaspar_(Protocolo_mercosurenho_sobre_Medidas_Cautelares).pdf%3e%20Acesso
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Para tanto, estes acordos utilizam-se da técnica do reconhecimento mútuo, 

que estabelece que determinada norma estatuída, por exemplo, na Argentina, 

será reconhecida como tal nos outros países integrantes do MERCOSUL. No 

caso da cooperação judicial, utiliza-se esta técnica de modo a reconhecer como 

válida e eficaz uma prestação jurisdicional emanada de outro Estado, bem como 

cumprir atos oriundos de judicatura estrangeira107.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no MERCOSUL. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 
brasileira e praxe internacional. 2ª ed.  – São Paulo: LTr, 1999. p.548 
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4. ANÁLISE DA APLICABILIDADE E EFICÁCIA DOS 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO JURISDICIONAL DO 

MERCOSUL EM FACE DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.  

 

 A partir deste ponto estes diplomas legais cíveis serão o alvo do presente 

estudo, sendo analisados desde os aspectos gerais até os mecanismos de 

cooperação presentes em seus textos; e também como foram recepcionadas as 

primeiras decisões a respeito pelo judiciário brasileiro.  

 Após, será avaliado, como atualmente, está agindo o Brasil diante do 

cumprimento ou não das regras postas nos referidos Tratados. 

 

4.1  PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES DE OURO PRETO  

 

4.1.1 Aspectos Gerais 

 

 O Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto foi aprovado por meio 

da Decisão nº 27 do Conselho do Mercado Comum, durante a VII Reunião, 

realizada em Ouro Preto, em 17 de dezembro de 1994. No Brasil é o Decreto 

2.626, publicado no Diário Oficial de 16/16/1998, e instrumento de ratificação 

depositado em 18/03/1977108. 

 O objetivo deste Tratado era o de incluir no campo da cooperação jurídica 

o cumprimento de medidas cautelares em sua essência, que é a de ver alguma 

providência prestada ou implementada antes do julgamento final de uma lide 

judicial, e com isto assegurar o devido provimento judicial futuro.   

 Este Tratado não foi novidade para alguns Estados-membros no 

MERCOSUL, notadamente, Argentina, Paraguay e Uruguay, pois os mesmos já 

faziam parte integrante do Tratado de Montevideú de Direito Processual Civil 

Internacional de 1889 e 1940, e já contavam com disposições de cooperação 

sobre medidas cautelares, ainda que escassas. Além disso, tais países ratificaram 

a Convenção Interamericana sobre execução de Medidas Cautelares, a qual 

                                                 
108 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas 
cautelares do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, 

Welber (Org.). Direito Internacional Privado: União Europeia e MERCOSUL. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2007 p.270 
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também se destina a promover a cooperação entre os países, em específico à 

implementação de medidas extraterritoriais que visem assegurar os efeitos de 

processos judiciais109. 

 O Brasil, no entanto, sempre pairou longe desta cooperação para 

cumprimento de medidas cautelares estrangeiras. Isto se deve em primeiro lugar 

ao Aviso Circular nº 1 de 1847 e da Lei nº 221, de 10 de novembro de 1894 já 

citados no corpo deste trabalho, o que delimitava que qualquer ato de conteúdo 

decisório deveria submeter-se ao procedimento de Homologação de Sentença 

estrangeira, sendo veementemente vedado o uso de cartas rogatórias para tal 

fim. 

  Este procedimento, ao princípio do contraditório, não se associa com a 

urgência do provimento cautelar. 

 Este cenário brasileiro, à época, fez com que ao ser negociado o Protocolo 

de Las Leñas, fosse vetado o dispositivo que trazia esta proposta de cumprimento 

de medidas cautelares por expressa resistência brasileira em tolerar tal avanço, 

isto é, de aceitar que ato de conteúdo decisório estrangeiro produzisse efeitos no 

Brasil sem juízo prévio de delibação. 110   

  Devido esta falha do Protoloco de Las Leñas, alguns anos depois, com a 

crescente consolidação do bloco e incremento das atividades comerciais houve a 

necessidade de se formalizar tal cooperação.  

 Tanto que no Preâmbulo do Protocolo de Medidas Cautelares está o 

seguinte: 

(...) 
Reafirmando a vontade dos Estados Partes de acordar soluções 
jurídicas comuns para o fortalecimento do processo de integração; 
Convencidos da importância e da necessidade de oferecer ao setor 
privado dos Estados Partes, um quadro de segurança jurídica que 
garanta soluções justas às controvérsias privadas e torne viável a 
cooperação cautelar entre os Estados Partes do Tratado de Assunção111. 

 

 Desta forma, os entes do setor privado passaram a contar com a 

efetividade judiciária similar a que dispunham em assuntos internos. 

                                                 
109 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas 
cautelares do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, 

Welber (Org.). Direito Internacional Privado: União Europeia e MERCOSUL. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2007 p.270. 
110 idem 
111 Disponível em:< http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-
juridica-internacional-em-materia-civil/arquivos/protocolo-de-medidas-cautelares.pdf> Acesso em 
20 de dezembro de 2014. 
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4.1.2 O Procedimento de Cooperação: possibilidade de cartas rogatórias 

executórias anteriores à resolução nº 9 do STJ 

 

   A importância das medidas cautelares se destaca na prática cotidiana dos 

tribunais, medidas de urgência são necessárias para garantir uma efetiva 

prestação jurisdicional, principalmente em meio a situações provisórias ou 

controvertidas admitidas em caso de fundado perigo que a situação de estado 

aparente se torne irreversível ou acarrete demasiado prejuízo ao requerente. 

 Não obstante sua importância, no campo internacional, o Supremo Tribunal 

Federal não reconhecia tais medidas caso fossem proferidas por autoridades 

estrangeiras, ou seja, o STF denegava exequatur às medidas de caráter 

executivo no Brasil.  

 Neste cenário e em meio ao processo de integração mercosulino, surge o 

Protocolo de Medidas Cautelares de Outro Preto.  O artigo 4º do Protocolo diz 

que: 

 

“as autoridades jurisdicionais dos Estados Partes do Tratado de 
Assunção darão cumprimento às medidas cautelares decretadas 
por Juízes ou Tribunais de outros Estados Partes, competentes na 
esfera internacional, adotando as providências necessárias, de 
acordo com a lei do lugar onde sejam situados os bens ou residam 
as pessoas objeto da medida.”  

 

Isto quer dizer que o Protocolo determina que um Estado-parte dê 

cumprimento, em seu território, à medida cautelar deferida pelo judiciário de outro 

Estado-parte. Nota-se que a apreciação da medida cautelar só compete ao 

Estado que a deferiu e onde tramita a ação judicial. Uma vez deferida medida, o 

juiz que o fez requererá a execução da decisão no outro Estado, mas esta, por 

sua vez, será executada seguindo as leis do Estado requerido. 

  No cumprimento da medida, o Estado requerido pode evitá-lo nos casos 

descritos dos artigos 8º e 17º 112, quando verificada sua absoluta improcedência, 

                                                 
112 Artigo 8. O Juiz ou Tribunal do Estado requerido poderá recusar cumprimento ou, se for o caso, 
determinar o levantamento da medida, quando verificada sua absoluta improcedência, nos termos 
deste Protocolo.  
Artigo 17. A autoridade jurisdicional do Estado requerido poderá recusar o cumprimento de uma 
carta rogatória referente a medidas cautelares, quando estas sejam manifestamente contrárias à 
sua ordem pública.    
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nos termos do Protocolo e quando forem manifestamente contrárias a sua ordem 

pública.   

  Assim, duas são as oportunidades em que o Estado requerido pode negar 

cumprimento à decisão estrangeira em seu território. 

 A primeira, ao se referir ao termo improcedência, não significa dizer 

‘improcedência de medida’, ou seja, não significa que o será analisada a 

pertinência da Decisão ou valoração de provas, significa tão somente que 

improcedência nos ‘termos do protocolo’. Será avaliado apenas se está dentro do 

objeto do Protocolo.  

  A segunda consiste na afronta à ordem pública. Sempre que a medida 

cautelar for contrária à ordem pública a mesma pode ter seu cumprimento 

negado. 

  O artigo 9º permite que o presumido devedor da obrigação ou terceiros 

interessados que se considerarem prejudicados poderão opor-se à medida 

perante a autoridade judicial requerida. Sem prejuízo da manutenção da medida 

cautelar, dita autoridade restituirá o procedimento ao Juiz ou Tribunal de origem, 

para que decida sobre a oposição segundo suas leis. 

  Ou seja, a apreciação da oposição deverá ser apreciada perante o Estado 

de origem, o Estado requerente. Com ou sem oposição o Estado requerido 

deverá dar cumprimento à medida cautelar estrangeira. 

 O artigo 18º do Protocolo trás a informação de que o pedido de cooperação 

será formulado através de carta rogatória. Além do que o artigo 19 diz que a 

mesma será transmitida pela via diplomática ou consular e não será aplicado no 

cumprimento das medidas cautelares o procedimento homologatório de 

sentenças. 

 Este procedimento é razoavelmente simples, e deveria ser simples no 

Brasil, com plenas condições de dar cumprimentos às medidas e assegurar a 

efetividade do direito. 

   Importante salientar que este procedimento previsto no Protoloco de 

Medidas Cautelares é anterior à EC 45 e a Resolução nº9 do STJ, que “liberou” 

as cartas rogatórias com cunho executivo.  

 Isto significa dizer, que as cartas rogatórias advindas dos Países Membros 

do MERCOSUL, com cunho executório, deveriam ser cumpridas por força do 

Protocolo.  O que passa a ser analisado logo adiante. 
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4.1.3 A efetividade do Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto  

 

 Um dos primeiros pedidos de cooperação embasados no Protocolo de 

Medidas Cautelares de Ouro Preto foi formulado pela Argentina, tendo como 

requerente o juiz nacional de 1ª instância (cível e comercial) de Buenos Aires. 

Conforme determinado pelo Protocolo, o pedido foi expedido na forma de uma 

carta rogatória, tendo sido distribuído no Supremo Tribunal Federal sob o nº CR 

8.279/AT. A medida que havia sido deferida na Argentina e que necessitava ser 

cumprida no Brasil era o bloqueio de mercadorias consignadas em nome da 

empresa Coagulantes Argentina S/A, as quais se encontravam a bordo do Navio 

Santos Dumont, em Belém do Pará. O pedido de cumprimento da medida foi 

rejeitado pelo STF, em Decisão do Ministro Celso de Mello, em 14/05/1998, o qual 

justificou a denegação no fato de que o Protocolo de Medidas Cautelares ainda 

não havia sido incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual 

suas regras eram inexistentes no Brasil113. 

 Em seu voto114 o Ministro Celso de Melo arguiu que a recepção dos 

acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL está sujeita à mesma 

disciplina constitucional que rege o processo de incorporação dos tratados e 

convenções internacionais em geral. Aduz que é na Constituição da República e 

não em instrumentos normativos de caráter internacional, que reside a definição 

do inter procedimental referente à transposição da norma internacional para o 

plano do direito interno positivo e cita precedente da ADI 1.480-DF115. 

 Para o Ministro a adoção de mecanismos diferenciados que privilegiam o 

processo de recepção dos atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados pelo 

Brasil no âmbito do MERCOSUL, dependeria, à sua solução, de modificações do 

texto constitucional e enquanto não vier tal reforma, a vigência doméstica dos 

                                                 
113 BRIGIDO, Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas 
cautelares do MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, 
Welber (Org.). Direito Internacional Privado: União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007 p.277. 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 8.279/AT. Ministro Relator: Celso de 

Mello. Publicado no DJU em 15/05/1998. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&orige
m=AP>Acesso em 10 de abril de 2015. 
115 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.480-DF. Ministro Relator: Celso de Melo.  Publicado 

no DJU em 02/08/1996. Disponível em: 
< http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1646696> Acesso 
em 10 de abril de 2015. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&origem=AP
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acordos celebrados sob a égide do MERCOSUL continuará sujeita ao mesmo 

tratamento normativo que a constituição dá aos tratados internacionais em geral. 

  E continua descrevendo qual é este tratamento para posterior execução no 

plano interno: a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto 

legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo 

Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação 

de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em 

ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua 

vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade 

do ato de direito internacional público, que passa, então, - e somente então - a 

vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. 

 O Ministro enfatiza que o sistema constitucional brasileiro não consagra o 

princípio do efeito direto e nem o postulado da aplicabilidade imediata dos 

tratados e convenções internacionais. Isto significa, ainda em seu voto, dizer que 

os tratados além de não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, 

no que se refere aos direitos e obrigações nele fundados (princípio do efeito 

direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito doméstico 

do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata). 

 O Ministro termina dizendo, que não basta para afastar o processo de 

incorporação dos tratados ao sistema jurídico brasileiro a existência da norma 

inscrita no artigo 4º, parágrafo único da Constituição federal, pois este possui 

conteúdo meramente pragmático e cujo sentido não torna dispensável a atuação 

dos instrumentos constitucionais de transposição, par a ordem jurídica doméstica, 

dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do 

MERCOSUL.       

   Na ementa da decisão resume-se o pensamento do Ministro, quando dali 

se infere as informações de que o Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro 

Preto adotado pelo Conselho do Mercado Comum, em sua VII reunião, realizada 

em Ouro Preto/MG, em dezembro de 1994, embora aprovado pelo congresso 

nacional (Decreto Legislativo nº 192/95), não se acha formalmente incorporado ao 

sistema de direito positivo brasileiro, pois a despeito de já ratificado o instrumento 

e depositado em 13 de março de 1997, ainda não foi promulgado, mediante 

Decreto, pelo Presidente da República.         

 Assim, é que foi denegada a concessão do exequatur à carta rogatória.  
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 A decisão de denegação do exequatur, em questão, foi atacada por Agravo 

de Instrumento em Carta Rogatória nº 8.279-4116.    

 Nas razões recursais foram listados fortes argumentos contrários à decisão 

de denegação do exequatur: uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, pelo 

Decreto Legislativo nº 192/95, de 15/12/95, o Protocolo de Medidas Cautelares de 

Outro Preto ganhou juridicidade, transformou-se em norma cogente, ingressou no 

ordenamento jurídico, cumpriu a previsão constitucional do referendo, pelo Poder 

legislativo, de ato praticado em nome do Estado brasileiro pelo Poder executivo 

(Constituição Federal, artigo 84, inciso VIII); ratificado o Protocolo através do 

depósito do correspondente instrumento, o estado brasileiro obrigou-se na esfera 

internacional, assumindo um compromisso com as altas partes contratantes, não 

podendo voltar atrás na vontade manifestada senão pelos processos ordinários 

de denúncia dos tratados; tal compromisso assume maior reflexo por se dar na 

esfera do MERCOSUL, que está inserido numa teia normativa que visa a dar 

efetividade jurídica a um projeto político- institucional muito maior, em um primeiro 

momento a constituição de um mercado comum para o qual segurança jurídica é 

fundamental, e num segundo momento a construção de uma comunidade latino-

americana do Estados, aliás em cumprimento expresso no parágrafo único do 

artigo 4º da Constituição da Republica;  a promulgação do tratado para efeitos 

publicitários internos, através  de decreto presidencial é simples formalidade não 

atributiva de juridicidade ou de eficácia às normas pactuadas no tratado. A 

juridicidade de suas normas decorre da aprovação congressual, enquanto a 

respectiva eficácia decorre da ratificação; A publicação do Decreto Legislativo nº 

192/95, que aprovou o Protocolo de Medidas cautelares de Ouro Preto deu-se no 

dia 18/12/95, no Diário Oficial da União, tendo sido publicado o texto do Protocolo 

no dia 16/12/95, no Diário do Senado Federal, oferecendo-se, desse modo, ao 

conhecimento geral o seu teor; Não assiste ao Poder Executivo, após o depósito 

do instrumento de ratificação, por outro lado, a alternativa de promulgar ou não o 

tratado, pois a promulgação é imperiosa e deve ser feita em tempo hábil; por 

derradeiro e talvez decisivo argumento está o fato de que todo processo de 

                                                 
116 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 8.279/AT. Ministro Relator: Celso de 
Mello. Publicado no DJU em 15/05/1998. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&origem
=AP> Acesso em 10 de abril de 2015. 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=CR&numero=8279&origem=AP
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transposição do Protocolo para o sistema jurídico brasileiro esteve em perfeita 

consonância como o artigo 29 do próprio Protocolo, que diz que entrará em vigor 

no trigésimo dia posterior ao depósito do respectivo instrumento de ratificação, 

uma vez transcorridos os procedimentos constitucionais de tratados. Ou seja, no 

Brasil, uma vez referendado o tratado pelo Congresso Nacional como previsto no 

artigo 84, inciso VIII da Constituição de 1988, pelo Decreto Legislativo nº 192/95, 

depositado o instrumento de ratificação em 18/03/97 nos termos no próprio 

protocolo, o meso está em vigor no Brasil desde 17/04/97, sendo mandatória, 

assim, a sua aplicação à presente carta rogatória. 

 Apesar destes argumentos, o Ministro Celso de Melo não considerou que o 

protocolo estivesse em vigor, não se convencendo, assim, e tecendo suas 

argumentações contrárias.   

    Para tanto, o Ministro começa trazendo baila questão que anteriormente 

não havia suscitado, a de que a medida judicial solicitada na carta rogatória tem o 

cunho executório, e que esta característica por si só bastaria para inviabilizar a 

pretendida concessão do exequatur. 

 O Ministro alega que a jurisprudência do Superior Tribunal Federal, em 

temas de carta rogatória passiva, tem, invariavelmente, repelido a possibilidade 

jurídica de concessão de exequatur para efeito de realização, em território 

brasileiro, de diligências de natureza executória, e cita precedentes da época 

(RTJ 72/659-667 Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, RTJ 93/517 Rel. Min. Antonio 

Neder,  RTJ 103/536 Rel. Min. Alfredo Buzaid).             

    Para o Ministro, tal hipótese impor-se-ia a necessária e prévia 

homologação da respectiva decisão estrangeira, a efetivar-se em procedimento 

específico a ser instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal nos termos do 

Código de Processo Civil (arts. 483 e 484 e Regimento Interno do STF (arts. 215 

à 224). 

 E continua com a argumentação de que nem se alegue para justificar a 

pretendida concessão de exequatur, que as diligências rogadas, embora de 

caráter executório, contrariam fundamento em convenção internacional 

consubstanciada no Protocolo de Medidas Cautelares de Outro Preto, pois ato de 

direito internacional público, muito embora aprovado pelo Congresso Nacional 

(Decreto Legislativo nº 192/95), não se acha formalmente incorporado ao sistema 

de direito positivo interno vigente no Brasil, pois, a despeito de já ratificado 



70 

 

(instrumento de ratificação depositado em 18/3/97), ainda não foi promulgado, 

mediante decreto, pelo Presidente da República. 

  Com isto, ele segue na mesma tese já disposta na decisão denegatória do 

exequatur, a de que o Protocolo de Medidas Cautelares, que se qualifica como 

típica Convenção Internacional não se incorporou definitivamente à ordem jurídica 

doméstica do Estado brasileiro, eis que ainda não se concluiu o procedimento 

constitucional de sua recepção pelo sistema normativo brasileiro. 

O Ministro diz ser absolutamente inquestionável sob o nosso modelo 

constitucional que a ratificação, que se qualifica como típico ato de direito 

internacional público, não basta, por si só, para promover a automática 

incorporação do tratado ao sistema de direito positivo interno. É que, para esse 

específico efeito, impõe-se a coalescência das vontades autônomas do 

Congresso Nacional e do Presidente da República, cujas deliberações individuais, 

embora necessárias, não se revelam suficientes para, isoladamente, gerarem a 

integração do texto convencional à ordem interna.   E continua com o exame à 

Carta de 1988, de onde permite constatar que a execução dos tratados 

internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema 

adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da 

conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que 

resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de 

poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também 

dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los 

mediante decreto. 

 Já chegando ao final de seu voto, o Ministro Relator Celso de Melo ao falar 

da aplicabilidade dos tratados no âmbito do MERCOSUL, que sob a égide do 

modelo constitucional brasileiro, e mesmo cuidando-se de pactos de índole 

comunitária ou de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos 

mecanismos internacionais de integração dos tratados internacionais em geral, 

não bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no artigo 4º, 

parágrafo único, da Constituição da República, que possui conteúdo meramente 

programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos 

constitucionais de transposição para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, 

protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL.  
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 No entanto, o Ministro aduz ser altamente desejável a modificação no 

sistema de direito constitucional positivo brasileiro, para ajustá-lo às novas 

exigências que emergem da experiência comunitária, pois não se pode 

desconhecer que, enquanto  não sobrevier a reforma da Carta Política, no ponto 

em exame, tornar-se-á inviável pretender que as convenções celebradas pelo 

Brasil mo âmbito do MERCOSUL revistam-se de eficácia direta e aplicabilidade 

imediata, prescindindo, em consequência, do mecanismo tradicional de 

incorporação. Para ele o fato irrecusável é um só: o ordenamento constitucional 

brasileiro ainda não consagra qualquer solução que permita a recepção plena e 

automática das normas de direito internacional, mesmo aquelas que, elaboradas 

no contexto da experiência de integração regional, representam a expressão 

formal de um verdadeiro direito comunitário. A inexistência de uma cláusula geral 

de recepção plena torna inviável, no sistema de direito constitucional positivo 

vigente no Brasil, a aplicabilidade imediata das normas convencionais, inclusive 

daquelas consubstanciadas em atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados 

no âmbito do MERCOSUL, razão pela qual não se revelam invocáveis, na prática 

jurídica brasileira, nem o princípio do efeito direto, nem o postulado da 

aplicabilidade imediata dos pactos internacionais. 

 E com estas explanações foi negado provimento ao recurso de Agravo de 

Regimental.             

  Muito embora o Protocolo de Medidas Cautelares ainda não tivesse sido 

incorporado pelo direito interno brasileiro, pois o Decreto data de 15/06/1998, o 

instrumento de ratificação já havia sido depositado em 18/03/1997, desta forma, 

no plano internacional, o Brasil já se obrigava, perante os demais Estados-Partes 

a cumprir o disposto no Protocolo.   

  A vista destas argumentações parece os julgadores do STF tem uma visão 

Dualista – derivação do voluntarismo e defendido por autores como  Heinrich 

triepel, na Alemanha e Dionísio Anzilotti, na Itália, sendo a corrente mais antiga de 

todas, afirma que o Direito Internacional e o Direito Estatal são duas ordens 

jurídicas radicalmente distintas, que não podem se misturar117.  

    Esta concepção conduz à denominada “teoria da incorporação”, isto é, para 

que uma norma internacional seja aplicada no âmbito interno do Estado, é preciso 

                                                 
117 GOUVEIA. Jorge Bacelar. Manual de Direito Internacional Público: uma nova perspectiva 
de língua portuguesa. 3ª ed. Almedina, 2010, p. 408-409. 
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que este faça primeiro a sua transformação em direito interno, incorporando-a ao 

direito interno, incorporando-a ao seu sistema jurídico. É isto uma consequência 

da completa independência entre as duas ordens jurídicas, o que significa dizer 

também que não existe uma possibilidade e conflitos entre elas118. 

  No entanto, apesar da doutrina majoritária no país adotar a teoria monista, 

o STF se pronunciou na ADIN 1480-DF119, no sentido de que o Brasil adota na 

verdade da teoria Dualista moderada120. 

 O fundamento para tanto é que pode ocorrer de uma regra estabelecida em 

um tratado internacional incorporada ao direito brasileiro ser revogada por lei 

ordinária posterior no ordenamento jurídico interno e, mesmo assim, o Brasil 

continuar sendo parte desse tratado na seara internacional, respondendo por 

seus atos perante a comunidade internacional121.  

 Prosseguindo, todavia, agora no Julgado da Carta Rogatória nº 9.194/AT122 

proveniente do Juizado Nacional de primeira instância cível e comercial federal nº 

9, de Buenos Aires, República da Argentina, em que o objeto era a autorização 

para a penhora de investimentos da empresa devedora Companhia de 

Navegação do Norte (CONAN), de relatoria do Ministro Carlos Velloso, não 

ocorreu a mesma situação. O Ministro concedeu o exequatur à carta rogatória 

consubstanciado pelo artigo 3º, 21 e seguintes do Protocolo de Ouro Preto, e 

argumentou que questões de mérito devem ser apresentadas à justiça rogante. 

 A empresa interessada, inconformada, interpôs Agravo regimental de 

acordo como o artigo 227, parágrafo único, e 317 do Regimento Interno do STF 

                                                 
118 MELLO. Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de 

Janeiro, ed. Renovar, 2004. p.122. 
119 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.480-DF. Ministro Relator: Celso de Melo.  Publicado 
no DJU em 02/08/1996. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1646696> Acesso 
em 10 de abril de 2015. 
120 FINKELSTEIN. Cláudio. CARVALHO. Marina Amaral Egydio de Carvalho. Homologação de 
sentença estrangeira e execução de carta rogatória no Brasil.  In: Direito Internacional 
Privado: Teoria geral - Luiz Olavo Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4). p. 1036-1037 
121 Idem 
122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 9194. Ministro Relator: Carlos 
Velloso.Publicado no DJU em 07/12/2000. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28CR%24%2ESCLA%2E
+E+9194%2ENUME%2E%29+OU+%28CR%2EACMS%2E+ADJ2+9194%2EACMS%2E%29&bas
e=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/pjhynhu> Acesso em 10 de abril de 2015> Acesso em 10 
de abril de 2015. 
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contra a Decisão de concedeu o exequatur para que se procedesse a penhora 

sobre seus investimentos financeiros no Brasil junto a quaisquer entidades 

bancárias e com as quais a mesma operasse. 

 Em suas Razões recursais, a empresa, em síntese, alegou afronta ao 

princípio da ordem pública; que a rogatória não trazia quaisquer documentos que 

comprovem o suposto débito da agravante; a ausência de elementos suficientes 

que justifiquem a penhora requerida; a impossibilidade de dar guarida à 

determinação emanada pela Justiça argentina, com fulcro no Protocolo de 

Medidas Cautelares, haja vista não ser a penhora ordenada uma providência de 

caráter acautelatório, mas sim de natureza executiva, sendo certo não terem sido 

cumpridos os ditames da nossa Lei adjetiva no que tange ao processo de 

execução; seria um atentado à ordem pública, na medida em que estar-se-ia 

impondo submissão ao Juízo rogante, para realização de um ato expropriatório de 

natureza executiva, sem que haja qualquer Lei que dê respaldo àquela 

determinação. 

O parecer do Ministério Público foi favorável ao não provimento do agravo 

e manutenção da concessão do exequatur. 

  O Ministro Carlos Veloso adotou o parecer da Procuradoria Geral da 

República e deferiu o exequatur determinando o cumprimento da medida 

solicitada visto amparada à luz dos artigos 3º e 21º do Protocolo de Medidas 

Cautelares. 

  No acórdão do referido recurso, o Ministro argumentou que questões 

pertinentes ao mérito da Decisão proferida no juízo rogante deveriam ser tratadas 

no próprio juízo de origem, o que demonstrou respeito aos artigos 4º e 5º do 

Protocolo. 

  Em outra Decisão importante, Ministro Marco Aurélio, à época Presidente 

do STF, concluiu pelo cumprimento da Carta Rogatória nº 10.162/AT123, em que o 

Juiz de Neuquen, na Argentina, solicitou providência para o sequestro de uma 

aeronave que estava situada em território brasileiro: 

 Com a carta rogatória objetivava-se a imobilização e o sequestro da 

aeronave Fairchild Modelo S.A 227 AC Série AC-460, Matrícula LV-AOP.  

                                                 
123 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 10.162/UR. Ministro Relator: Marco 
Aurelio. Publicado no DJU em 18/03/2002. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1992609> Acesso em 
10 de abril de 2015. 



74 

 

  Na Decisão de concessão do exequatur o Ministro deixa claro que a 

formalização do instrumento se fez com observância dos requisitos próprios. Que 

a rogatória em questão se ajusta aos termos do Protocolo de Medidas Cautelares, 

assinado em Ouro Preto pelos governos da República Federativa do Brasil, da 

República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do 

Uruguai e promulgado pelo Decreto nº 2.626, de 15 de junho de 1998. Que os 

artigos 1º, 2º e 3º do Protocolo preveem a assistência no que tange a medidas 

acautelatórias: Artigo 1º. O presente Protocolo tem por objeto regulamentar, entre 

os Estados Partes do Tratado de Assunção, o cumprimento de medidas 

cautelares destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano em relação às 

pessoas, bens e obrigações de dar, de fazer ou de não fazer. Artigo 2º. A medida 

cautelar poderá ser solicitada em processos ordinários, de execução, especiais ou 

extraordinários, de natureza civil, comercial, trabalhista e em processos penais, 

quanto à reparação civil. Artigo 3º. Admitir-se-ão medidas cautelares 

preparatórias, incidentais de uma ação principal e as que garantam a execução 

de uma sentença. E como Ministério Público pronunciou-se pela execução e ao 

ver o julgador, não está em discussão ato contrário à soberania nacional ou à 

ordem pública. Desta forma concedeu o exequatur pretendido. Cumpre-se notar 

que após o Decreto executivo de promulgação do Protocolo de Medidas 

Cautelares, não existia mais motivos para a denegação de nos termos do 

protocolo.  

Em mais uma decisão, a carta rogatória de nº 11.510/UR124, de 

procedência do Uruguay, distribuída para o Ministro Nelson Jobim, o qual ao 

analisar  os termos do Protocolo concluiu que o juízo requerente não cumpriu os 

requisitos do artigo 21 do Protocolo, visto que documentos mencionados no 

dispositivo não estavam instruídos na rogatória. Assim sendo, e atendendo a 

parte final do referido artigo, determinou que fosse enviado um ofício ao Ministério 

da Justiça para que este diligenciasse à embaixada do Uruguay em Brasília, para 

que fossem providenciados os documentos faltantes.   

                                                 
124 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 11.510/UR. Ministro Relator: Nelson 

Jobim.Publicado no DJU em 22/11/2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2219427>Acesso em 
10 de abril de 2015. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2219427%3eAcesso%20em
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  Em seu parecer o Ministro verifica que a medida rogada é de natureza 

executória e fundamenta-se no Protocolo de Medidas Cautelares, celebrado entre 

Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, incorporado ao nosso ordenamento 

positivo interno pelo Decreto nº 2.626, de 15 de junho de 1998, que permite a 

execução de decisões emanadas das justiças dos referidos governos mediante 

procedimento simplificado fundado na tramitação de simples carta rogatória. 

Considera que o Protocolo de Medidas Cautelares já se acha formalmente 

incorporado ao direito positivo interno brasileiro e que não há qualquer motivo de 

impugnação, o parecer é no sentido da concessão da ordem. No entanto, verifica-

se que a carta rogatória não preenche os requisitos do Protocolo de Medidas 

Cautelares. É que conforme o artigo 21 do Protocolo, as cartas rogatórias 

conterão cópia autenticada da petição da medida cautelar, e da demanda 

principal, se houver e documentos que fundamentem a petição.  

  Na falta destes documentos, o Despacho foi para que se oficie ao 

Ministério da Justiça para que diligencie junto a Embaixada do Uruguai, em 

Brasília, para que instrua o processo com cópias autenticadas da petição da 

medida cautelar, e da demanda principal, assim como dos documentos que 

fundamentem a petição, a fim de que se dê cumprimento à presente carta 

rogatória. 

  A decisão acima foi publicada em 22/11/2004, e foi a última carta rogatória 

advinda do MERCOSUL que o STF analisou, isto porque em dezembro de 2004 

foi publicada e Emenda Constitucional 45 que alterou a competência para o STJ, 

deixando o STF de ser competente para a homologação de sentenças 

estrangeiras e concessão de exequatur às cartas rogatórias. E na sequencia, em 

maio de 2005, foi publicada a Resolução nº 9 do STJ, que permite, ainda que de 

modo transitório, a concessão de exequatur também às cartas rogatórias de 

caráter decisório de forma geral. 

  Como se vê, o Brasil foi fiel aos termos do Protocolo apenas após o 

Decreto executivo que promulgou o Protocolo de Medidas Cautelares no Brasil, 

mas com isto, passou a aceitar que decisões cautelares de cunho executório 

surtissem seus efeitos, através do procedimento de carta rogatória mesmo antes 

da resolução nº 9 do STJ, por força do disposto no Protocolo.  
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4.2 PROTOCOLO SOBRE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL 

EM MATÉRIA CÍVEL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA – 

PROTOCOLO DE LAS LEÑAS 125 

 

  Atualmente, no mundo, percebe-se que os Estados buscam a integração. E 

cada vez mais se criam acordos e convenções que visam a aceitação de 

judicatura de um em território de outro, são acordos de cooperação 

interjurisdicional. Neste ínterim, vê-se nitidamente que o Protocolo de Las Leñas 

teve como base alguns destes tratados. 

Destaca-se como as maiores influências do legislador do MERCOSUL, na 

elaboração do Protocolo de Las Leñas, a Convenção de Haia relativa à citação e 

notificação no estrangeiro de atos judiciais e extrajudiciais em matéria cível ou 

comercial de 1965; a Convenção de Haia sobre o acesso internacional  à Justiça 

de 1980; a Convenção Interamericana sobre cartas rogatórias, do Panamá, 1965 

e seu Protocolo adicional, de Montevidéu,1979; a Convenção Interamericana 

sobre obtenção de provas no exterior, do Panamá, 1975 e seu Protocolo 

adicional, de La Paz, 1984 e a Convenção Interamericana sobre prova e 

informação do direito estrangeiro, de Montevidéu, 1979126  

O Protocolo de Las Leñas, apesar de ter sido concebido de maneira 

intergovernamental, através de acordo internacional entre os países do bloco, 

torna-se evidente a inserção do protocolo de Las Leñas na busca de uma maior 

integração econômica. O artigo 33 do próprio protocolo de cooperação judicial 

estabelece que este é parte integrante do Tratado de Assunção, mostrando sua 

importância para a formação do Marcado Comum do Sul.127                  

‘Lãs Leñas’ é constituído por 36 artigos, sendo em seu artigo 1º128 

estipulado o comprometimento dos Estados na cooperação em matéria cível, 

                                                 
125 Estação de neve em Mendoza, Argentina. 
126 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006. p. 653.  
127 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no Mercosul. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 

brasileira e praxe internacional. 2ª ed. Ver e ampl. – São Paulo: LTr, 1999. P. 552  
128 Artigo 1º Os Estados Partes comprometem-se a prestar assistência mútua e ampla cooperação 
jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa. A assistência jurisdicional se 
estenderá aos procedimentos administrativos em que se admitem recursos perante os tribunais. 
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comercial, trabalhista e administrativa. Em conjunto com este artigo 1º, 

indispensável citar o artigo 18, pois por meio do mesmo se insere ao direito 

material do Protocolo, para efeito de reconhecimento e execução de sentenças e 

laudos arbitrais, as sentenças em matéria de reparação de danos e restituição de 

bens pronunciados na esfera penal.  Há em Las Leñas esta ampliação do âmbito 

de aplicação, porém faltando regras específicas para uma cooperação em lides 

penais.    

   A assistência jurisdicional se dará através das Autoridades Centrais 

indicadas por cada estado Parte e o seu papel é de suma importância, pois fica 

encarregado de receber e encaminhar as petições de assistência jurisdicional,129 

zelando pelos atos ordinatórios necessários para um eficiente trâmite entre os 

Estados. No caso do Brasil a Autoridade Central é o Ministério das Relações 

Exteriores130 ou o Ministério da Justiça131 (art. 14, Resolução nº 9 STJ). 

 

4.2.1 Atividades de Simples Trâmite e Probatórias 

 

 Os pontos expostos nesta seção não insurgem como tema primordial do 

presente trabalho, mas como necessários para um bom entendimento da 

sistemática de cooperação presente no Protocolo de Las Leñas e do tema central 

do capítulo.  

  Inclui-se entre eles, também o fato de o Protocolo de Las Leñas fazer a 

distinção entre “atividades de simples trâmite e probatórias” e “reconhecimento e 

execução de sentenças e laudos arbitrais,” embora determine que as duas 

espécies de providências sejam atendidas mediante cartas rogatórias e sempre 

por intermédio da autoridade central.132 

  É exatamente isto que se percebe da observância dos capítulos IV e V do 

Protocolo. No capítulo IV se verificam as regras sobre rogatórias; já no V, se 

verifica a mudança de conteúdo para tratar do reconhecimento e execução das 

sentenças e laudos arbitrais. 

                                                 
129 Vide artigo 2º do Protocolo 
130 http://www.itamaraty.gov.br/ 
131 http://www.mj.gov.br/ 
132 ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado – teoria e prática brasileira. 3ª ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2006, p. 283  
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 O fato interessante, e inovador, de Las Leñas é que da análise destes dois 

capítulos do Protocolo, eles se intercalam na medida em que conforme o artigo 

19133 134, o meio escolhido para o processo de reconhecimento de sentença e 

laudos arbitrais é a carta rogatória. 

 Desta forma, fazendo existir dois tipos de carta rogatória, aquela para as 

atividades de ‘ato meio’, que tradicionalmente já são realizadas via carta 

rogatória; e as de ‘ato fim’, que na lição de André Carvalho Ramos, “são aquelas 

cujo cumprimento acarreta o próprio fim da prestação jurisdicional, que é o 

reconhecimento e a execução de sentenças e laudos arbitrais através do 

procedimento de homologação” 135. 

   O artigo 5º do Protocolo evidencia as diligências de simples trâmite, que 

são citações, intimações, citações com prazo definido, notificações ou outras 

semelhantes, deverão ser enviadas às autoridades jurisdicionais do outro Estado, 

segundo o previsto no artigo 2º. 

 Em seu artigo 6º, o Protocolo elenca o que deve conter a carta rogatória. 

Já no primeiro item fica a intenção do Protocolo de que as cartas tramitem 

exclusivamente pelos judiciários. A autoridade central é a única intermedição 

autorizada. Ao contrário de outras convenções, em Las Leñas não se permite a 

intervenção das partes ou de autoridades consulares ou diplomáticas136.  

 Na alínea ‘g’ do artigo 6º poderá estar a “descrição das formas ou 

procedimentos especiais com que haverá de cumprir-se a cooperação solicitada”, 

assim como a alínea ‘h’ poderá conter “qualquer outra informação que facilite o 

cumprimento da carta rogatória”.  

                                                 
133 Artigo 19. O pedido de reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais por 
parte das autoridades jurisdicionais será tramitado por via de cartas rogatórias e por intermédio da 
Autoridade Central. 
134 Com a emenda o artigo 19 tem nova redação, seguindo as mesmas alterações realizadas no 
artigo 10, passando a ter esta disposição: artigo 19 - O reconhecimento e execução de sentenças 
e de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades jurisdicionais poderá tramitar-se por via de cartas 
rogatórias e transmitir-se por intermédio da Autoridade Central, ou por via diplomática ou consular, 
em conformidade com o direito interno. 
135 RAMOS, André de Carvalho. O reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e a 
cooperação jurisdicional no Mercosul. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei 

brasileira e praxe internacional. 2ª ed. – São Paulo: LTr, 1999. p. 550 
136 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006. p. 664. 
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 Isto quer dizer que o Estado requerente pode apontar algumas 

particularidades de procedimento de modo a facilitar o cumprimento da carta 

rogatória, desde que dentro dos limites da lei do estado requerido. 

 O estado requerido por sua vez pode negar cumprimento à carta rogatória 

quando a mesma ferir sua ordem pública.  

 Sobre esta questão, Maria Rosa Guimarães Loula137 citando Dolinger e 

Tibúrcio, diz que a questão se coloca em termos de embate entre a lex fori, a lex 

causae e a lex diligentiae. A lex fori é a regra tradicional de obediência da carta 

rogatória à lei do Estado requerente. Mas deve abrir-se sempre que possível, à 

possibilidade do cumprimento da rogatória obedecer a lex diligentiae, que é a lei 

do Estado requerido. Esta é geralmente uma exceção aceita pelos convencionais 

no que diz respeito à ordem pública. No entanto, não é comum que se autorize a 

aplicação da lex causae ao cumprimento da rogatória. Todavia, sua aplicação é 

de enorme relevância quando a forma é da substância do ato.   

 O artigo 7º delimita o conteúdo das rogatórias que visam o recebimento de  

provas138. 

  A respeito do idioma utilizado nas cartas rogatórias, o artigo 10º estabelece 

como primeiro a do país requerente, devendo ser a carta acompanhada de 

tradução para o idioma do estado requerido. No entanto, tal disposição só 

encontrará cumprimento nos casos em que as cartas rogatórias tramitem entre os 

demais estados e o Brasil. De outro modo, não haverá razão de ser. 

 Devem ser esgotados todos os meios necessários para o cumprimento da 

carta rogatória, antes de ser devolvida por não poder ser cumprida. Isto está 

regulamentado no artigo 16, e trata-se basicamente das cartas rogatórias, que por 

ventura, tragam dados incompletos ou inexatos sobre o domicilio da parte a ser 

citada. 

                                                 
137 Jocob Dolinger e Carmen Tibúrcio. The forum Law rule in international litigation – Which 
procedural law governs proceedings to be performed in foreign jurisdictions: Lex fori or Lex 
diligentiae? Texas International law Journal 3:461 apud  LOULA, Maria Rosa Guimarães. A 

extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência 
jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e 
BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito internacional Contemporâneo: estudos em 
homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de janeiro: Renovar, 2006. p. 665. 
138 ARTIGO 7º. No caso de ser solicitado o recebimento de provas, a carta rogatória deverá 
também conter: a) descrição do assunto que facilite a diligência probatória; b) nome e domicílio de 
testemunhas ou outras pessoas ou instituições que devam intervir; c) textos dos interrogatórios e 
documentos necessários. 
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  Quanto à dispensa de acompanhamento a qual é prevista no artigo 17139 

fica estabelecido o impulso oficial das Cartas rogatórias, em que todos os trâmites 

devem ser praticados de ofício pela Autoridade jurisdicional do Estado requerido, 

isto significa dizer que é dispensável a contratação de um advogado. 

 O texto do Protocolo de Las Leñas ainda trás disposições interessantes 

sobre a Igualdade de Tratamento; Dispensa de caução ou depósito; Isenção de 

custas e despesas de acompanhamento e de Informação do direito estrangeiro. 

  Sobre a Igualdade de tratamento, o artigo 3º do Protocolo diz que “os 

cidadãos e os residentes permanentes de um dos Estados Partes gozarão, nas 

mesmas condições dos cidadãos e residentes permanentes do outro Estado 

Parte, do livre acesso à jurisdição desse Estado para a defesa de seus direitos e 

interesses”.  

 Esta igualdade de tratamento, no entendimento do professor Beat Walter 

Rechsteiner, em relação ao Brasil, não apresentou qualquer inovação em razão 

do disposto no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição de 1988140.  

 No entanto, há que se levar em consideração que o disposto na 

Constituição141 como salientou Rechsteiner equipara estrangeiros residentes no 

Brasil a brasileiros para efeito de acesso à justiça, mas a diferença existente em 

Las Leñas é que em seu texto o nacional de outro Estado Parte ou estrangeiro lá 

residente seria também equiparado à brasileiro. 

 Desta forma, percebe-se que a forma disposta em Las Leñas é mais 

ampla, ademais o Protocolo também estende esta condição às pessoas jurídicas 

                                                 
139 Protocolo de Las Leñas, Artigo 17 - Os trâmites pertinentes para o cumprimento da carta 
rogatória não exigirão necessariamente a intervenção da parte solicitante, devendo ser praticados 
de ofício pela autoridade jurisdicional competente do Estado requerido. 
140 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999, apud MORAIS. Wilson Leite. Uma Análise da Aplicabilidade dos Protocolos 
Firmados no Âmbito do Mercosul. 2003 169 f. Dissertação (Mestrado em Direito das Relações 
Econômicas Internacionais) – PUC/SÃO PAULO, 2003. p. 92. Disponível em:< 
http://200.130.0.199/vufind/Record/bdtd-PUC_SP:oai:biblio.pucsp.br:3365> Acesso em 13 de abril 
de 2015. 
141 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
(...) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

http://200.130.0.199/vufind/Record/bdtd-PUC_SP:oai:biblio.pucsp.br:3365
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constituídas, autorizadas ou registradas conforme as leis de qualquer dos Estados 

Partes. 

   Maria Rosa Guimarães Loula salienta que o disposto no Protocolo, do 

modo como está redigido, há três inovações se comparadas ao texto 

constitucional brasileiro. Na primeira, o estrangeiro, cidadão de qualquer dos 

Estados-partes e que não possui residência no Brasil, mas em outro estado do 

MERCOSUL, tem o mesmo direito de acesso à justiça que um brasileiro. A 

segunda, qualquer cidadão do estado parte, mas que não tenha residência em 

seu estado, a ele também lhe será garantido o mesmo direito de acesso à justiça 

que um brasileiro. A terceira hipótese trata do estrangeiro a todos os Estados-

partes, mas residente habitual em qualquer um deles, a este estrangeiro, o 

Protocolo também estende o mesmo direito de acesso à justiça que um brasileiro. 

Exemplo: um alemão residente no Uruguay tem, no Brasil, o mesmo direito de 

acesso à justiça que um brasileiro142. 

  Porém a mesma autora, citando Magalhães143 adverte que estas 

disposições do artigo 3º não se aplicam aos residentes temporários, aos turistas, 

aos admitidos nos países por tempo determinado nem tampouco se aplica aos 

que não gozam dos direitos de cidadania.   

 Quanto a Dispensa de caução ou depósito, no artigo 4º, está disposta a 

impossibilidade de se estabelecer qualquer caução ou depósito a um cidadão ou 

residente permanente de outro Estado Parte, estendido também às pessoas 

jurídicas.  

 Desta forma, o art. 835144 do Código de Processo Civil Brasileiro fica 

derrogado para imperar o princípio da Igualdade de Tratamento visando maior 

                                                 
142 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006 p.661.  
143 José Carlos de Magalhães. O supremo tribunal federal e o direito internacional: uma análise 
crítica, 2000, p.111 apud LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças 
no Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, 
comercial, trabalhista e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto 

(Coordenadores). O Direito internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor 
Jacob Dollinger – Rio de janeiro: Renovar, 2006 p.661 
144 Artigo 835 O autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na 
pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e 
honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes 
assegurem o pagamento. 
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segurança nas relações comerciais na medida em que não existam obstáculos ao 

acesso à justiça. 

  O que se pode inferir, neste ponto, é a igualdade de tratamento foi 

estendida, e que no âmbito do MERCOSUL, não é possível cobrar caução de 

cidadão de qualquer país membro, e que seja residente em um destes Estados. 

 Na mesma esteira, o artigo 15145 prevê a Isenção de custas desde que não 

haja solicitação de meios probatórios que ocasionem custas especiais ou 

necessidade de perícia.  

 A ideia central é a gratuidade para o procedimento normal, sendo 

necessário o ressarcimento somente se implicar em procedimentos mais 

complexos de colhimento de provas, alertado que estes “meios probatórios que 

ocasionem custos especiais, ” não existem delimitação, não podendo, somente, 

ferir a ordem pública do Estado requerido.    

 Por fim, quanto a Informação do direito estrangeiro, desde que não 

contrariem a ordem pública, em matéria Cível, Comercial, Trabalhista, 

administrativa e de direito privado serão fornecidas pelas Autoridades Centrais de 

cada Estado, como se infere de artigo 28, com a possibilidade de ser realizada 

por meio das autoridades diplomáticas146, sem qualquer custo ou despesa. 

 

4.2.2  A simplificação do processo de homologação e a eficácia 

extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais estrangeiros 

 

 O artigo 5º do protocolo delimita o objeto das cartas rogatórias de simples 

trâmite e probatória como sendo apenas as citações, intimações, citações com 

prazo definido, notificações ou outras semelhantes e recebimento ou obtenção de 

provas; Já o artigo 6º, estabelece o seu conteúdo obrigatório, sendo permitida a 

recusa do cumprimento na falta de algum dos itens147. 

                                                 
145 Protocolo de Las Leñas, Artigo 15 - O cumprimento da carta rogatória não poderá acarretar 
reembolso de nenhum tipo de despesa, exceto quando sejam solicitados meios probatórios que 
ocasionem custos especiais, ou sejam designados peritos para intervir na diligência. Em tais 
casos, deverão ser registrados no texto da carta rogatória os dados da pessoa que, no Estado 
requerido, procederá ao pagamento das despesas e honorários devidos. 
146 Protocolo de Las Leñas, Artigo 29 - A informação a que se refere o artigo anterior poderá 
também ser prestada perante a jurisdição do outro Estado, por meio de documentos fornecidos 
pelas autoridades diplomáticas ou consulares do Estado Parte de cujo direito se trata. 
147 a) denominação e domicílio do órgão jurisdicional requerente; b) individualização do 
expediente, com especificação do objeto e natureza do juízo e do nome e domicílio das 
partes;c)cópia da petição inicial e transcrição da decisão que ordena a expedição da carta 
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 Quanto à sentença e laudo arbitral, imprescindível detectar, que o texto do 

Protocolo também os divide em duas categorias, aqueles que necessitam passar 

pelo procedimento de homologação e aqueles, que devido a sua eficácia 

extraterritorial, não necessitam de reconhecimento. 

 O artigo 20148 do protocolo estabelece que as sentenças e laudos arbitrais 

que reunirem as condições por ele fixadas terão eficácia extraterritorial. 

  Isto significa que uma sentença ou laudo que contiver estes requisitos já se 

encontra ‘nacionalizada’, de modo que não há necessidade do procedimento de 

reconhecimento.  

 Nos demais casos, as sentenças ou laudos devem ser submetidos ao 

reconhecimento/homologação via carta rogatória, encaminhada ao Superior 

Tribunal de Justiça. 

 Esta situação posta no artigo 20 se torna simples na explicação de 

Magalhães: 

Esse dispositivo, como se nota, contém uma alternativa: reconhecimento 
da sentença ou sua execução, contemplando duas situações distintas. 
Uma em que é o juiz que prolatou a sentença que requer sua 
homologação, por meio da carta rogatória; outra em que a parte 
interessada é que requer diretamente ao juiz da execução, de outro 
Estado do Mercosul, que a processe, independentemente do 

                                                                                                                                                    
rogatória;d) nome e domicílio do procurador da parte solicitante no Estado requerido, se houver;e) 
indicação do objeto da carta rogatória, com o nome e o domicílio do destinatário da medida;f) 
informação sobre o prazo  de que dispõe a pessoa afetada pela medida para cumpri-la;g) 
descrição das formas ou procedimentos especiais com que haverá de cumprir-se a cooperação 
solicitada;h) qualquer outra informação que facilite o cumprimento da carta rogatória. 
Note que no item ‘a’ fica evidente que as cartas rogatórias devem tramitar perante o órgão 
judiciário, através da autoridade central. Não é permitido em Las Leñas, que o serviço diplomático 
ou qualquer das partes envolvidas sejam intervenientes. 
No entanto, a emenda ao Protocolo modifica a redação do artigo 10, e o mesmo passa a dispor 
que além da autoridade central, as cartas rogatórias poderão ser transmitidas por via diplomática 
ou consular ou pela própria parte interessada. 
Exceção ao disposto no item ‘g’ pode acontecer quando o descrito pelo Estado requerente ofender 
a ordem pública do Estado requerido, como se depreende do artigo 12 do Protocolo.  
148 Art, 20 - As sentenças e os laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia 
extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: 
a) que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados 
autênticos nos Estados de origem. 
b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente traduzidos para o 
idioma oficial do Estado em que se solicita seu reconhecimento e execução; 
c) que emanem de um órgão jurisdicional ou arbitral competente, segundo as normas do Estado 
requerido sobre jurisdição internacional; 
d) que a parte contra a qual se pretende executar a decisão tenha sido devidamente citada e 
tenha garantido o exercício de seu direito de defesa; 
e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que foi ditada; 
f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do Estado em que se solicita seu 
reconhecimento e/ou execução. 
Os requisitos das alíneas (a), (c), (d), (e) e (f) devem estar contidos na cópia autêntica da 
sentença ou do laudo arbitral. 
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homologação, diante da eficácia extraterritorial conferida pelo 
Protocolo.149       

    

 Sem dúvida, seguindo esta linha estar-se-ia no caminho certo na busca 

pela eliminação de barreiras na solução dos conflitos, evitando demora e custos 

extras e, com isto, melhorando a qualidade da prestação jurisdicional no âmbito 

do MERCOSUL. 

 Quando da entrada em vigor do Protocolo de Las Leñas no Brasil, em 

novembro de 1996, logo nas primeiras decisões pertinentes, se percebe qual 

seria a opinião do STF a respeito da extraterritorialidade das sentenças e laudos 

arbitrais advindos de países do MERCOSUL. 

 O Supremo Tribunal Federal no ano de 1997, em Agravo Regimental nos 

autos da Carta Rogatória nº 7613150, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda 

Pertence, que já havia de início negado o exequatur à carta rogatória, emana o 

entendimento de que o Protocolo de Las Leñas não afetou a exigência do 

procedimento de homologação de sentenças e laudos arbitrais para torná-los 

exequíveis no Brasil, apenas inova ao prescrever no artigo 19, que a 

homologação de sentença provinda dos Estados partes se faça mediante 

rogatória, num rito simplificado ao do previsto no artigo 218 e seguintes do 

Regimento Interno do STF. 

 Nas Razões Recursais do Agravo, nos autos da carta rogatória em 

questão, os recorrentes argumentam dentre outras coisas, que não pode haver 

outra conclusão da leitura e da interpretação da decisão do julgado da justiça 

argentina, senão a de que as Autoras dispõem de um título executório, suficiente 

e bastante segundo o Protocolo de Las leñas e de que necessitam ver acolhido o 

pedido que ora reiteram para vê-lo executado em território brasileiro. 

                                                 
149 MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: Uma 
análise crítica, 2000, p. 122 Apud, Maria Rosa Guimarães Loula. A extraterritorialidade das 

sentenças no Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria 
cível, comercial, trabalhista e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto 
(Coordenadores). O Direito internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor 
Jacob Dollinger – Rio de janeiro: Renovar, 2006. p. 672 
150 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. CR 7613 Agr Reg – ARGENTINA. Ministro Relator 
Sepulveda Pertence, DJU 09.05.1997. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcor
daos>  Acesso em 11 de janeiro de 2015.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
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  O Ministério Público deu parecer opinando que o Protocolo de Las Leñas 

não alterou nossa legislação no que tange à necessidade de homologação da 

sentença estrangeira para efeito executório no Brasil. 

 Na, sequencia, em seu voto151, o Ministro Sepúlveda Pertence inicia 

enfatizando que se trata de corolário inafastável da própria exigência de que, para 

tornar-se eficaz na ordem jurídica interna, a sentença estrangeira há de ser 

previamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal e a tanto, há de 

equiparar-se a sentença definitiva a decisão que, no curso do processo, defere 

medida cautelar, como sucede, no em apreço que deferiu um arresto. 

 A seguir o Ministro alude para os artigos 19 e 20 do Protocolo de Las 

Leñas, a começar pelo artigo 19, que prevê que o pedido de reconhecimento e 

execução das sentenças e de laudos arbitrais por parte das autoridades 

jurisdicionais será tramitado por via de cartas rogatórias e por intermédio da 

autoridade central, o Ministro alude que o termo reconhecimento ali utilizado é o 

mesmo que homologação de sentença conforme é regulada na legislação 

brasileira e no regimento interno do STF. Quanto ao artigo 20 que dispõe sobre os 

requisitos pertinentes à eficácia extraterritorial das sentenças e laudos 

estrangeiros, o Ministro de reduz a dizer que trata-se dos requisitos necessários à 

concessão do exequatur, sem inovações. Ele desconsidera o caráter mais 

inovador do protocolo disposto no artigo 20 do Protocolo de Las Leñas.  

Ele até entende o caráter mais evoluído do protocolo quando admite  que 

não está explicito que o reconhecimento há de preceder à execução, o que, à 

primeira vista daria margem a sustentação de que a verificação dos requisitos 

necessários ao reconhecimento se pudessem fazer incidentalmente quando 

rogada a execução da sentença estrangeira ao juiz brasileiro competente. Mas 

logo destoa disto ao considerar que no sistema jurídico brasileiro, haveria óbice 

constitucional intransponível a esse entendimento: a competência privativa do 

Supremo Tribunal Federal tanto para homoloção de sentenças estrangeiras 

quanto para concessão do exequatur às cartas rogatórias, concluindo que a 

homoloção, no sistema pátrio, é constitutiva, pois dá eficácia assimilada à do ato 

                                                 
151 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. CR 7613 Agr Reg – ARGENTINA. Ministro Relator 

Sepulveda Pertence, DJU 09.05.1997. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcor
daos>   Acesso em 11 de janeiro de 2015. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
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jurisdicional do foro à sentença estrangeira que a tinha, e, ademais, só o Supremo 

Tribunal Federal poderá decidir dela.  

Concordando com o parecer ministerial, de que o Protocolo de Las Leñas 

inovou apenas na determinação de que tramite por via carta rogatória os pedidos 

de reconhecimento e execução de sentenças e laudos arbitrais quando emanadas 

por autoridade judiciária competente do Estado e origem, ele concorda que assim 

se processe estes pedidos usando como argumento  o fato de que ao exigir a 

homologação, como requisito da eficácia do foro da decisão estrangeira e ao 

confiá-la a competência originária ao Supremo Tribunal, o ordenamento brasileiro 

nada dispôs sobre o procedimento do reconhecimento exigido e, portanto, não 

impediu que lei ou tratado lhe reservassem o mesmo rito das cartas rogatórias. 

Já ao concluir seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence reconhece que ao 

aplicar o rito das cartas rogatórias ao reconhecimento de sentença estrangeira 

oriunda dos Estados Partes do Protocolo de Las Leñas, em atenção ao que nele 

expressamente se prescreve - a posposição ao exequatur da oportunidade de 

impugná-lo, como se sucede na presente rogatória, que da impugnação possa 

resultar a revogação do decidido. Assim deu provimento ao Agravo Regimental, 

não para conceder exequatur, mas para tornar sem efeito  e decisão agravada 

anterior de denegação do exequatur e devolver os autos para a Procuradoria 

Geral da República para que se pronuncie sobre a satisfação dos requisitos do 

exequatur à vista  dos artigos 18 à 20 do Protocolo de Las Leñas. 

 Seguindo seu andamento processual foi concedido o exequatur embasado 

pelo Protocolo de Las Leñas a esta Carta Rogatória nº 7613152 ainda no ano de 

1997. Mas a decisão foi proferida pelo Ministro Celso de Melo, à época Presidente 

do STF. O ministro concedeu o exequatur pretendido, mas sua interpretação do 

Protocolo não foi coerente ao que se pretendia regrar no instrumento 

internacional. 

 A Carta rogatória objetivava o arresto pela quantia equivalente a dois mil 

dólares estadunidenses com o acréscimo de seiscentos dólares estadunidenses, 

que são avaliados para o pagamento dos juros e custas, sobre 50% dos direitos e 

                                                 
152 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. CR 7613 – ARGENTINA. Ministro Relator Sepúlveda 
Pertence, DJU 09.05.1997. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcor
daos> Acesso em 11 de janeiro de 2015.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
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ações que corresponderem à Senhora Adelma Margarita Luna de Nuñez, na sua 

qualidade de cônjuge do causador, Senhor Cesareo Nuñes.  

 Como embasamento da sua Decisão,  o magistrado, de início alude que o 

caráter executório da medida judicial objetivada na presente carta rogatória 

bastaria, por si só, para inviabilizar a pretendida concessão de exequatur. 

Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de carta 

rogatória passiva, tem, invariavelmente, repelido a possibilidade jurídica de 

concessão do exequatur para efeito de realização, em território brasileiro, de 

diligências de natureza executória. Em regra, as cartas rogatórias encaminhadas 

à Justiça brasileira somente devem ter por objeto a prática de simples ato de 

informação ou de comunicação processual, ausente desse procedimento qualquer 

conotação de índole executória, cabendo relembrar, por necessário, a plena 

admissibilidade, em tema de rogatórias passivas, da realização, no Brasil, de 

medidas cientificatórias em geral (intimação, notificação ou citação), consoante 

expressamente autorizado pelo magistério jurisprudencial prevalecente no âmbito 

desta Suprema Corte. Porém, faz ressalva, unicamente, para as hipóteses 

previstas em convenção internacional de cooperação judiciária citando os 

precedentes da CR 7.618 (AgRg), de Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence e 

CR 8.425, de sua relatoria. 

  O Ministro evidencia que o modelo jurídico brasileiro concernente às cartas 

rogatórias passivas sofreu, em tema de efetivação de atos de caráter executório, 

sensível modificação introduzida pelo Protocolo de Cooperação e Assistência 

Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, que o 

Brasil subscreveu, no âmbito do MERCOSUL, mas faz questão de dizer que o 

Protocolo não afetou a exigência de que qualquer sentença estrangeira - à qual é 

de equiparar-se a decisão interlocutória concessiva de medida cautelar - para 

tornar-se exequível no Brasil, há de ser previamente submetida à homologação 

do Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão de seu reconhecimento 

incidente, no foro brasileiro, pelo juízo a que se requeira a execução; inovou, 

entretanto, a convenção internacional referida, ao prescrever, no art. 19, que a 

homologação (dita reconhecimento) de sentença provinda dos Estados partes se 

faça mediante rogatória, o que importa admitir a iniciativa da autoridade judiciária 

competente do foro de origem e que o exequatur se defira independentemente da 
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citação do requerido, sem prejuízo da posterior manifestação do requerido, por 

meio de agravo à decisão concessiva ou de embargos ao seu cumprimento153. 

  Ainda no parecer do Ministro, o mesmo continua a dizer que o Supremo 

Tribunal Federal deixou claramente assentado que, hoje, no Brasil, aplica-se, ao 

reconhecimento e execução de sentença estrangeira emanada de qualquer dos 

Estados integrantes do MERCOSUL, subscritores do Protocolo de Las Leñas, a 

disciplina ritual pertinente às cartas rogatórias, razão pela qual cumpre ter 

presente, no tema, a norma inscrita no Artigo 19 dessa Convenção Internacional. 

  Seguindo na sua argumentação, o Ministro chega agora a um ponto do seu 

parecer em que afirma que: 

 

“impõe-se advertir, no entanto, que, embora simplificada a sua disciplina 
ritual, o reconhecimento de sentenças estrangeiras oriundas de países 
do MERCOSUL, para viabilizar-se, instrumentalmente, mediante simples 
carta rogatória, deverá, necessariamente, observar e satisfazer as 
exigências formais impostas pelo Protocolo de Las Leñas, notadamente 
aqueles requisitos fixados em seus Artigos 20 e 21”.   

 

  Após a argumentação o Ministro conclui que uma vez atendidos os 

requisitos previstos no Protocolo de Las Leñas (artigos 20 e 21) e não se 

configurando qualquer situação de ofensa à soberania nacional, à ordem pública 

e aos bons costumes, pela concessão nos termos do parecer do Ministério 

Público Federal, do pedido de reconhecimento e execução da sentença 

estrangeira em referência (medida de constrição judicial sobre direitos e ações), 

para que esta produza, no território brasileiro, os seus regulares efeitos legais. Em 

consequência, considerando a disciplina ritual fixada, segundo ele, no Protocolo 

de Las Leñas (art. 19), concedeu o exequatur.  

    Passando agora a analisar a decisão acima, o Supremo Tribunal Federal 

no ano de 1997, nos autos da Carta Rogatória nº 7613 sob a relatoria do Ministro 

Celso de Melo, emana o entendimento de que o Protocolo de Las Leñas não 

afetou a exigência do procedimento de homologação/reconhecimento de 

sentenças e laudos arbitrais para torná-los exeqüíveis no Brasil, apenas inova ao 

prescrever no artigo 19, que a homologação de sentença provinda dos Estados 

                                                 
153 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. CR 7613 – ARGENTINA. Ministro Relator Sepúlveda 
Pertence, DJU 09.05.1997. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcor
daos> Acesso em 11 de janeiro de 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=las+lenas&base=baseAcordaos
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partes se faça mediante rogatória: em suma, não necessita da prévia intimação 

da parte requerida, seria apenas esta a diferença. 

 O STF reconhece apenas que o artigo 19 do acordo internacional introduz 

a simplificação do rito no processo de homologação de sentenças e laudos 

arbitrais estrangeiros emanados nos Estados membros do MERCOSUL através 

de Cartas Rogatórias. Isto por si só simplifica consideravelmente a concretização 

da prestação jurisdicional na medida em que dispensa prévia citação do requerido 

para a concessão do exequatur pela autoridade judiciária.  

  Na opinião do STF o Protocolo de Las Leñas apenas estabelece a 

simplificação do rito para o procedimento de homologação das sentenças e 

laudos arbitrais, não reconhecendo o caráter mais complexo descrito no texto do 

artigo 20, de onde se pode entender que a carta rogatória é via processual às 

medidas de simples trâmite e probatórias e de procedimento de 

reconhecimento/homologação de sentenças e laudos arbitrais, no entanto, 

podendo ser dispensado este trâmite na execução das sentenças e laudos cuja 

‘nacionalidade’ já lhe é atribuído nos termos do artigo 20 do Protocolo.  

 Então aqui fica explicito um entrave, que seria a possibilidade de haver a 

dispensa ao procedimento de homologação, pois conforme se depreende do 

artigo 20 do Protocolo, que trata da eficácia extraterritorial, independentemente da 

homologação do STF desde que inserta em algumas condições delimitadas no 

artigo 20 do Protocolo, a sentença ou laudo arbitral poderia ser cumprida 

diretamente perante um juiz de 1º grau, que conheceria do pedido de execução 

de sentença após a análise dos requisitos indispensáveis previstos no artigo 20, 

em especial se o direito estrangeiro ofende a ordem pública brasileira. 

 Como se percebe, a posição do STF não reconhece o caráter mais 

complexo descrito no texto do artigo 20, de onde se pode entender que a carta 

rogatória é via processual às medidas de simples trâmite e probatórias e de 

procedimento de reconhecimento/homologação de sentenças e laudos arbitrais, 

no entanto, podendo ser dispensado este trâmite na execução das sentenças e 

laudos cuja ‘nacionalidade’ já lhe é atribuído nos termos do artigo 20 do Protocolo.  

 Posteriormente, mas ainda no ano de 1997, em Despacho na Carta 

Rogatória nº 7899154, onde o Ministro Celso de Melo discorre sobre a 

                                                 
154 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 7899. Relator Ministro Celso de melo. 
Disponível em: 
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possibilidade de conceder exequatur às cartas rogatórias com cunho 

executório155, além de deixar evidente que a posição do STF era a de sempre 

denegar este tipo de exequatur, exceto àquelas expedidas com base em 

convenções internacionais, no que se insere o Protocolo de Las Leñas, no texto 

deste Despacho o Ministro faz menção de que se aplica ao reconhecimento e 

execução de sentença emanada dos Países do MERCOSUL o rito das cartas 

rogatórias, advertindo, porém, que para viabilizar-se o reconhecimento mediante 

simples carta rogatória, a sentença deveria, necessariamente, satisfazer as 

exigências do artigo 20 e 21 do Protocolo de Las Leñas: 

 

“[..] o Supremo Tribunal Federal deixou claramente assentado que, hoje, 
no Brasil, aplica-se, ao reconhecimento e execução de sentença 
estrangeira emanada de qualquer dos Estados integrantes do 
MERCOSUL, subscritores do Protocolo de Las Leñas, a disciplina ritual 
pertinente às cartas rogatórias, razão pela qual cumpre ter presente, no 
tema, a norma inscrita no Artigo 19 dessa Convenção Internacional, que 
assim dispõe: “O pedido de reconhecimento e execução de sentenças e 
de laudos arbitrais por parte das autoridades jurisdicionais, será 
processado por via de cartas rogatórias e por intermédio da Autoridade 
Central.”  
(...) 
Impõe-se advertir, no entanto, que, embora simplificada a sua disciplina 
ritual, o reconhecimento de sentenças estrangeiras oriundas de países 
do MERCOSUL, para viabilizar-se, instrumentalmente, mediante simples 
carta rogatória, deverá, necessariamente, observar e satisfazer as  
exigências formais impostas pelo Protocolo de Las Leñas, notadamente 
aqueles requisitos fixados em seus Artigos 20 e 21. 
(...) 
No caso ora em análise, observo que a cópia autêntica da sentença 
proferida pela Justiça da República Argentina não contém e nem faz 
referência aos requisitos e condições mencionados nos Artigos 20 e 21 
do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional firmado em Las 

                                                                                                                                                    
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=146&dataPublicacaoDj=0
1/08/1997&incidente=1674738&codCapitulo=6&numMateria=100&codMateria=2> Acesso em 11 
de janeiro de 2015. 
155 A minuta do Protocolo de Las Leñas trazia disposições sobre o cumprimento de cautelar 
estrangeira por meio de rogatória, porém à época de negociação do Protocolo, o cenário brasileiro 
em relação ao cumprimento de rogatória com cunho executório não era permissivo. 
Posteriormente, o STJ continuou a denegar exequatur às medidas de cunho executório, 
ressalvando apenas àquelas com base em convenções internacionais. Esta posição só que veio a 
ser modificada com a Resolução 9/2005, em seu art. 7º. ver VESCOVI. Eduardo. Problemas de 
Processo “Internacional” y cooperación jurídica internacional em los Estados 
mercosueños. p. 395. In: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P (Coord.). Derecho internacional 
privado de los estados Del Mercosur. Buenos Aires: Zavalia, 2003. P371-410 Apud BRIGIDO, 
Eveline Vieira e JAEGER, Guilherme Pederneiras. Protocolo de medidas cautelares do 
MERCOSUL. In: PIMENTEL, Luiz Otávio, MOTA, Carlos Esplugues e BARRAL, Welber (Org.). 
Direito Internacional Privado: União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 
p. 272. 
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Leñas, especialmente ao atendimento das exigências constantes das 
alíneas a, c, d, e e f do Art. 20”156. 

 

 Nota-se, que esta interpretação do Protocolo foi ainda mais restritiva. Ou 

seja, pelo exposto, para a concessão do exequatur às sentenças e laudos dos 

países do MERCOSUL se faria necessário, também, que a sentença preenchesse 

os requisitos do artigo 20 e 21, porém, estas condições uma vez identificadas 

conferem a extraterritorialidade à sentença, não necessitando a mesma de 

homologação para ser executada. 

 Estas, além de não constituírem a melhor aplicação do Protocolo, pois não 

reconhecem a extraterritorialidade das sentenças de laudos arbitrais, não se 

coaduna, à época, com a então recente lei 9.307/96 – Lei de Arbitragem, trazendo 

à lembrança a questão do duplo exequatur. 

 Em verdade, o que o protocolo prevê é que as sentenças e laudos arbitrais 

que não estiverem revestidos das exigências do artigo 20 devam ser objeto de 

homologação com base no Trâmite iniciado pela Autoridade Central do país 

requerente que se comunica com a Autoridade Central do país requerido. 

  No Brasil, como já explicado na primeira parte deste trabalho, as cartas 

rogatórias recebidas pela autoridade central eram então encaminhadas para o 

STF. No entanto, atualmente, por força da Emenda Constitucional 45 de 2004, 

são encaminhadas para o Superior Tribunal de Justiça para a outorga do 

exequatur, que segue as disposições da Resolução nº 9 do STJ157 de 04.05.2005. 

  Esta mudança de competência poderia ter levado a um avanço na 

jurisprudência pátria com uma nuance mais integracionista, mas como é da 

observância do Ministro aposentado do STJ, Raphael de Barros Monteiro Filho158, 

“não é demais lembrar que o STJ, em linhas gerais, manteve o acervo 

jurisprudencial de há muito construído pela Suprema Corte, que lhe tem servido 

de guia.” Assim, parece-nos, que no diz respeito à interpretação do Protocolo de 

                                                 
156 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória nº 7899. Relator Ministro Celso de melo. 

Despacho proferido em 11.06.1997. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=146&dataPublicacaoDj=0
1/08/1997&incidente=1674738&codCapitulo=6&numMateria=100&codMateria=2> Acesso em 11 
de janeiro de 2015. 
157 Este texto pode ser encontrado em:  
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/368/Res_9_2005_republica%C3%A7%C3%A3
o.pdf?sequence=5> Aceso em 11 de janeiro de 2015. 
158 MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros. “Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça na cooperação passiva”. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/20649> Acesso em 13 de janeiro de 2015. 

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/368/Res_9_2005_republica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=5
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/368/Res_9_2005_republica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=5
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Las Leñas quanto à questão da extraterritorialidade das sentenças e laudos 

arbitrais, a posição do STJ, em dias atuais, não diverge da opinião do STF. 

   De fato, seria realmente uma visão mais integracionista de se esperar das 

decisões do Superior Tribunal de Justiça com relação à concessão de exequatur 

às cartas rogatórias advindas dos países membros do MERCOSUL, estar-se-ia 

avançando na tentativa de constituição de um mercado comum.  

  Adiante, apresenta-se um panorama do entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça sobre a efetividade do Protocolo de Las Leñas e competência 

constitucional preponderante do STJ para concessão de exequatur.    

 

4.2.3 Diferenças atuais entre as cartas rogatórias e a homologação e 

execução de sentenças oriundas dos países do MERCOSUL: 

Inconstitucionalidade do Protocolo? 

 

   A seguir, análise de uma Decisão do STJ, que serviu de precedente para 

tantas outras decisões, inclusive as de caráter internacional de concessão de 

exequatur, que evidencia um posicionamento deste órgão jurisdicional sobre os 

limites da autoridade de um juiz além das fronteiras de seu próprio Estado, mas 

que traz em seu bojo uma análise acertada sobre a aplicação ou não de tratados 

internacionais que uma vez já tenham sido incorporados ao direito interno 

brasileiro. Ou os tratados são seguidos, neste caso, tratados como regra no 

mesmo de validade e de eficácia das normas nacionais, inclusive perdendo 

revogar alguma anterior; ou não se adota o tratado, neste caso julgando-o 

inconstitucional, o que não pode acontecer é simplesmente não adotar uma regra 

sem antes declarar oficialmente a sua inconstitucionalidade. 

  Passemos a decisão, que apesar de cuidar de lide penal, para efeitos de 

entendimento jurisprudencial acerca de aplicabilidade de tratado internacional 

pode ser aplicado ao presente trabalho159. 

 Trata-se de reclamação apresentada por Boris Abramovich Berezovsky, ao 

fundamento de que o Juiz da 6ª Vara Federal Criminal da Subsecção Judiciária de 

São Paulo, SP, nos autos do Processo 2006.61.81.008647-8, usurpou a 

                                                 
159 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 2.645. Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJU 16.12.2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
702549165&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos> Acesso em 05 de maio de 2015. 
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competência do Superior Tribunal de Justiça, definida no art. 105, I, i, da CF/88, 

para a concessão de exequatur à carta rogatória. A usurpação consistiu na 

decisão de autorizar, a pedido do Ministério Público Federal, a remessa de cópia 

do ‘hard disk do computador apreendido em poder de Boris Berezovsky’ para a 

Procuradoria Geral da Federação Russa, em atendimento a ofício encaminhado 

pelo Vice-Procurador Geral daquele país160. 

  Acontece que A Federação Russa, assim como o Brasil, é signatária da 

Convenção de Mérida, cidade mexicana onde ocorreu sua assinatura, tendo sido 

firmada, por 150 países, dos quais 95 já a internacionalizaram, destacando-se 

ainda dentre eles, Argentina, Austrália, Espanha, Estados Unidos da América, 

China França e Reino Unido. O procedimento adotado por este Juízo ao atender 

ao pleito formulado pelo órgão ministerial observou o rito estabelecido pela 

aludida Convenção, notadamente no capítulo relativo à Cooperação Internacional, 

em seus artigos 43, 46, dentre outros, bem como pela Convenção de Palermo, de 

2000, quanto ao Crime Organizado Transnacional, em especial, nos artigos 18, 27 

e 28. E assim o fez, sem desatender o ordenamento jurídico interno, porquanto se 

atentou também para a forma preconizada pelo parágrafo único do art. 7° da 

Resolução n.º 09, de 04.05.2005, do STJ, que alude que 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 auxilio direto. 

 Trata-se de auxilio direto decorrente da aplicação do rito das Convenções 

de Mérida e Palermo quanto da natureza da medida pleiteada pelo Ministério 

Público Federal, sem contar o preceito da reciprocidade do qual se baseiam, na 

ausência de normativo, as relações internacionais. Por isso não se aventou ser o 

caso de concessão de exequatur na forma estabelecida no artigo 105, inciso I, 

alínea 'i', da Constituição Federal. 

 

                                                 
160 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 2.645. Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJU 16.12.2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
702549165&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos> Acesso em 05 de maio de 2015. 
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 Nos autos desta Reclamação nº 2.645161, de 16.12.2009, o Ministro Relator 

Teori Albino Zavascki emite o entendimento de que a relação entre os Estados 

soberanos decorrem do princípio da territorialidade da jurisdição, que é inerente 

ao princípio da soberania e assim a autoridade dos juízes não podem extrapolar 

os limites de seu próprio país. Enfatiza também que na ao atribuir ao STJ a 

competência para a “concessão do exequatur às cartas rogatórias” (art. 105, I, i), 

a Constituição está se referindo especificamente, ao juízo de deliberação 

consistente em aprovar ou não o pedido feito por autoridade judiciária estrangeira 

para cumprimento, em nosso país, de diligência processual requisitada por 

decisão do juiz rogante. É com este sentido e nesse limite, portanto, que deve ser 

compreendida e referida competência constitucional. E esclarece que o que 

interessa ao julgamento do caso concreto é justamente definir o conteúdo e os 

limites da competência do STJ inscrita na cláusula constitucional de “concessão 

de exequatur às cartas rogatórias”. 

  O Ministro alerta que as relações internacionais, no âmbito do que se 

denomina, genericamente, de cooperação jurídica, estão previstas, 

fundamentalmente, em normas de direito público internacional, estabelecidas em 

acordos bilaterais, regionais e multilaterais, que têm proliferado fecundamente em 

todo o mundo nas últimas décadas. 

  O magistrado vai além e cita precedentes do STF sobre a incorporação dos 

tratados internacionais no mesmo nível das leis ordinárias e até mesmo de 

emenda constitucional, estando elas sujeitas ao controle de constitucionalidade: 

 

(...) Conforme reiterada jurisprudência do STF (v.g.: RE 80.004, Min. 
Cunha Peixoto, RTJ 83/809-848; PPex 194, Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ de 04.04.97, RTJ 177/43; Ext 795, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 
06.04.01), os tratados e convenções internacionais de caráter normativo, 
"(...) uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no 
sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e 
de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias", inclusive para 
efeito de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade (STF, 
ADI-MC 1480-3, Min. Celso de Mello, DJ de 18.05.2001), com eficácia 
revogatória de normas anteriores de mesma hierarquia com eles 
incompatíveis (lex posterior derrogat priori). Aliás, após a Emenda 
Constitucional 45/2004, essas fontes normativas internacionais alçam-se 
até à estatura constitucional, quando dispõem sobre direitos humanos e 

                                                 
161 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 2.645. Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJU 16.12.2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
702549165&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos> Acesso em 05 de maio de 2015. 
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são aprovadas em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros 
das Casas do Congresso Nacional (art. 5º, § 3º da Constituição).   

  

 Em seguida o Ministro emite o entendimento de que isto significa dizer que, 

salvo se declarados inconstitucionais, os tratados e convenções aprovados e 

promulgados pelo Brasil devem ser fielmente cumpridos por seus destinatários. 

No que diz respeito especificamente aos órgãos jurisdicionais, não se admite, 

porque então sim haverá ofensa à Constituição, seja negada aplicação, pura e 

simplesmente, a preceito normativo, sem antes declarar formalmente a sua 

inconstitucionalidade. Conforme prevê a súmula vinculante 10/STF: "viola a 

cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de 

Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência, no todo ou em parte". 

  O Ministro termina seu raciocínio dizendo que no que concerne ao sistema 

de cooperação jurídica internacional, é importante que se tenha consciência da 

necessidade de uma posição clara a respeito: ou se adota o sistema estabelecido 

nos compromissos internacionais, ou, se inconstitucional, não se adota, caso em 

que será indispensável além da sua formal declaração interna de 

inconstitucionalidade, também denunciar, no foro internacional próprio, os 

tratados e convenções assinados e promulgados. O não cumprimento desses 

compromissos, é fácil perceber, acaba afetando o funcionamento do sistema 

como um todo, tanto no que diz respeito aos deveres de cooperação passiva que 

tem o Brasil em relação à comunidade das Nações, quanto no que diz com o 

atendimento dos interesses nacionais, nos pedidos de cooperação ativa 

formulado por autoridades brasileiras. 

  Passemos à discussão, de fato. O artigo 105, I, i da Constituição é claro ao 

estabelecer a competência do STJ para a homologação de sentenças 

estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Por este motivo e 

pelo fato de o protocolo de Las Leñas estar inserido no sistema jurídico brasileiro 

no mesmo patamar de eficácia, autoridade e validade das leis ordinárias, como tal 

está sujeito ao controle de constitucionalidade.  

  Ademais, no dispositivo constitucional não há a previsão de que todas as 

sentenças devam ser homologadas. Consubstanciando tal afirmativa a antiga Lei 

de Introdução ao Código Civil brasileiro, em seu artigo 15, parágrafo único, aludia 



96 

 

para a dispensa da homologação quanto às sentenças “meramente declaratórias 

do Estado de pessoas”.  

 Esta tese era apoiada na lição Magalhães162, e, além disto, o autor 

evidenciava que a extraterritorialidade de que trata o Protocolo concilia-se com a 

norma do parágrafo único do artigo 4º da Constituição federal, o autor salientava  

que  nem toda sentença estrangeira estaria subordinada a esse processo de 

homologação, como se inferia da norma do artigo 15 da lei de Introdução ao 

Código Civil, que dispensava esta homologação quanto às sentenças “meramente 

declaratórias do Estado de pessoas. Ademais, a atribuição da extraterritorialidade 

às sentenças e laudos arbitrais de que trata o Protocolo de Las Leñas, além de 

expressamente previsto no seu artigo 20, concilia-se com a norma do parágrafo 

único do artigo 4º da Constituição Federal e que, sendo guardião da Constituição, 

deveria o Supremo Tribunal Federal interpretar as convenções firmadas pelo país 

em consonância com os princípios que a informam e, assim, no que diz respeito 

aos que regem o processo integracionista, adotar interpretações que favoreça e 

não opor empecilhos que somente postergam a aspiração que a nação fez 

inscrever na própria Constituição Federal, como um dos princípios da República.    

 Essa discussão a respeito da competência já foi alvo de discussão, o caso 

ocorreu anteriormente a Emenda constitucional 45, e foi decidido nos autos da 

Reclamação nº 717, proveniente do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Foi cassada, em dezembro de 1997 a decisão do juiz de Santana do 

Livramento163 (RS) que determinou o cumprimento de uma carta rogatória 

                                                 
162 MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: Uma 
análise crítica, 2000, p. 125, apud Maria Rosa Guimarães Loula. A extraterritorialidade das 

sentenças no Protocolo de Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria 
cível, comercial, trabalhista e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto 
(Coordenadores). O Direito internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor 
Jacob Dollinger – Rio de janeiro: Renovar, 2006. p. 672. 
163 STF Recl. 717: competência exclusiva do STF (Mercosul) DESPACHO: Trata-se de 
reclamação formulada contra ato do Juiz de Direito da Comarca de Santana do Livramento/RS, 
que, havendo alegadamente concedido exequatur a carta rogatória que lhe foi encaminhada 
diretamente por magistrado estrangeiro (Juiz de Rivera, Uruguai), teria usurpado a competência 
monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal, em cujas atribuições se inclui o poder de 
determinar a execução, em território brasileiro, de providências constantes de comissões 
rogatórias dirigidas ao Poder Judiciário do Brasil. Consta que o magistrado estadual gaúcho teria 
invocado, como fundamento jurídico supostamente autorizador de sua decisão, o Protocolo de Las 
Leñas. O ora reclamente - considerada a situação de urgência que alega - formula pedido de 
imediata suspensão cautelar de eficácia do ato ora impugnado, cuja prática foi determinada pelo 
Juiz de Direito da Comarca de Santana do Livramento/RS (Direção do Foro). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=24&dataPublicacaoDj=04/
02/1998&incidente=3724901&codCapitulo=6&numMateria=3&codMateria=2> Acesso em 11 de 
janeiro de 2015. 
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encaminhada pelo juiz de Rivera (Uruguai), com base no Protocolo de Las Leñas . 

As duas cidades são separadas por uma avenida, mas o presidente do STF 

considerou que sua competência exclusiva para conceder o "exequatur" a uma 

carta rogatória foi usurpada. Primazia da velha doutrina sobre a nova realidade164. 

 Em seu despacho, o Ministro Relator Celso de Melo esboçou que a 

celebração do Protocolo de Las Leñas em nada alterou essa regra constitucional 

de competência, pois tratados ou convenções internacionais estão rigidamente 

sujeitos à supremacia e autoridade da Constituição Federal. Reafirmou que as 

sentenças advindas do MERCOSUL poderão submeter-se ao reconhecimento 

pela tramitação de simples carta rogatória, contudo esta simplificação não teve o 

condão de afastar o juízo de delibação do STF: 

 

(...) a celebração do Protocolo de Las Leñas em nada alterou essa regra 
constitucional de competência, mesmo porque os atos de direito 
internacional público, como os tratados ou convenções internacionais, 
estão rigidamente sujeitos, em nosso sistema jurídico, à supremacia e à 
autoridade normativa da Constituição da República. (...) as sentenças 
estrangeiras, desde que proferidas por autoridades judiciárias dos 
demais Estados integrantes do MERCOSUL, poderão, para efeito de sua 
execução em território nacional, submeter-se a reconhecimento e 
homologação, mediante instauração de procedimento ritual simplificado 
fundado na tramitação de simples carta rogatória dirigida à Justiça 
brasileira. Essa simplificação procedimental, contudo, não teve o condão 
de afastar a intervenção processual do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, a cujo juízo de delibação continuam sujeitas as cartas rogatórias 
passivas expedidas com fundamento no Protocolo de Las Leñas165. 
 
 

 Diante do exposto, vale salientar, porém, que conforme o artigo 12 do 

Protocolo”, a autoridade jurisdicional encarregada do cumprimento de uma carta 

rogatória aplicará sua lei interna no que se refere aos procedimentos. ” 

 Partindo desta premissa, os procedimentos adotados pelo STF e 

atualmente pelo STJ não contrariam os regramentos do Protocolo. Mas ratificando 

o já dito acima, esta competência se refere àquelas sentenças ou laudos que 

necessitam de homologação, de modo que a suposta inconstitucionalidade de Las 

                                                 
164 VENTURA, Deisy. O direito e o avesso do Mercosul. Folha de São Paulo, 03/07/98. 

Disponível em: < http://www.embarg.org.br/ArtVentura.htm> Acesso em 09 de janeiro de 2015. 
165 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 717. Relator Ministro Celso de Melo, DJU 
04.02.1998. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=24&dataPublicacaoDj=04/
02/1998&incidente=3724901&codCapitulo=6&numMateria=3&codMateria=2> Acesso em 11 de 
janeiro de 2015. 
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Leñas, a qual ofenderia a legislação brasileira e a soberania do país não se 

sustenta. 

 Ademais, como entende Magalhães, a Constituição Federal dispõe que “a 

República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações. ” 166 Desta forma, não restam dúvidas de que a Carta 

Maior incentiva a integração regional. 

 Sobre a questão da ofensa à Soberania Estatal, este argumento não toma 

corpo, pois se aproxima da ideia de supranacionalidade, o que não se faz 

coerente no âmbito do MERCOSUL. 

 Doutra banda se faz aparente pelo disposto no próprio artigo 20, f, quando 

a sentença ou laudo a serem executados não devem contrariar a ordem pública 

do Estado em que se solicita seu reconhecimento/execução, pois o conceito de 

ordem pública se liga, indubitavelmente, ao de soberania, podendo atuar como 

limite na aplicação do direito estrangeiro. Porém, uma sentença que promovesse 

ofensas à ordem pública nacional, poderia ser afastada pelo juiz competente da 

execução.  

Outros exemplos podem ser apontados para demonstrar ineficácia da 

Cooperação Jurisdicional Transfronteiriça no Mercado Comum do Sul, de onde se 

observa a dificuldade de implantação do sistema167. 

                                                 
166 Artigo 4º, Parágrafo único, Constituição Federal.   
167 Em 13 de janeiro de 1998 a Juíza de Direito da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, 
Liselana Schiffino Robles Ribeiro ditou a sentença no caso Leben contra a administração 
Tributária do Estado do Rio Grande do Sul na que deu preeminência ao Tratado de Assunção que 
estabeleceu o Mercosul sobre o direito interno brasileiro. No caso, se tratava da importação de 
leite embalado pronto para o consumo, similar ao produto nacional brasileiro proveniente do 
Uruguai. O Estado do Rio Grande do Sul aplicava um imposto à circulação de mercadorias e 
serviços ao leite uruguaio que não se aplicava ao similar nacional. O importador do leite uruguaio 
solicitou a Justiça um tratamento similar ao dispensado ao produto nacional, ao qual não era 
cobrado tal imposto. A respeito do artigo 7 do Tratado de Assunção dispõe: "Em matéria de 
impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado 
Parte gozarão, nos outros Estados, taxas e outros encargos internos, os produtos originários 
Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional". A Juíza deu lugar ao pedido da 
empresa importadora sinalizando: "Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, para que a 
legislação interna possa dispor em sentido contrário ao disposto nele se contenha, exige-se sua 
prévia denúncia, pois o tratado contratual é título de direito subjetivo". Citou também o artigo 152 
da Constituição do Brasil: "É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou 
destino". "Portanto"-Conclui a Juíza- "sendo o leite embalado, pronto para o consumo produzido 
no Brasil beneficiado por uma isenção tributária, também o é um produto similar estrangeiro". A 
ordem jurídica do Mercosul, como toda ordem jurídica, deve estar dotado de órgãos e 
procedimentos para criar as normas, interpretá-las e assegurar seu cumprimento. As normas são 
criadas pelo Conselho, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio. O Protocolo de 
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4.2.4 Da Competência difusa dos juízes de 1º grau para execução de 

Decisões judiciais estrangeiras 

 

 Na melhor interpretação do protocolo, em que a parte imediatamente 

interessada168 na execução da sentença ou laudo a promovesse perante um juiz 

de 1º grau, este juiz poderia afastar sua execução se acaso identificasse ofensa à 

ordem publica brasileira. Seria na explicação de Maria Rosa Guimarães Loula169 o 

seguinte: “que do mesmo modo que cabe a qualquer juiz o controle difuso da 

constitucionalidade das leis, o mesmo poderia realizar o controle difuso da 

adequação das sentenças estrangeiras à ordem pública nacional”.  

 A este juiz competente entende-se como sendo até mesmo um juiz de 

direito estadual, a depender da natureza do direito da sentença ou laudo. Agora, 

encontra-se este entendimento na contramão não só da Constituição Federal, em 

seu art. 109, inciso x, ao dispor que compete aos juízes federais processar e 

julgar (...) a execução da carta rogatória, após o exequatur; mas em dissonância 

com o Código de Processo Civil, mais especificamente com o artigo 474-N, que 

                                                                                                                                                    
Brasília para a solução de controvérsias, por sua vez, prevê a constituição de tribunais arbitrais 
para todos os casos de interpretação, aplicação ao incumprimento das normas do Mercosul. Que 
conclusões se podem extrair desse importante falho judicial? A primeira é que sem a necessidade 
de contar com uma Corte de Justiça do Mercosul os juízes nacionais dos países membros podem 
assegurar o controle da legalidade das normas de direito interno com relação ao Tratado do 
Mercosul, sobre a base da prevalência do Tratado sobre as normas da legislação interna. Uma 
Corte de Justiça para o Mercosul seria necessária para assegurar a interpretação uniforme das 
normas do Mercosul no caso de que os poderes judiciais nacionais as interpretarem de maneira 
contraditória. Porém este é um problema que ainda está relativamente longe. É necessário 
começar por onde o fizeram os demandantes do caso Leben: por demandar aos juízes nacionais o 
direito a ingressar sem obstáculos nos mercados dos países membros do Mercosul com todos os 
produtos do universo alfandegário, nas condições fixadas nas normas aprovadas pelos órgãos de 
condução estabelecidos pelos Tratados de Assunção-Ouro Preto. A Juíza Ribeiro mostra o 
caminho. Os casos das reclamações que não possam ser solucionados em curto prazo pela 
Comissão de Comércio, que é o órgão encarregado inicialmente de examiná-las e resolvê-las, 
podem ser levados tanto ao Protocolo de Brasília como aos Juízes. O caso Leben prova que este 
último caminho funciona e é expeditivo. Os advogados e os juízes podem contribuir a consolidar o 
Mercosul, outorgando-lhe a previsibilidade que requer para manter o prestígio que seus 
extraordinários resultados tão merecidamente lhe outorgaram. Por Jorge Hugo Herrera Vegas, 
Embaixador da Argentina no Brasil. Disponível em: <http://www.embarg.org.br/ArtJhv1.htm> 
Acesso em 12 de fevereiro de 2015. 
168 Diante da possibilidade de a própria parte interessada dar impulso ao início da execução da 
sentença ou laudo arbitral, ressalte-se novamente a emenda ao Protocolo, que adicionou esta 
possibilidade no artigo 19 do protocolo, inclusive podendo transmitir-se por via diplomática ou 
consular além da Autoridade Central 
169 LOULA, Maria Rosa Guimarães. A extraterritorialidade das sentenças no Protocolo de Las 
Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria cível, comercial, trabalhista 
e administrativa. In: TIBÚRCIO, Carmem e BARROSO, Luís Roberto (Coordenadores). O Direito 

internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dollinger – Rio de 
janeiro: Renovar, 2006. p. 673. 

http://www.embarg.org.br/ArtJhv1.htm
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lista os títulos executivos judiciais e entre eles, no inciso VI, a sentença 

estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 Tanto no primeiro como no segundo caso, a solução para o conflito acha 

alicerce apenas no argumento de que as sentenças ou laudos arbitrais proferidos 

no âmbito do MERCOSUL em atendimento ao artigo 20 não precisam de 

homologação, e assim sendo, se encaixam nos incisos I ou IV, do próprio artigo 

475 – N170.  

  Com isto, e de acordo com o artigo 475-P, a execução destas sentenças ou 

laudos se faz perante os tribunais, nas causas de sua competência originária (CF, 

arts. 102,I; 105,I;108,I e 125, §1º). Ou seja, de acordo com a natureza da 

sentença estrangeira, ‘naturalizada’ por força do acordo internacional, o seu 

cumprimento poderá ser realizado perante um juízo estadual.   

  A competência para o cumprimento da sentença é matéria do artigo 475-P 

do CPC, que a Lei 11.232/2005 introduziu no texto do código de processo civil. Na 

expressão ‘cumprimento’ sem dúvida compreende-se a execução em sentido 

estrito, própria, na dicção legal das obrigações por quantia certa (art. 475-I, caput, 

do CPC). Quanto à sentença estrangeira, o artigo 475-P, III, do CPC faz 

referência ao juízo cível competente171.   

 Esclarecendo melhor a questão sobre juízo cível competente, o artigo 475-

P, inciso III do CPC, dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante 

o juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, se 

sentença arbitral ou de sentença estrangeira.    

 Dada a circunstância de que três sentenças revistas no texto deste inciso 

III foram proferidas julgadores outros que não um juiz cível (o juiz penal, o árbitro 

e o juiz estrangeiro) e considerando que o  CPC as reconhece como títulos 

executivos judiciais (art. 475-N, II,IV e VI), vale dizer que então que diante do 

artigo 475-P, não resta outra alternativa ao intérprete, senão se socorrer das 

regras gerais de competência para estabelecer que tratando-se de  sentença 

                                                 
170 Art. 475-N. São títulos executivos judiciais 
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não 
fazer, entregar coisa ou pagar quantia; 
(...) 
IV – a sentença arbitral; 
171 MOREIRA. José Carlos Barbosa Moreira. Breves observações sobre a execução de 
sentença estrangeira à luz das recentes reformas do CPC. In: Direito Internacional Privado: 

Teoria geral - Luiz Olavo Batista,Valério de Oliveira Mazzuolli, organizadores. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais,2012 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4). p. 1266. 
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arbitral aplica-se o artigo 100 IV, d, do CPC (local da satisfação da obrigação) 

como regra, e na sua falta,  os artigos 94 e 97 (foro do domicílio do réu e seus 

desdobramentos), valendo salientar que a alusão  ao “órgão do Poder Judiciário a 

que, originalmente se refere o art.6º, parágrafo único, art. 13, § 2º e art. 22, § 4º 

da Lei de Arbitragem 9.306/96 só parece reforçar a tese de aplicação das regras 

gerais; e tratando-se de sentença estrangeira homologada pelo STJ, aplica-se o 

mesmo artigo 100 IV, d, do CPC (local da satisfação da obrigação), como regra, e 

na sua falta,  os artigos 94 e 97 (foro do domicílio do réu)172. 

  Em resumo, uma sentença ou laudo arbitral advindos do MERCOSUL, já 

nacionalizadas pelo artigo 20 do protocolo de Las Leñas estaria apta à aplicação 

destas regras de competência. 

 Diante de toda esta divergência, parece-nos que, realmente, a intenção da 

Corte Suprema, assim como do STJ é a de que, de modo a defender a soberania 

do Estado brasileiro diante da eficácia extraterritorial conferida pelo protocolo de 

Las leñas e da possibilidade iminente de ser aplicado um direito estrangeiro no 

país, seja necessário o aval ou o simples crivo da autoridade judiciária brasileira. 

Este através do que se chama de exequatur. 

 É inegável que esta situação provocada pela simplificação do rito para a 

homologação de sentença estrangeira proveniente dos Estados membros do 

MERCOSUL é responsável, em parte, por tantas divergências quanto a 

aplicabilidade do Protocolo referente a eficácia extraterritorial. 

  O professor Hermes Marcelo Huck, em seus ensinamentos, esclarece que 

a conceituação do “exequatur” tem causado muita incerteza e grande confusão 

terminológica. A denominação “exequatur” em várias legislações que adotam o 

sistema do Código Civil, como a França, por exemplo, significa a homologação ou 

a confirmação da própria sentença estrangeira. Assim, o “exequatur” é a sentença 

nacional que homologou a decisão judicial estrangeira. Quando se fala, na 

França, em “exequatur”, está a se falar de sentença nacional que deu 

executoriedade à estrangeira, ao passo que no Brasil o termo refere-se 

                                                 
172 MACHADO. Antonio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por 
artigo, parágrafo por parágrafo.  7 ed. Barueri, SP: Manole, 2008, p.561-562  
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exclusivamente a determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal para que se 

cumpra carta rogatória citatória ou notificatória estrangeira173.   

 Ou seja, exequatur no Brasil difere dos outros países e por isso causa 

muita incerteza e confusão terminológica. Países que adotam código civil, com a 

França, exequatur é a sentença nacional que homologou a decisão estrangeira; 

no Brasil, o termo se refere exclusivamente a determinação para que se cumpra 

carta rogatória estrangeira.   

 Esta afirmação é confirmada diante do disposto do artigo 2º da Resolução 

nº 9 do STJ, que assim estabelece: “é atribuição do Presidente homologar 

sentenças estrangeiras e conceder exequatur a cartas rogatórias (...)”.   

 Parece-nos óbvio, principalmente após a Resolução nº 9 do STJ e nos dias 

atuais que, por força do artigo 7º da Resolução que trouxe a possibilidade de as 

cartas rogatórias terem como objeto atos decisórios e não decisórios, realmente o 

exequatur que é concedido em cartas rogatórias passivas advindas dos países do 

MERCOSUL com pedido de execução de sentença, realmente não passam de um 

“aval” para que prossiga a execução.  

  Analisando decisões mais recentes do STJ, nota-se que é isto mesmo que 

acontece. E somente ao serem verificados os requisitos dos artigos 19 e 20 do 

Protocolo de Las Leñas, só assim é concedido o exequatur remetendo-se os 

autos, em seguida, à primeira instância federal para cumprimento, numa total 

dicotomia às reais proposições do protocolo. 

  É exemplo desta situação fática, e seguinte decisão Carta Rogatória nº 

1.709174 proveniente da argentina em que em o Ministro Barros Monteiro, num 

primeiro despacho em 16/05/2006 manda intima a parte interessada para, 

querendo, oferecer impugnação a esta carta rogatória no prazo de quinze dias 

conforme o art. 8º da Resolução n. 9 do STJ.  

  O artigo 8º da Resolução nº 9 é o que regra que a parte interessada será 

citada para, no prazo de quinze dias, contestar o pedido de homologação de 

sentença estrangeira ou para impugnar a carta rogatória; e o parágrafo único só 

aduz que a medida solicitada por carta rogatória poderá ser realizada sem ouvir a 

                                                 
173 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e Lex Mercatória: horizontes e fronteiras do 
comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 35.   
174 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. CARTA ROGATÓRIA Nº 1.709 - AR. Relator Ministro 
Barros Monteiro, DJU 13.12.2006. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=200600678159&dt_p
ublicacao=13/12/2006 > Acesso em 11 de janeiro de 2015. 
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parte interessada quando sua intimação prévia puder resultar na ineficácia da 

cooperação internacional. 

 Daí já se verifica que nem ao menos o trâmite um pouco mais simples das 

cartas rogatórias está sendo observado, já que de antemão houve a citação da 

parte requerida. 

 Após a intimação do Ministério Público Federal e do mesmo ter opinado 

pelo não acolhimento da impugnação da parte requerida e pelo deferimento do 

exequatur, na data de 13/12/2006 o Ministro Barros Monteiro concedeu o 

exequatur a presente carta rogatória usando como fundamentos o parecer do 

Ministério Público Federal e que o pedido rogatório fundamentava-se no Protocolo 

de Cooperação e Assistência em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 

Administrativa no âmbito do Mercosul – Protocolo de Las Leñas. Aduziu que o art. 

19 do referido protocolo dispõe que o pedido de reconhecimento e execução de 

sentenças será transmitido por carta rogatória e por intermédio da Autoridade 

Central e o art. 20 do mesmo acordo traz elencadas as condições para a eficácia 

extraterritorial das sentenças objeto de reconhecimento e execução. E disse mais, 

que nesse sentido, as condições estabelecidas no protocolo em epígrafe foram 

atendidas, inclusive quanto à citação da interessada, conforme consta da 

tradução do texto rogatório à fl. 32, que diz que a interessada ingressou nos autos 

do processo no Juízo rogante requerendo incidente de nulidade, o que demonstra 

que a mesma tomou conhecimento da demanda. E que,assim, o objeto da carta 

rogatória não atenta contra a soberania nacional ou a ordem pública. 

  Nota-se que está disposto na decisão que a sentença preenche os 

requisitos do artigo 19 e 20 do Protocolo de Las Leñas. Esta sentença, no melhor 

entendimento e aplicação do Protocolo poderia ter sido executada diretamente no 

juízo de 1º grau e notadamente na justiça estadual175. 

Com isto, haveria maior celeridade devido a ampla simplificação dos atos 

processuais no aprofundamento da cooperação internacional. A análise para 

concessão do exequatur pelo STJ se resume em questões processuais que 

poderiam ser resolvidas pelo juízo de 1º grau. Com esta supressão do trâmite no 

STJ, ressalte-se novamente, seria de uma celeridade e economia processual 

                                                 
175 Decisão no mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. CARTA ROGATÓRIA Nº 
4.463 - UY. Relator Ministro Ary Pargendler, DJU 16.09.2010. Disponível em:  

<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=200902271284&dt_p
ublicacao=16/9/2010> Acesso em 11 de janeiro de 2015. 
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muito satisfatória, sem indicar ofensa à soberania brasileira, pois a ordem pública 

seria defendida pelos juízes de 1º grau176.   

 É até razoável que se entenda esse posicionamento do STF anos atrás, na 

defesa da soberania e da ordem pública brasileira, pois o Protocolo de Las Leñas 

recém incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, a princípio, poderia ter 

trazido consigo certa nuance de afronta à soberania do Estado brasileiro. Desta 

forma houve por parte deste tribunal uma exacerbação dos princípios da 

autonomia e soberania da autoridade judiciária, mas seguindo as palavras do 

professor Luiz Olavo Baptista, “caracteriza-se a ordem pública pela sua dinâmica 

histórico-geográfica: ela é uma em determinado momento, para no momento 

seguinte deixar de ser a mesma 177”.    

 Assim sendo, considerando o momento atual, e a necessidade de 

harmonização das legislações dos Estados membros do MERCOSUL, é chegada 

a hora da mudança, da adaptação.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Sem dúvida, numa análise critica isto seria um incentivo aos magistrados no âmbito da 1ª 
instância, uma vez aos mesmos, hoje no Brasil, competem julgamentos desprovidos 
imperatividade e coercitibilidade, como se à 1º instância fosse atribuída a importância de mera 
formalidade para se alcançar os tribunais superiores. 
177 Baptista, Luiz Olavo. Aplicação do Direito Estrangeiro Pelo Juiz Brasileiro. Revista de 

informação legislativa, v. 36, n. 142, p. 267-277, abr./jun. de 1999. Disponível em: < 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/490> Acesso em 25 de maio de 2015. 
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4.3 AS LACUNAS DO DIREITO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

DO MERCOSUL NO BRASIL E AS PERSPECTIVAS DE APRIMORAMENTO DA 

EFETIVIDADE DOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES  

 

 A cooperação internacional é essencial ao modelo de integração do 

MERCOSUL. A estreita relação entre os Estados partes a partir da assinatura de 

tratados, convenções ou protocolos baseados em cooperação deve facilitar a 

resolução de problemas judiciais e administrativos. 

 O Estado brasileiro ao harmonizar sua legislação interna nos moldes do 

artigo 1º Tratado de Assunção está assumindo o compromisso de fortalecer o 

processo de integração da América Latina.    

  Este compromisso está insculpido no artigo 4º da Constituição Federal, em 

seu parágrafo único, em que a República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.  

 Assim também, no inciso IX do mesmo artigo, a Constituição Federal 

dispõe que a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações 

internacionais pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

 Estes dispositivos constitucionais se assemelham aos que podem ter lhes 

servido de base do texto da Carta de São Francisco das Nações Unidas, que em 

seu capítulo I, artigo 3  elenca um dos propósitos das Nações Unidas, o de 

“conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 

promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.” E em 

seus Capítulo IX, artigos 55 à 60 prevê a cooperação econômica e social. 

Este conteúdo da Carta das Nações Unidas, assim como o da Constituição 

Federal de 1988 visam não somente uma integração de natureza econômica, mas 

também uma integração comunitária. 

O princípio previsto no artigo 4º da Constituição Federal regula de forma 

aberta o dispositivo que pode ser considerado a "cláusula autorizativa178 para esta 

integração.  

                                                 
178 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 1988. v.1. p.464. 



106 

 

Para Dallari, como norma constitucional pragmática, abre perspectivas 

concretas, mesmo que explicitamente não o faça, para a realização de 

modificações no ordenamento jurídico brasileiro, estas sim capazes de dar 

efetividade aos propósitos do Tratado de Assunção. Ou seja, o caráter de regra 

primordialmente indutor do comportamento do Brasil na comunidade 

internacional, não pode, todavia, obscurecer sua importância de regra indutora de 

alterações no direito brasileiro que decorram dos resultados da ação de política 

externa que se pretendeu justamente orientar179. 

O Brasil ao ratificar tratados de cooperação jurídica se compromete a 

cumprir as regras ali esposadas, uma vez que as mesmas, já introduzidas em seu 

ordenamento interno devem ser seguidas. Em contrapartida, sempre que 

necessário for, poderá utilizar-se do mesmo instrumento jurídico para assegurar a 

eficácia de sua jurisdição em outro estado.  

No entanto, o Brasil não admite a primazia do Direito Internacional sobre as 

regras internas, princípio consagrado nos artigos 26 e 27 da convenção de 

Viena180, e as regras internalizadas residem no mesmo patamar das leis 

ordinárias. 

Tal entendimento adveio do RE n° 80.004-SE, de 1° de junho de 1977, em 

que o Supremo Tribunal Federal devia se pronunciar sobre se um tratado 

internacional prevalecia sobre uma lei interna ou o inverso, e que teve a seguinte 

ementa: 

CONVENÇÃO DE GENÉBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE 
CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS – AVAL APOSTO A NOTA 
PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL – 
IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS 
VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 427, DE 
22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GENÉBRA QUE PREVIU 
UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS 
PROMISSÓRIAS TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO INTERNO 
BRASILEIRO, NÃO SE SOBREPÕE ELA ÀS LEIS DO PAÍS, DISSO 
DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE 
VALIDADE DO DEC-LEI Nº 427/69, QUE INSTITUI O REGISTRO 

                                                 
179 DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. O MERCOSUL perante o Sistema Constitucional 
Brasileiro. In: Informativo MERCOSUL: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos estados 
membros. Org. Maristela Basso. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.111. 
180 Artigo 26 - todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. Artigo 

27 - uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno como justificativa para o não 
cumprimento de um tratado. No Brasil, a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos 
Tratados foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 496, de 17 de julho de 2009. Promulgado pelo 
Decreto n° 7030, de 14 de dezembro de 2009, publicado no DOU, Seção 1, n° 239, de 15 de 
dezembro de 2009, pp. 59 a 64, com reservas aos arts. 25 e 66. 
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OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO 
FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE DO TÍTULO. SENDO O 
AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ 
ELE SE RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A QUE 
FOI APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
(STF, Relator: Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 
01/06/1977, Tribunal Pleno)   
 

 O resultado foi que um tratado internacional não se sobrepõe às leis do 

Estado brasileiro, e a partir deste julgado os tratados internacionais passaram a 

ocupar um status de lei ordinária podendo ser revogados por outra lei posterior. 

 Celso D. de Albuquerque Mello considera esta decisão um retrocesso, já 

que o entendimento anterior a ela era o da primazia do direito internacional, e 

aduz que “a decisão é das mais funestas, vez que o STF não viu a consequência 

do seu acórdão, que poderá influenciar os juízes nos mais diferentes locais do 

Brasil”181. 

  Consubstanciando a Decisão da ementa acima, de abandono do monismo, 

é a ADIN 1480-DF182, em que o STF se pronunciou no sentido de que o Brasil 

adota a teoria Dualista moderada. O fundamento para tanto é justamente que 

pode ocorrer de uma regra estabelecida em um tratado internacional incorporada 

ao direito brasileiro ser revogada por lei ordinária posterior no ordenamento 

jurídico interno. No entanto, mesmo assim, o Brasil continua sendo parte desse 

tratado na seara internacional, respondendo por seus atos perante a comunidade 

internacional.  

 Porém, mesmo diante deste fato, não há razão para se considerar letra 

morta um tratado internacional, sem que o mesmo, em seu patamar de lei 

ordinária tenha passado por uma ação direta e inconstitucionalidade, como é o 

caso do Protocolo de Las Leñas, pelo judiciário brasileiro.    

  A regra contida neste protocolo, observando o seu dispositivo mais 

benéfico, no caso o artigo 20, que garante a eficácia extraterritorial das sentenças 

e laudos arbitrais advindos dos países do MERCOSUL, permitindo os mesmos, 

inclusive, uma execução perante um juízo de 1º grau, o que ocasionaria enorme 

economia processual e celeridade da prestação jurisdicional. 

                                                 
181 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Vol. I, 15, ed. rev. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 130-131.   
182 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.480-DF. Ministro Relator: Celso de Melo.  

Publicado no DJU em 02/08/1996. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1646696> Acesso 
em 10 de abril de 2015. 
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 Esta possibilidade de delegar aos juízes de 1º grau a competência para 

concessão de exequatur e execução de decisão estrangeira já foi objeto de 

debate do anteprojeto de lei de cooperação jurídica e da PEC 152. 

  No ano de 2004, o então Ministro da Justiça Márcio Tomaz Bastos 

constituiu uma comissão183 encarregada de elaborar o anteprojeto de lei de 

Cooperação Jurídica Internacional.  

  Este anteprojeto surgiu num momento em que a sociedade clama pelo 

combate à criminalidade organizada de colarinho branco e lavagem de dinheiro, 

frequentemente transnacionais, que reclamam das autoridades uma efetiva 

cooperação jurídica internacional.184com o fito de acelerar medidas judiciais 

necessárias à investigação e combate ao crime. 

Anteriormente ao Projeto de Lei de Cooperação Jurídica Internacional, em 

1999, o Projeto de Emenda Constitucional nº152/99 já visava uma simplificação 

do procedimento de homologação de sentença estrangeira, passando a 

competência para tanto, aos juízes de 1º grau. 

Ricardo Perlingeiro transcreve parte da exposição dos motivos da PEC 

152: 

 

“A proposta de Emenda à Constituição Federal que ora 
submetemos à apreciação dos ilustres pares visa transferir a 
competência processual para homologação de sentença 
estrangeira e execução de carta rogatória do Supremo Tribunal 
Federal aos juízes de primeiro grau competentes para execução 
de sentença. 
Hoje, o rito, criado no início do século, encontra-se inteiramente 
anacrônico, incompatível com o dinamismo e a crescente 
circulação de leis e de pessoas na sociedade moderna; sobretudo 
no momento em que mais e mais se caminha para a globalização 
da economia, com a criação de organismos multinacionais e a 
integração dos sistemas jurídicos. Atualmente, o cumprimento de 
uma sentença estrangeira entre nós passa pelo crivo de dois 
graus de jurisdição. Primeiramente, é apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal e, uma vez homologada, a parte ingressa com a 
execução perante o juiz federal singular. Em verdade, não há 
motivo relevante que justifique tal competência da Corte 
Constitucional, sendo esse o entendimento da doutrina e até 
mesmo dos próprios Ministros do STF, que já tiveram 

                                                 
183 A comissão é composta por Cláudia Maria Chagas, Antenor Pereira Madruga, Athos Gusmão 

Carneiro, Carmem Beatriz de Lemos Tibúrcio, Edson de Oliveira Almeida, Gilson Dipp, Manoel 
Gomes Pereira, Marcio Pereira Pinto Garcia, Milton Nunes Toledo Jr., Walter Nunes da Silva Jr. e 
Nádia de Araújo. Ver: ARAÚJO, Nádia de. (coord). Cooperação Jurídica internacional no Superior 
Tribunal de Justiça: comentários à resolução 9/2005. Rio de Janeiro. Renovar, 2010 p.14-15   
184 Perlingeiro. Ricardo, Anotações sobre o anteprojeto de lei de cooperação jurídica internacional 
(Notes on the Draft Law on International Legal Cooperation) (2005). Revista de Processo, São 
Paulo, v. 129, p. 133-168, 2005. Disponível em: < http://ssrn.com/abstract=2250544> 

http://ssrn.com/abstract=2250544
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oportunidade de se manifestar, por ocasião de audiências públicas 
da Reforma do Judiciário, como os Ministros Carlos Mário Velloso, 
Marco Aurélio Mello, e José Celso Mello Filho. Todos acordam que 
nesses casos, a execução poderá ser feita de juízo a juízo, sem 
prever intervenção do STF. O Ministro Celso Mello chegou a citar 
o exemplo de uma carta rogatória do Uruguai para execução de 
dívida, que poderia ter sido intimada em uma semana, porém, em 
face da tramitação burocrática, levou mais de oito meses para que 
o devedor fosse intimado”185. 

 

A proposta da emenda constitucional 152 introduzia o §5º no artigo 125 da 

Constituição. O referido artigo passaria a vigorar com o seguinte texto: “ao juiz da 

execução compete julgar a homoloção da sentença estrangeira e a concessão de  

exequatur às cartas rogatórias186. 

Isto é o que, em suma, já deveria estar acontecendo, sem reações 

contrárias, com as decisões advindas dos Estados Membros do MERCOSUL 

dotadas de eficácia extraterritorial por força do artigo 20 do Protocolo de Las 

Leñas.  

Hoje o rito criado no inicio do século se encontra inteiramente anacrônico 

incompatível com o dinamismo crescente, a globalização da economia, criação de 

organismos internacionais e integração dos sistemas jurídicos187.  

 O anteprojeto de Lei de cooperação jurídica internacional e a PEC 152 não 

tiveram prosseguimento, mas a partir de 2010, com a tramitação do projeto de 

Código de Processo Civil no Congresso, a Cooperação Jurídica Internacional tam-

bém entrou na pauta da legislação interna, pois o projeto a regulamenta de forma 

diferenciada, em um capítulo próprio188. 

  A legislação brasileira a respeito da Cooperação jurídica, como já 

salientado neste trabalho, é esparsa, não existindo um instrumento legal 

específico, o que se pode entender como uma falha, pois a cooperação jurídica 

deveria ser interpreta de forma sistêmica e não a partir de normas presentes na 

Constituição Federal, na legislação ordinária incluindo os tratados internacionais 

                                                 
185 Perlingeiro, Ricardo. Anotações sobre o anteprojeto de lei de cooperação jurídica 
internacional (Notes on the Draft Law on International Legal Cooperation) (2005). Revista de 
Processo, São Paulo, v. 129, p. 133-168, 2005. p. 4-5. Disponível em: 
< http://ssrn.com/abstract=2250544> Acesso em 20 de mai de 2015. 
186 Idem. 
187 Idem. 
188 ARAÚJO. Nadia de.  A importância da Cooperação Jurídica Internacional para a atuação 
do Estado brasileiro no plano interno e internacional.  In: Manual de Cooperação Jurídica 
Internacional e Recuperação de Ativos. Cooperação em matéria cível – 2012 p.32 

http://ssrn.com/abstract=2250544
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sobre a matéria e no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, mais 

especificamente na Resolução nº 9. 

  O projeto de Lei 166, de 2010189, consolidado em 2014, referente ao novo 

código de processo civil aprovado pelo Senado federal em dezembro de 2014, 

dedica um capítulo próprio sobre a cooperação internacional.  

 O Capítulo III dedicado à Cooperação Jurídica Internacional começa 

trazendo, na seção I, as disposições gerais, que começam no artigo 25 do novo 

código, que a cooperação jurídica internacional será regida pelo tratado 

internacional ao qual o Brasil seja parte, e na falta deste poderá se dar com base 

em reciprocidade, manifestada por via diplomática.   

 Seguem os artigos 27 e 28, que prescrevem que a cooperação 

internacional poderá ser executada por procedimentos administrativos ou 

judiciais; e por via de carta rogatória, homologação de sentença estrangeira ou 

auxílio direto.    

  A carta rogatória aparece como a primeira modalidade de cooperação, no 

artigo 27 inciso I. 

 O referido artigo disciplina, que os pedidos de cooperação jurídica 

internacional serão executados por meio de carta rogatória, ação de homologação 

de sentença estrangeira e auxílio direto, deixando claro que quando a cooperação 

não decorrer de cumprimento de decisão de autoridade estrangeira e puder ser 

integralmente submetida à autoridade judiciária brasileira, o pedido seguirá o 

procedimento de auxílio direto. Ou seja, não tendo conteúdo jurisdicional, a 

cooperação se fará pelo meio mais simples que é o auxilio direto.  

  As diligências que podem ser realizadas via carta rogatória estão 

elencadas no artigo 28, e são as comunicações de atos processuais, produção de 

provas, medidas de urgência, tais como decretação de indisponibilidade, 

sequestro, arresto, busca e apreensão de bens, documentos, direitos e valores; 

reconhecimento e execução de outras espécies de decisões estrangeiras; 

obtenção de outras espécies de decisões nacionais, inclusive em caráter 

                                                 
189 Tramitação disponível em: 
< http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249> Acesso em 29 
de maio de 2015. 
Texto consolidado disponível em: 
< http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85510&tp=1> Acesso em 29 de maio 
de 2015. 
 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249
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definitivo, informação de direito estrangeiro e prestação de qualquer outra forma 

de cooperação jurídica internacional não proibida pela lei brasileira. 

  Quanto ao procedimento, os pedidos de cooperação jurídica internacional 

ativa serão encaminhados à autoridade central, traduzidos para a língua do 

estado requerido, para posterior envio ao Ministério das Relações exteriores, 

salvo se disposto de outro modo em tratado, conforme artigos 30 e 31. 

  Esse dispositivo delineia, portanto, duas possibilidades para o 

procedimento da cooperação jurídica internacional passiva de cartas rogatórias no 

Brasil: a cooperação baseada em tratado e a cooperação por via diplomática. 

 A seção II trata do procedimento190, que a princípio não trás grandes 

mudanças com relação ao procedimento que já vem sendo realizado em dias 

atuais já descrito neste trabalho. Trata-se mais de uma uniformização do 

procedimento de cooperação em um capítulo específico, já que o código de 1973 

trás a matéria em seus artigos 201 à 212 tratando em conjuntos de cartas 

precatórias e rogatórias no Capítulo IV – Das Comunicações dos Atos. 

 O novo código termina o Capítulo da Cooperação na Seção III- Auxílio 

Direto, o que também não difere da praxe que vem sendo seguida, mas que trás 

seu último artigo, o art. 41 para regrar que o reconhecimento e execução de 

decisões estrangeiras será cumprida por meio de carta rogatória ou ação de 

homologação de sentença estrangeira, repetindo o disposto do código 1973, em 

seu art. 211, ao continuar a delegar ao Regimento Interno do STJ o procedimento 

de homologação de sentença estrangeira. O STJ continua a regular matéria de 

direito internacional privado. 

 Nota-se também, que o novo código de processo civil nada dispõe a 

respeito de homologação de laudo arbitral estrangeiro, assim como é o que está 

                                                 
190 Seção II. Do Procedimento. Art. 30. Os pedidos de cooperação jurídica internacional ativa 
serão encaminhados à autoridade central para posterior envio ao Ministério das Relações 
Exteriores, salvo se disposto de outro modo em tratado. § 1º Na ausência de designação 
específica, o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central. § 2º Compete à 
autoridade central verificar os requisitos de admissibilidade formais dos pedidos de cooperação 
jurídica internacional. Art. 31. Os pedidos de cooperação ativa, bem como os documentos anexos, 
serão encaminhados à autoridade central, traduzidos para a língua oficial do Estado requerido. Art. 
32. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta 
ofensa à ordem pública. Art. 33. Consideram-se autênticos os documentos que instruem os 
pedidos de cooperação jurídica internacional, inclusive as traduções para a língua portuguesa, 
quando encaminhados ao Estado brasileiro por meio de autoridades centrais ou pelas vias 
diplomáticas, dispensando-se ajuramentações, autenticações ou quaisquer procedimentos de 
legalização. Parágrafo único. A norma prevista no caput deste artigo não impede, quando 
necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. 
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disposto no código de 1973, em seu artigo 483. No entanto, a expressão 

‘decisões estrangeiras’ pode abrangê-los.    

  O que o novo código trás de interessante mesmo, é o disposto no artigo 25, 

que estabelece logo de início, que a cooperação será regida por tratado ao qual o 

Brasil seja parte. Este, possivelmente, é o avanço do novo CPC com relação à 

cooperação jurídica internacional: reconhecer, antes de tudo, a regras 

internacionais previstas nos acordos de cooperação; e também reconhecer a via 

administrativa da cooperação, mas que de todo modo, trata-se de uma 

formalização do já vinha sendo entendido jurisprudencialmente pelos tribunais.  

 Isto, de certa forma, anuncia que a paridade normativa não se sustentará. 

O Brasil tem assumido diversos compromissos internacionais e cada vez mais é 

solicitado através do judiciário para garantir esses compromissos, de modo 

cumprir a vontade manifestada pelo poder legislativo e executivo.    

 Foi demonstrado no corpo deste trabalho a partir de acórdãos citados e 

discutidos, que Ministros do STF e do STJ demonstraram que desejariam uma 

mudança constitucional, até mesmo do modo de recepção dos tratados 

internacionais. Decisões que também evidenciaram e deixaram claro que a regra 

contida no artigo 105, I, i da Constituição de 1988 não tem caráter universal, e 

que a competência do STJ não é usurpada quando uma medida de cooperação 

jurídica como o auxilio direto, por exemplo, se realiza sem intervenção desta 

corte. 

 Em verdade, uma mudança constitucional não seria tão necessária neste 

ponto, pelo menos, com certeza não, em relação ao Tratado de Las Leñas, pois o 

Estado Brasileiro deveria cumpri-lo em todos os seus termos, uma vez que o 

ratificou e promulgou por decreto presidencial e não existe ação de 

inconstitucionalidade que justificasse tal denegação desta fonte jurídica do direito 

do MERCOSUL.   

 O cenário do MERCOSUL se apresenta como na lição de Canotilho ao 

afirmar que: 

A internacionalização e a ‘mercosualização’ tornam evidente a 
transformação das ordens jurídicas nacionais em ordens jurídicas 
parciais, nas quais as Constituições são relegadas para um plano mais 
modesto de ‘Leis Fundamentais regionais’. Mesmo que as Constituições 
continuem a ser simbolicamente a Magna Carta da identidade nacional, 
a sua força normativa terá parcialmente de ceder perante novos 
fenótipos político-organizatórios e adequar-se no plano político e no 
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plano normativo aos esquemas regulativos das novas associações 
abertas de Estados nacionais abertos. 

 

 A palavra chave que leva à saída do entrave constitucional, o qual foi 

tratado ao longo deste trabalho parece mesmo ser: “adequar-se”. Não 

necessariamente é preciso uma mudança na constituição; e sim uma 

interpretação com vista mais internacionalista do artigo 105, I, i da Constituição 

federal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente trabalho quis-se responder sobre a eficácia dos 

protocolos de Cooperação Jurídica cível instituída no âmbito do MERCOSUL em 

face do rebuscado sistema jurídico brasileiro. Foi analisado de início o conceito de 

cooperação, a soberania do Estado como limitador à cooperação, a importância 

da Cooperação jurídica para o modelo intergovernamental de integração do 

MERCOSUL.  

Percebeu-se que dentre as denominações para a cooperação a que mais 

se adequa, de fato, aos protocolos analisados é o termo mais genérico 

denominado de cooperação jurídica ao invés de cooperação jurisdicional, já que é 

mais abrangente e abarca além dos procedimentos inseridos nos trâmites 

processuais, também aqueles pré-processuais das fases administrativas. 

O sucesso da união  europeia se deu pela adoção da supranacionalidade, 

que como visto não se implantou no MERCOSUL, ficando evidenciado que no seu 

modelo intergovernamental, de coordenação de soberanias, a incorporação para 

posterior aplicação das regras estabelecidas no bloco econômico configura uma 

medida de necessidade para, justamente, garantir a sua efetividade de jurisdição 

nos Estados. Doutra forma, seria uma violação à soberania o exercício do poder 

jurisdicional transfronteiriço realizado sem regramentos internacionalizados.  A 

soberania não pode aparecer como poder ilimitado da cooperação jurídica, pois 

em meio a uma situação de pedido de cooperação não existe imposição de 

vontade de qualquer das partes à medida que os dois estados devem se 

beneficiar com a efetiva prestação jurisdicional, mas a soberania aparece como 

um limitador, assim como a Ordem Pública também o é, e esta como assevera 

Dolinger “representa a mentalidade e o espírito de um povo, configurando um 

princípio exógeno às leis, não intrínseco a elas (...) e está em constante 

transformação, pois se trata de um conceito dinâmico191”.  

Analisou-se também a cooperação jurídica na legislação brasileira. Não 

existindo um diploma legal único a regulara matéria, a mesma é posta na 

legislação ordinária, de forma esparsa; nas regras dos tratados internacionais 

sobre o tema incorporadas ao direito interno e no Regimento Interno do Superior 

                                                 
191 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral, 6ª ed., Rio de Janeiro-São 
Paulo: Renovar, 2001. p. 404. 
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Tribunal de Justiça e na Constituição Federal, ao atribuir a competência 

constitucional do STJ para homologação de sentenças estrangeiras. O novo 

código de processo civil, apesar das expectativas, não trouxe grandes avanços 

com relação à matéria. 

Uma Lei de Cooperação jurídica internacional cível e penal seria de 

extrema valia, mas não se visualiza, nem tão cedo, que no Brasil se concretize tal 

projeto sem antes afastar os posicionamentos jurisprudenciais das cortes 

superiores extremamente apegados ao conceito de soberania, que faz com que 

regras como as contidas no protocolo de Las Lenãs sejam letra morta, uma vez 

que não é reconhecida a eficácia extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais 

do advindos dos países membros do MERCOSUL.    

A dispensa da homologação de sentença e Laudos Arbitrais estrangeiros 

advindos do MERCOSUL é ponto crucial para o avanço da cooperação, o não 

cumprimento desses acordos, como verificado neste estudo, traz reflexos 

extremamente negativos não só com relação à cooperação, mas também para o 

processo de integração regional. 

É preciso que os Tribunais Superiores revejam a posição adotada até o 

momento, pois é possível cumprir o disposto no Protocolo de Las Leñas sem 

mudança da Constituição. Do presente estudo constatou-se que é da 

competência do Superior Tribunal de Justiça homologar sentenças estrangeiras 

quando isto for necessário e não que todas as sentenças devam ser 

homologadas, ou simplesmente devam passar pelo crivo do STJ. 

O Estado brasileiro que deveria ser líder regional, encontra em seu sistema 

constitucional contradições que constituem óbices consistentes ao processo 

integracionista a exemplo da adoção de um modelo soberanista que se apega ao 

dualismo e constitui entraves ao cumprimento de seus compromissos 

internacionais192 .  

  Se o Estado Brasileiro tem a real intenção de ver consolidado um Mercado 

Comum do Sul, os tratados que instituíram o MERCOSUL e os protocolos 

firmados hão de serem respeitados, pois além de constituírem a principal fonte do 

direito de cooperação e integração, ainda existe o compromisso assumido 

passível de responsabilização internacional. 

                                                 
192 MACEDO. Marconi Neves. Antagonismos da Integração Sul-Americana na Ordem jurídica 
Brasileira. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2011. p. 156. 
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 Não é possível admitir que se criem obstáculos ao fiel comprimento dos 

acordos e ao processo integracionista. No caminho para um direito comunitário, a 

harmonização das legislações se faz necessária para o avanço das relações. 

 Do estudo, constatou-se, realmente, que do modo como vem acontecendo 

hoje no Brasil, as sentenças e laudos arbitrais emanados dos países do 

MERCOSUL em nada se diferenciam de qualquer outra sentença ou laudo 

provenientes de países com os quais o Brasil não conta com acordo de 

cooperação. 

  Isto é fato. E que esta observância sirva de alerta e de estímulo 

questionador para um futuro aperfeiçoamento das regras internas em prol do 

Mercado Comum do Sul. 

 A questão da dispensa da homologação de sentença ou de laudo arbitral 

se traduz como aspecto primordial neste processo de integração, e enquanto o 

Brasil continuar a não enxergar este fator perde substância o processo de 

integração. 

 É plenamente possível, que a extraterritorialidade das sentenças e laudos 

arbitrais dos países do MERCOSUL seja reconhecida em território brasileiro sem 

a necessidade de haver alteração na norma constitucional, pois o artigo 105, I, i 

não institui monopólio absoluto de que todas as sentenças e laudos arbitrais 

devam passar pelo procedimento de homologação. Desta forma, seria coerente 

que, seguindo o disposto no Protocolo, e diante de uma decisão já “nacionalizada” 

pelo cumprimento do seu artigo 20, que a quem é dada a competência para 

cumprir a carta rogatória também fosse competente para dar prosseguimento, ou 

não, aos pedidos de cumprimento, isto a depender da análise inicial das questões 

processuais pertinentes e que devem estar devidamente preenchidas e de ofensa 

à ordem pública brasileira. 

 Noutra vertente, uma possível alteração constitucional, e solução para todo 

esse impasse, seria realmente delegar a competência para apreciar as cartas 

rogatórias aos juízes de 1º grau competentes pela sua execução. Ou, de forma 

mais acentuada, uma reforma constitucional que envolvesse as condições 

necessárias à efetivação do artigo 1º do Tratado Assunção ao propiciar 

aplicabilidade imediata e vigência plena das normas internacionais do 

MERCOSUL, o que estaria em consenso com seu artigo 4º, parágrafo único, que 

como regra pragmática autoriza a integração econômica, política social e cultural 



117 

 

dos povos da América Latina, mas esta integração só se fará presente quando o 

conceito de soberania e independência nacional for compatível com os princípios 

do direito internacional. 
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Protocolo de Medidas Cautelares de Ouro Preto 

 

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, doravante 
denominados Estados Partes;  

 

Considerando que o Tratado de Assunção, firmado em 26 de março de 1991, 
estabelece o compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações 
nas áreas pertinentes;  

 

Reafirmando a vontade dos Estados Partes de acordar soluções jurídicas comuns 
para o fortalecimento do processo de integração;  

 

Convencidos da importância e da necessidade de oferecer ao setor privado dos 
Estados Partes, um quadro de segurança jurídica que garanta soluções justas às 
controvérsias privadas e torne viável a cooperação cautelar entre os Estados 
Partes do Tratado de Assunção, Acordam:  

 

Objeto do Protocolo  

Artigo 1º  

 

O presente Protocolo tem objetivo regulamentar entre os Estados Partes do 
Tratado de Assunção o cumprimento de medidas cautelares destinadas a impedir 
a irreparabilidade de um dano em relação às pessoas, bens e obrigações de dar, 
de fazer ou de não fazer.  

 

Artigo 2º  

A medida cautelar poderá ser solicitada em processos ordinários, de execução, 
especiais ou extraordinários, de natureza civil, comercial, trabalhista e em 
processos penais, quanto à reparação civil.  

 

Artigo 3º  

Admitir-se-ão medidas cautelares preparatórias, incidentais de uma ação principal 
e as que garantam a execução de uma sentença.  

 

Âmbito de Aplicação  

Artigo 4º  

As autoridades jurisdicionais dos Estados Partes do Tratado de Assunção darão 
cumprimento às medidas cautelares decretadas por Juízes ou Tribunais de outros 
Estados Partes, competentes na esfera internacional, adotando as providências 
necessárias, de acordo com a lei do lugar onde sejam situados os bens ou 
residam as pessoas objeto da medida.  
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Lei Aplicável  

Artigo 5º  

A admissibilidade da medida cautelar será regulada pelas leis e julgada pelos 
juizes ou Tribunais do Estado requerente.  

 

Artigo 6º  

A execução da medida cautelar e sua contracautela ou respectiva garantia, serão 
processadas pelo Juízes ou Tribunais do Estado requerido, segundo suas leis.  

 

Artigo 7º  

Serão também regidas pelas leis e julgadas pelos Juízes ou Tribunais do Estado 
requerido:  

 

a) as modificações que no curso do processo se justificarem para o seu correto 
cumprimento e, se for o caso, sua redução ou sua substituição;  

b) as sanções em decorrência de litigância de má-fé; e  

c) as questões relativas a domínio e demais direitos reais.  

 

Artigo 8º 

O Juiz ou Tribunal do Estado requerido poderá recusar cumprimento ou, se for o 
caso, determinar o levantamento da medida, quando verificada sua absoluta 
improcedência, nos termos deste Protocolo.  

 

Oposição  

Artigo 9º  

O presumido devedor da obrigação ou terceiros interessados que se 
considerarem prejudicados poderão opor-se à medida perante a autoridade 
judicial requerida. Sem prejuízo da manutenção da medida cautelar, dita 
autoridade restituirá o procedimento ao Juiz ou Tribunal de origem, para que 
decida sobre a oposição segundo suas leis, com exceção do disposto na alínea 
"c" do Artigo 7.  

 

 

Autonomia da Cooperação Cautelar  

Artigo 10  

O cumprimento de uma medida cautelar pela autoridade jurisdicional requerida 
não implica o compromisso de reconhecimento ou execução da sentença 
definitiva estrangeira proferida no processo principal.  
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Cooperação Cautelar na Execução da Sentença  

Artigo 11  

O Juiz ou Tribunal, a quem for solicitado o cumprimento de uma sentença 
estrangeira, poderá determinar as medidas cautelares garantidoras da execução, 
de conformidade com as suas leis.  

 

Medidas Cautelares em Matéria de Menores  

Artigo 12  

 

Quando a medida cautelar se referir à custódia de menores, o Juiz ou Tribunal do 
Estado requerido poderá limitar o alcance da medida exclusivamente ao seu 
território, à espera da decisão definitiva do Juiz ou Tribunal do processo principal.  

 

Interposição da Demanda no Processo Principal  

Artigo 13  

A interposição da demanda no processo principal, fora do prazo previsto na 
legislação do Estado requerente, produzirá a plena ineficácia da medida 
preparatória concedida.  

 

Obrigação de Informar  

Artigo 14  

O Juiz ou Tribunal do Estado requerente comunicará ao do Estado requerido:  

a) ao transmitir a rogatória, o prazo - contado a partir da efetivação da medida 
cautelar - dentro do qual o pedido da ação principal deverá ser apresentado ou 
interposto;  

b) o mais breve possível, a data da apresentação, ou a não apresentação da 
demanda no processo principal.  

 

Artigo 15  

O Juiz ou Tribunal do Estado requerido comunicará, imediatamente, ao Estado 
requerente, a data em que foi dado cumprimento à medida cautelar solicitada, ou 
as razões pelas quais deixou de ser cumprida.  

 

Cooperação Interna 
Artigo 16 

 
Se a autoridade jurisdicional requerida se julgar incompetente para proceder o 
trâmite da carta rogatória, transmitirá de ofício os documentos e antecedentes do 
caso à autoridade jurisdicional competente de seu Estado. 

 
Ordem Pública 

Artigo 17 
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A autoridade jurisdicional do Estado requerido poderá recusar o cumprimento de 
uma carta rogatória referente a medidas cautelares, quando estas sejam 
manifestamente contrárias a sua ordem pública. 
 
 

Meio Empregado para Formulação do Pedido 
 

Artigo 18 
A solicitação de medidas cautelares será formulada através de "exhortos" ou 
cartas rogatórias, termos equivalentes para os fins do presente Protocolo. 

 
 

Transmissão e Deligenciamento 
Artigo 19 

 
A carta rogatória relativa ao cumprimento de uma medida cautelar será 
transmitida pela via diplomática ou consular, por intermédio da respectiva 
Autoridade Central ou das partes interessadas. 
 
Quando a transmissão for efetuada pela via diplomática ou consular, ou por 
intermédio das autoridades centrais, não se exigirá o requisito da legalização. 
 
Quando a carta rogatória for encaminhada por intermédio da parte interessada, 
deverá ser legalizada perante os agentes diplomáticos ou consulares do Estado 
requerido, salvo se, entre os Estados requerente e requerido, haja sido suprimido 
o requisito da legalização ou substituído por outra formalidade. 
 
Os Juízes ou Tribunais das zonas fronteiriças dos Estados Partes poderão 
transmitir-se, de forma direta, os "exhortos" ou cartas rogatórias previstos neste 
Protocolo, sem necessidade de legalização. 
 
Não será aplicado no cumprimento das medidas cautelares o procedimento 
homologatório das sentenças estrangeiras. 

 
 

Autoridade Central 
 

Artigo 20 
 

Cada Estado Parte designará uma Autoridade Central encarregada de receber e 
transmitir as solicitações de cooperação cautelar. 

 
Documentos e Informações 

Artigo 21 
 

As cartas rogatórias conterão: 
a) a identificação e o domicílio do juiz ou tribunal que determinou a ordem; 
b) cópia autenticada da petição da medida cautelar, e da demanda principal, se 
houver; 
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c) documentos que fundamentem a petição; 
d) ordem fundamentada que determine a medida cautelar; 
e) informação acerca das normas que estabeleçam algum procedimento especial 
que a autoridade jurisdicional requerida ou solicite que se observe; e 
f) indicação da pessoa que no Estado requerido deverá arcar com os gastos e 
custas judiciais devidas, salvo as exceções previstas no Artigo 25. Será facultativa 
à autoridade do Estado requerido dar tramitação à carta rogatória que careça de 
indicação acerca da pessoa que deva atender às despesas e custas, quando 
ocorrerem. 
 
As cartas rogatórias e os documentos que as acompanham deverão estar 
revestidos das formalidades externas necessárias para serem considerados 
autênticos no Estado de onde procedem. 
 
A medida cautelar será cumprida, a não ser que lhe faltem requisitos, documentos 
ou informações consideradas fundamentais, que tornem inadmissível sua 
procedência. Nesta hipótese, o Juiz ou Tribunal requerido comunicar-se-á 
imediatamente com o requerente, para que, com urgência, sejam sanados os 
referidos defeitos. 
 
 

Artigo 22 
 

Quando as circunstâncias do caso o justifiquem, de acordo com a apreciação do 
Juiz ou Tribunal requerente, a rogatória informará acerca da existência e do 
domicílio das defensórias de ofício competentes. 

 
 

Tradução 
Artigo 23 

 
As cartas rogatórias e os documentos que as acompanham deverão ser redigidos 
no idioma do Estado requerente e serão acompanhados de uma tradução no 
idioma do Estado requerido. 

 
 

Custas e Despesas 
Artigo 24 

 
As custas judiciais e demais despesas serão de responsabilidade da parte 
solicitante da medida cautelar. 

 
Artigo 25 

 
Ficam excetuadas das obrigações estabelecidas no Artigo anterior as medidas 
cautelares requeridas em matéria de alimentos provisionais, localização e 
restituição de menores e aquelas que solicitem as pessoas que, no Estado 
requerente, tenham obtido o benefício da justiça gratuita. 
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Disposições Finais 
Artigo 26 

 
Este Protocolo não restringirá a aplicação de disposições mais favoráveis para a 
cooperação contidas em outras Convenções sobre medidas cautelares que 
estejam em vigor com caráter bilateral ou multilateral entre os Estados Partes. 
 

 
 

Artigo 27 
 

As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes em decorrência da 
aplicação, interpretação ou descumprimento das disposições contidas no 
presente Protocolo serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas. 
Se, mediante tais negociações, não se alcançar acordo ou se a controvérsia só 
for solucionada parcialmente, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no 
Sistema de Solução de Controvérsias vigente entre os Estados Partes do Tratado 
de Assunção. 
 
 

Artigo 28 
Os Estados Partes ao depositar o instrumento de ratificação ao presente 
Protocolo comunicarão a designação da Autoridade Central ao Governo 
depositário, o qual dará conhecimento aos demais Estados Partes. 
 

 
Artigo 29 

 
O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, será submetido 
aos procedimentos constitucionais de aprovação de cada Estado Parte e entrará 
em vigor 30 (trinta) dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação, 
com relação aos dois primeiros Estados Partes que o ratifiquem.  
Para os demais signatários, entrará em vigor no trigésimo dia posterior ao 
depósito do respectivo instrumento de ratificação.  
 
 

Artigo 30 
 
A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção implicará de pleno 
direito a adesão ao presente Protocolo. 
 

Artigo 31 
 
O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo e 
dos instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas dos 
mesmos aos Governos dos demais Estados Partes.  
 
Outrossim, o Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos 
demais Estados Partes da data de entrada em vigor do presente Protocolo e a 
data do depósito dos instrumentos de ratificação.  
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Feito em Ouro Preto, aos 16 dias do mês de dezembro de 1994, em um original 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os mesmos textos igualmente 
autênticos. 
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ROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL EM 

MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA 
- PROTOCOLO DE LAS LEÑAS – 

 
 

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
 
Considerando que o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), previsto no Tratado 
de Assunção, assinado em 26 de março de 1991, implica o compromisso dos 
Estados Partes de harmonizar suas legislações nas matérias pertinentes para 
obter o fortalecimento do processo de integração; 
 
Desejosos de promover e intensificar a cooperação jurisdicional em matéria civil, 
comercial, trabalhista e administrativa, a fim de assim contribuir para o 
desenvolvimento de suas relações de integração com base nos princípios do 
respeito à soberania nacional e à igualdade de direitos e interesses recíprocos; 
 
Convencidos de que este Protocolo contribuirá para o tratamento eqüitativo dos 
cidadãos e residentes permanentes dos Estados Partes, a adoção de 
instrumentos comuns que consolidem a segurança jurídica e tenham como 
finalidade atingir os objetivos do Tratado de Assunção, Acordam: 
 

 
CAPÍTULO I 

Cooperação e Assistência Jurisdicional 
 

ARTIGO 1º 
 

Os Estados Partes comprometem-se a prestar assistência mútua e ampla 
cooperação jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa. A 
assistência jurisdicional se estenderá aos procedimentos administrativos em que 
se admitem recursos perante os tribunais. 
 
 

CAPÍTULO II 
Autoridades Centrais 

 
ARTIGO 2º 

 
Para efeitos do presente Protocolo, cada Estado Parte indicará uma Autoridade 
Central encarregada de receber e dar andamento às petições de assistência 
jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa. Para tanto, as 
Autoridades Centrais se comunicarão diretamente entre si, permitindo a 
intervenção de outras autoridades respectivamente competentes, sempre que 
seja necessário. 
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Os Estados Partes, ao depositarem os instrumentos de ratificação do presente 
Protocolo, comunicarão essa providência ao Governo depositário, o qual dela 
dará conhecimento aos demais Estados Partes. 
 
A Autoridade Central poderá ser substituída em qualquer momento, devendo o 
Estado Parte comunicar o fato, no mais breve prazo possível, ao Governo 
depositário do presente Protocolo, para que dê conhecimento aos demais 
Estados Partes da substituição efetuada. 
 
 

CAPÍTULO III 
Igualdade no Tratamento Processual 

 
ARTIGO 3º 

 
 

Os cidadãos e os residentes permanentes de um dos Estados Partes gozarão, 
nas mesmas condições dos cidadãos e residentes permanentes do outro Estado 
Parte, do livre acesso à jurisdição desse Estado para a defesa de seus direitos e 
interesses. 
 
O parágrafo anterior aplicar-se-á às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas ou 
registradas conforme as leis de qualquer dos Estados Partes. 
 

 
ARTIGO 4º 

 
Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja sua denominação, poderá ser 
imposto em razão da qualidade de cidadão ou residente permanente de outro 
Estado Parte. 
 
O parágrafo precedente se aplicará às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas 
ou registradas conforme as leis de qualquer dos Estados Partes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cooperação em Atividade de Simples 

Trâmite e Probatórias 
 

ARTIGO 5º 
 

Cada Estado Parte deverá enviar às autoridades jurisdicionais do outro Estado, 
segundo o previsto no artigo 2, carta rogatória em matéria civil, comercial, 
trabalhista ou administrativa, quando tenha por objeto: 
 
a) diligências de simples trâmite, tais como citações, intimações, citações com 
prazo definido, notificações ou outras semelhantes; 
b) recebimento ou obtenção de provas. 
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ARTIGO 6º 
 

As cartas rogatórias deverão conter: 
 
a) denominação e domicílio do órgão jurisdicional requerente; 
b) individualização do expediente, com especificação do objeto e natureza do 
juízo e do 
nome e domicílio das partes; 
c) cópia da petição inicial e transcrição da decisão que ordena a expedição da 
carta rogatória; 
d) nome e domicílio do procurador da parte solicitante no Estado requerido, se 
houver; 
e) indicação do objeto da carta rogatória, com o nome e o domicílio do 
destinatário da 
medida; 
f) informação sobre o prazo de que dispõe a pessoa afetada pela medida para 
cumpri-la; 
g) descrição das formas ou procedimentos especiais com que haverá de cumprir-
se a cooperação solicitada; 
h) qualquer outra informação que facilite o cumprimento da carta rogatória. 
 
 

ARTIGO 7º 
 

No caso de ser solicitado o recebimento de provas, a carta rogatória deverá 
também conter: 
 
a) descrição do assunto que facilite a diligência probatória; 
b) nome e domicílio de testemunhas ou outras pessoas ou instituições que devam 
intervir; 
c) textos dos interrogatórios e documentos necessários. 
 
 
 

ARTIGO 8º 
 

A carta rogatória deverá ser cumprida de ofício pela autoridade jurisdicional 
competente do Estado requerido, e somente poderá denegar-se quando a medida 
solicitada, por sua natureza, atente contra os princípios de ordem pública do 
Estado requerido. 
 
O referido cumprimento não implicará o reconhecimento da jurisdição 
internacional do juiz do qual emana. 
 
 
 

ARTIGO 9º 
 

A autoridade jurisdicional terá competência para conhecer das questões que 
sejam suscitadas quando do cumprimento da diligência solicitada. 
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Caso a autoridade jurisdicional requerida se declare incompetente para receber à 
tramitação da carta rogatória, remeterá de ofício os documentos e os 
antecedentes do caso 
à autoridade jurisdicional competente do seu Estado. 
 
 

 
ARTIGO 10 

 
As cartas rogatórias e os documentos que as acompanham deverão redigir-se no 
idioma da autoridade requerente e serão acompanhadas de uma tradução para o 
idioma da autoridade requerida. 
 
 

ARTIGO 11 
 
 

A autoridade requerida poderá, atendendo a solicitação da autoridade requerente, 
informar o lugar e a data em que a medida solicitada será cumprida, a fim de 
permitir que a autoridade requerente, as partes interessadas ou seus respectivos 
representantes possam comparecer e exercer as faculdades autorizadas pela 
legislação da Parte requerida. 
 
A referida comunicação deverá efetuar-se, com a devida antecedência, por 
intermédio das Autoridades Centrais dos Estados Partes. 
 
 

ARTIGO 12 
 

A autoridade jurisdicional encarregada do cumprimento de uma carta rogatória 
aplicará sua lei interna no que se refere aos procedimentos. 
 
Não obstante, a carta rogatória poderá ter, mediante pedido da autoridade 
requerente, tramitação especial, admitindo-se o cumprimento de formalidades 
adicionais na diligência da carta rogatória, sempre que isso não seja incompatível 
com a ordem pública do Estado requerido. 
 
O cumprimento da carta rogatória deverá efetuar-se sem demora. 
 
 

ARTIGO 13 
 

Ao diligenciar a carta rogatória, a autoridade requerida aplicará os meios 
processuais coercitivos previstos na sua legislação interna, nos casos e na 
medida em que deva fazêlo para cumprir uma carta precatória das autoridades de 
seu próprio Estado, ou um pedido apresentado com o mesmo fim por uma parte 
interessada. 
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ARTIGO 14 
 

Os documentos que comprovam o cumprimento da carta rogatória serão 
transmitidos por intermédio das Autoridades Centrais. 
 
Quando a carta rogatória não tiver sido cumprida integralmente ou em parte, este 
fato e as razões do não cumprimento deverão ser comunicados de imediato à 
autoridade requerente, utilizando-se o meio assinalado no parágrafo anterior. 
 
 

ARTIGO 15 
 

O cumprimento da carta rogatória não poderá acarretar reembolso de nenhum 
tipo dedespesa, exceto quando sejam solicitados meios probatórios que 
ocasionem custosespeciais, ou sejam designados peritos para intervir na 
diligência. Em tais casos, deverãoser registrados no texto da carta rogatória os 
dados da pessoa que, no Estado requerido, procederá o pagamento das 
despesas e honorários devidos. 

ARTIGO 16 
 

Quando os dados relativos ao domicílio do destinatário da ação ou da pessoa 
citada forem 
incompletos ou inexatos, a autoridade requerida deverá esgotar todos os meios 
para atender ao pedido. Para tanto, poderá também solicitar ao Estado 
requerente os dados complementares que permitam a identificação e a 
localização da referida pessoa. 
 
 

ARTIGO 17 
 

Os trâmites pertinentes para o cumprimento da carta rogatória não exigirão 
necessariamente a intervenção da parte solicitante, devendo ser praticados de 
ofício pela autoridade jurisdicional competente do Estado requerido. 
 
 

CAPÍTULO V 
Reconhecimento e Execução de Sentenças 

e de Laudos Arbitrais 
 

ARTIGO 18 
 

As disposições do presente Capítulo serão aplicáveis ao reconhecimento e à 
execução das sentenças e dos laudos arbitrais pronunciados nas jurisdições dos 
Estados Partes em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, e serão 
igualmente aplicáveis às sentenças em matéria de reparação de danos e 
restituição de bens pronunciados na esfera penal. 
 
 

ARTIGO 19 
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O pedido de reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais por 
parte das autoridades jurisdicionais será tramitado por via de cartas rogatórias e 
por intermédio da Autoridade Central. 
 

ARTIGO 20 
 
As sentenças e os laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia 
extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: 
 
a) que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam 
considerados autênticos nos Estados de origem. 
b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente 
traduzidos para o idioma oficial do Estado em que se solicita seu reconhecimento 
e execução; 
c) que emanem de um órgão jurisdicional ou arbitral competente, segundo as 
normas do Estado requerido sobre jurisdição internacional; 
d) que a parte contra a qual se pretende executar a decisão tenha sido 
devidamente citada e tenha garantido o exercício de seu direito de defesa; 
e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que 
foi ditada; 
f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do Estado em 
que se 
solicita seu reconhecimento e/ou execução. 
Os requisitos das alíneas (a), (c), (d), (e) e (f) devem estar contidos na cópia 
autêntica da 
sentença ou do laudo arbitral. 
 
 

ARTIGO 21 
 

A parte que, em juízo, invoque uma sentença ou um laudo arbitral de um dos 
Estados Partes deverá apresentar cópia autêntica da sentença ou do laudo 
arbitral com os requisitos do artigo precedente. 
 
 

ARTIGO 22 
 

Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as mesmas 
partes, fundamentado nos mesmos fatos, e que tenha o mesmo objeto de outro 
processo judicial ou arbitral no Estado requerido, seu reconhecimento e sua 
executoriedade dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro 
pronunciamento anterior ou simultâneo proferido no Estado requerido. 
 
Do mesmo modo não se reconhecerá nem se procederá à execução, quando se 
houver iniciado um procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos 
mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, perante qualquer autoridade jurisdicional 
da Parte requerida, anteriormente à apresentação da demanda perante a 
autoridade jurisdicional que teria pronunciado a decisão da qual haja solicitação 
de reconhecimento. 
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ARTIGO 23 

 
Se uma sentença ou de um laudo arbitral não puder ter eficácia em sua 
totalidade, a autoridade jurisdicional competente do Estado requerido poderá 
admitir sua eficácia parcial mediante pedido da parte interessada. 
 
 

ARTIGO 24 
 
Os procedimentos, inclusive a competência dos respectivos órgãos jurisdicionais, 
para fins de reconhecimento e execução das sentenças ou dos laudos arbitrais, 
serão regidos pela lei do Estado requerido. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Dos Instrumentos Públicos e 

 outros documentos 
 

ARTIGO 25 
 

Os instrumentos públicos emanados de um Estado Parte terão no outro a mesma 
força probatória que seus próprios instrumentos públicos. 
 
 

ARTIGO 26 
 

Os documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de 
um dos Estados Partes, assim como as escrituras públicas e os documentos que 
certifiquem a validade, a data e a veracidade da assinatura ou a conformidade 
com o original, e que sejam tramitados por intermédio da Autoridade Central, 
ficam isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga quando 
devam ser apresentados no território do outro Estado Parte. 
 
 

ARTIGO 27 
 

Cada Estado Parte remeterá, por intermédio da Autoridade Central, a pedido de 
outro Estado Parte e para fins exclusivamente públicos, os traslados ou certidões 
dos assentos 
dos registros de estado civil, sem nenhum custo. 
 
 

CAPÍTULO II 
Informação do Direito Estrangeiro 

 
ARTIGO 28 

 
As Autoridades Centrais dos Estados Partes fornecer-se-ão mutuamente, a título 
de cooperação judicial, e desde que não se oponham às disposições de sua 
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ordem pública, informações em matéria civil, comercial, trabalhista, administrativa 
e de direito internacional privado, sem despesa alguma. 
 
 

ARTIGO 29 
 

A informação a que se refere o artigo anterior poderá também ser prestada 
perante a jurisdição do outro Estado, por meio de documentos fornecidos pelas 
autoridades diplomáticas ou consulares do Estado Parte de cujo direito se trata. 
 
 

ARTIGO 30 
 

O Estado que forneceu as informações sobre o sentido do alcance legal de seu 
direito não será responsável pela opinião emitida, nem estará obrigado a aplicar 
seu direito, segundo a resposta fornecida. 
 
O Estado que receber as citadas informações não estará obrigado a aplicar, ou 
fazer aplicar, o direito estrangeiro segundo o conteúdo da resposta recebida. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Consultas e Solução de Controvérsias 

 
 
 

ARTIGO 31 
 

As Autoridades Centrais dos Estados Partes realizarão consultas nas 
oportunidades que lhes sejam mutuamente convenientes com a finalidade de 
facilitar a aplicação do presente Protocolo. 
 

ARTIGO 32 
 

Os Estados Partes numa controvérsia sobre a interpretação, a aplicação ou o não 
cumprimento das disposições deste Protocolo, procurarão resolvê-la mediante 
negociações diplomáticas diretas. Se, mediante tais negociações, não se chegar 
a um acordo ou se tal controvérsia for solucionada apenas parcialmente, aplicar-
se-ão os procedimentos previstos no Protocolo de Brasília para a Solução de 
Controvérsias quando este entrar em vigor e enquanto não for adotado um 
Sistema Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum do 
Sul. 
 
 

CAPÍTULO IX 
Disposições Finais 

 
ARTIGO 33 
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O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor 
trinta (30) se após a data de depósito do segundo instrumento de ratificação, e 
será aplicado provisoriamente a partir da data de sua assinatura. 
 

 
ARTIGO 34 

 
A adesão por parte de um Estado ou Tratado de Assunção implicará, ipso iure, a 
adesão ao presente Protocolo. 
 
 

ARTIGO 35 
 

O presente Protocolo não restringirá as disposições das convenções que 
anteriormente tiverem sido assinadas sobre a mesma matéria entre os Estados 
Partes, desde que não o contradigam. 
 

ARTIGO 36 
 

O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo e 
dos instrumentos de ratificação, e enviará cópias devidamente autenticadas dos 
mesmos aos Governos dos demais Estados Partes. 
 
Da mesma maneira, o Governo da República do Paraguai notificará aos Governos 
de outros Estados Partes a data da entrada em vigor deste Protocolo e a data de 
depósito dos instrumentos de ratificação. 
 
Feito no Vale de Las Leñas, Departamento de Malargüe, Província de Mendoza, 
República Argentina, aos 27 dias do mês de junho de 1992, em um original, nos 
idiomas  espanhol e português, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 
 

 

 


