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Prefácio

Com grande honra e responsabilidade, aceitei a tarefa 
para prefaciar a presente obra “Direito Internacional em Análise” 
constituída por vários pesquisadores e destacados estudiosos do 
Direito Internacional no Brasil, trabalho coordenado pelos meus 
amigos professores Cláudio Finkelstein e Vladmir Oliveira da Silveira, 
organizado por Livia Gaigher Bósio Campello.

A propósito é digno de nota o trabalho desenvolvido por 
Cláudio e Vladmir na pós-graduação da Pontifícia Universidade de São 
Paulo que tem servido como referencia na produção e no estudo do Direito 
Internacional, sendo considerada uma das escolas mais importantes 
no Brasil e que tem sob a liderança dos dois professores entre outros, 
fomentado o debate sobre o Direito Internacional no país.

Cláudio Finkelstein estruturou uma verdadeira escola de 
Direito Internacional na PUC-SP e tem orientado uma geração de 
pesquisadores voltados para o estudo de temas desafiantes e atuais do 
Direito Internacional, especialmente tem focado seus estudos em contratos 
e arbitragem internacional atividade que compartilha concretamente 
com seu escritório e, por outro lado, desenvolvido interessante núcleo 
de estudos sobre o jus cogens e uma nova dimensão de normatividade 
teórica no Direito Internacional.

Vladmir Oliveira da Silveira, além de estar na PUC-SP onde 
desenvolve estudos voltados para a dinamogênese do Direito Internacional 



dos Direitos Humanos, criou um núcleo de estudos contemporâneos no 
Direito da empresa na UNINOVE e é o presidente do Conselho Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Direito – CONPEDI, entidade em que, 
a propósito, tem conduzido voltado especialmente para o fortalecimento 
do estudo e da pesquisa nos cursos de pós-graduação em direito do país 
tendo ampliado consideravelmente os eventos que ocorrem anualmente 
com suporte para a expansão da pesquisa o que é digno de nota e de 
gratidão de toda a Academia. 

Lívia Gaigher Bósio Campello tem seguido o mesmo 
caminho e o mesmo norte de seriedade na pesquisa, com amplo 
reconhecimento pelo desempenho no doutorado da PUC-SP e de várias 
atividades de representação de pesquisa e de estudo no Direito, valendo 
destacar seu trabalho com a metodologia da pesquisa cientifica em que 
apresenta ideias inovadoras que crescentemente irão contribuir com o 
aperfeiçoamento do nível de pesquisa no Direito.

A organização da presente obra marca o comprometimento dos 
autores com a excelência no estudo do Direito Internacional, pois o debate 
sobre o tema saiu de uma dimensão conservadora no Brasil para acompanhar 
as transformações advindas com a sua expansão temática e conceitual. As 
dimensões que colocavam o Direito Internacional entre o publico e o privado 
foram superadas existindo uma confluência que leva a novas abordagens 
sobre questões que possuem dado elemento de internacionalidade e isso se 
reflete no dialogo estabelecido pelos textos que compõem o livro. 

Este livro contém análises e reflexões contemporâneas do 
Direito Internacional Privado, com elementos de Direito Internacional 
Público, tratando de temas relevantes com clareza e objetividade. A obra 
não possui capítulos, mas é constituída por artigos com diferentes enfoques 
que dialogam entre si, dando a obra densidade e substrato acadêmico, por 
isso permite ao leitor a mais ampla e reflexiva abordagem sobre o tema 
com apontamentos contemporâneos e de vanguarda, ao mesmo tempo 
em que são discutidas proposições e teorias ainda em aberto na doutrina.



Por fim, esta obra deverá obrigatoriamente fazer parte 
das bibliotecas jurídicas mais sérias. É para ser lida e consumida, lida 
dinamicamente e utilizada concretamente pelos tribunais, cada artigo 
tem uma dimensão especial com enfoques particulares sobre o Direito 
Internacional, é a diversidade de temas que fazem deste livro um 
instrumento fundamental para compreensão do Direito Internacional, 
especialmente voltada para sua aplicação.

São Paulo, 15 de outubro de 2012.

Wagner Menezes

Professor Associado da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP) e da pós-graduação 

da UNINOVE. Livre-docente, Pós-doutor pela 
Universidade de Padova, Itália. Árbitro do tribunal do 

Mercosul, Presidente da Academia Brasileira de Direito 
Internacional (ABDI); Diretor da Sociedade Brasileira 

de Direito Internacional (SBDI).



Apresentação

A ideia desta coletânea é antiga. Há pelos menos cinco anos 
temos reunido material de nossos alunos para abastecer uma série de 
periódicos, assim como coletâneas de coletas. Todavia, entendemos 
que se torna imperioso reunirmos parte significativa desta produção 
para apresentar de forma organizada à comunidade acadêmica as 
reflexões e pesquisas em Direito Internacional de alunos, professores 
e parceiros da PUC-SP.

A elaboração dos trabalhos que compõem essa obra deu-se 
em grande medida nas disciplinas de Direito Internacional do Programa 
de Mestrado e Doutorado da PUC-SP, muito embora tenhamos até um 
artigo de alunos graduandos. São frutos do convívio e das reflexões 
sobre o conteúdo das disciplinas e grupos de pesquisa da PUC-SP.

A obra abre-se com uma importante contribuição de Carla 
de Vasconcelos Crippa sobre “A autonomia da vontade das partes e a 
escolha da lei aplicável aos contratos internacionais”, em que analisa 
a vontade das partes no plano internacional destacando a legislação, 
doutrina e jurisprudência nacionais e a posição atual do Brasil diante 
da escolha da lei aplicável aos contratos internacionais.

Em seguida, Ana Carolina Souza Fernandes apresenta 
o artigo intitulado “Os contratos internacionais e as cláusulas 
de legislação aplicável e eleição de foro”, pelo qual examina as 
circunstâncias da celebração do contrato internacional nos moldes da 



legislação brasileira e seus efeitos sob a óptica da função econômica 
dos contratos.

Por sua vez, Silvia Ferraz Ivamoto no artigo “Lex mercatoria 
como sistema jurídico transacional”, distingue a lex mercatoria enquanto 
ordenamento jurídico transacional, partindo do entendimento de que é 
produzida por atores do comércio internacional e não possui aparato 
judiciário coercitivo, como ocorre nos sistemas jurídicos estatais.

Dando continuidade, Regina Tamami Hirose enfoca a 
concorrência tributária prejudicial em “Paraísos fiscais e empresas 
offshore: evasão fiscal internacional e medidas de combate à 
concorrência tributária prejudicial”. Nesse sentido, parte do 
pressuposto de que o planejamento fiscal deve configurar-se pela 
adoção de condutas lícitas, eticamente aceitas e em sintonia com 
os valores da sociedade e do ordenamento jurídico em vigor, para 
discutir as estratégias do planejamento tributário internacional.

Em “Regulação farmacêutica internacional: a integração 
econômica e seus impactos na América Latina”, Mariana De Angelo 
Silva Alegre e Meire Rose Santos enfatizam a premente questão se as 
agências reguladoras na América Latina atendem aos tratados de não 
imposição de barreiras técnicas, de modo a efetivamente colaborarem 
para a integração regional.

Em seguida, Fernanda Brusa Molino trata do “Direito ao 
desenvolvimento e direito ao meio ambiente: a compatibilidade no âmbito 
internacional”, no qual destaca a questão da sustentabilidade, tecendo uma 
análise acerca dos princípios do direito ao desenvolvimento e do direito 
ambiental, à luz do ordenamento jurídico internacional em vigor.

O “Direito ao desenvolvimento como síntese dos direitos 
humanos do trabalhador” é o artigo apresentado por Fernanda de Miranda 
Abreu que se pauta pela aplicação conjunta do Direito Internacional do 
Trabalho e do Direito Internacional Econômico pautando sua análise 
sobre a instrumentalização e efetivação do direito ao desenvolvimento.



A autora, Priscila Caneparo dos Anjos, estuda “A 
cooperação judiciária internacional no Brasil”, acentuando aspectos 
da cooperação internacional propriamente dita, homologação de 
sentenças estrangeiras e cartas rogatórias, e ainda os principais 
institutos que viabilizam a cooperação judiciária internacional entre 
sistemas legais tão distintos.

Por sua vez, Rafael do Prado considera “Desafios do direito 
internacional do meio ambiente: a atuação da Corte Internacional 
de Justiça (CIJ) diante de conflitos internacionais ambientais”, 
apresentando a discussão sobre a atuação da Corte Internacional de 
Justiça diante do visível aumento da procura dos Estados pela via 
judicial, para a resolução pacífica de conflitos internacionais que 
tenham o meio ambiente como pano de fundo.

Por último, Valesca Raizer Borges Moschen apresenta 
o artigo intitulado “Pautas e tendências do Direito Processual Civil 
Internacional: a expressão da vontade na eleição de foro estrangeiro 
no Brasil”, pelo qual analisa as cláusulas de eleição de foro previstas 
na Convenção de Haia de 2005, acentuando as dificuldades inerentes 
à derrogação de foro, o marco do processo de integração do Mercosul 
e o debate sobre a reforma processual do Estado brasileiro.

Trata-se de uma obra para ser útil àqueles que visam 
adquirir conhecimentos sobre o que ministramos em nossas aulas 
de Direito Internacional tanto na graduação como também na pós-
graduação. Seja na sua dimensão prática ou teórica um pensamento 
ecoa no outro que o precede ou o acompanha, assim como a metáfora 
que diz que aquele que colhe cerejas de um cesto traz consigo as que 
estão agarradas. 

Com esta coletânea pretendemos apresentar os resultados 
das pesquisas desenvolvidas de nossos alunos em iniciação científica, 
mestrado e doutorado, além de trabalhos cuidadosamente selecionados 
de colegas nacionais ou estrangeiros, que mantém diálogos conosco 



e contribuem para o desenvolvimento do nosso marco teórico na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

É nesse espírito conjunto que desejamos que os temas 
debatidos nesta obra se reproduzam no pensar de nossos alunos.

São Paulo, primavera de 2012.

Cláudio Finkelstein 
Vladmir Oliveira da Silveira
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A autonomia da vontade das partes e a escolha da lei 
aplicável aos contratos internacionais:  

apontamentos críticos

Carla smith de VasConCellos Crippa

 
Mestranda em Direito Comercial pela  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.  
Graduada em Economia pela Universidade de São Paulo – FEA/USP.

Sumário: Introdução. 1. Vontade e liberdade contratual.  
2. Autonomia da vontade sob o enfoque civil-constitucional.  
2.1. Evolução histórica. 2.2. Limitações. 2.3. Visão econômica do 
contrato. 3. Autonomia da vontade no Direito Internacional Privado . 
3.1. Contratos internacionais. 3.2. Limitações. 3.2.1. Ordem pública. 
3.2.2. Bons costumes. 3.2.3. Soberania nacional. 4. Escolha da lei 
aplicável aos contratos internacionais. 4.1. Doutrina e jurisprudência. 
4.2. Apontamentos críticos. 4.3. Lei de arbitragem. Conclusão. 
Referências.
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Introdução 

O presente artigo tem como tema a análise da autonomia 
da vontade das partes para escolher a lei aplicável aos contratos 
internacionais. 

A declaração de vontade é elemento essencial e pressuposto 
de qualquer contrato, que só começa a ser formado a partir do momento 
em que houver um acordo de vontades (consenso). A autonomia da 
vontade jamais foi ilimitada; limitações de caráter geral sempre existiram. 
A dificuldade, senão a impossibilidade de conceituá-las, permitiu sua 
aplicação ou restrição conforme o pensamento dominante em cada 
época e em cada país, formado por ideias morais, políticas, filosóficas e 
religiosas. 

Já no século XIX, os tribunais registraram a aceitação do 
princípio da autonomia da vontade embasados na filosofia do laissez 
faire, laissez passer, inclusive como forma de evitar a preponderância 
de um sistema de regras fixas. Desde então, o princípio tornou-se 
universalmente aceito, adotado por convenções internacionais e pela 
legislação interna de diversos países.

No Brasil, a despeito da tendência mundial, o princípio da 
autonomia da vontade não encontra o devido endosso. A antiga Lei de 
Introdução ao Código Civil de 1917 determinava, no artigo 13, que 
a substância e os efeitos das obrigações seriam regulados pela lei do 
lugar onde tivessem sido contraídas, “salvo estipulação em contrário”. 
A expressão “salvo estipulação em contrário” era interpretada como 
acolhedora do princípio da autonomia da vontade. Entretanto, com a 
reforma de 1942, tal expressão foi suprimida. 

Não é pacífica a opinião doutrinária sobre o afastamento da 
autonomia da vontade em relação à escolha da lei aplicável aos contratos 
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internacionais. A maioria entende que a autonomia da vontade teria sido 
eliminada juntamente com a supressão da expressão “salvo estipulação 
em contrário”. Os expoentes desse pensamento são Amílcar de Castro, 
Oscar Tenório, João Grandino Rodas, Maria Helena Diniz e Nádia de 
Araujo. Outros, como Haroldo Valladão e Jacob Dolinger, entendem que 
a autonomia da vontade continuaria existindo, constituindo um princípio 
geral de direito. Há, ainda, os que admitem a autonomia da vontade com 
algumas ressalvas, como Serpa Lopes. Pouquíssimos julgados analisaram 
a questão diretamente.

Os principais limites ao exercício da autonomia privada nos 
contratos internacionais estão expressos no artigo 17 da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece que as leis, os atos e as 
sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, 
não terão eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes. 

Considerando os limites expressamente estabelecidos na 
legislação brasileira, o artigo apresenta apontamentos críticos em relação 
à opinião doutrinária prevalecente de que as partes não poderiam escolher 
a lei aplicável aos contratos internacionais. O artigo toma por base os 
princípios gerais do direito brasileiro, a evolução internacional sobre a 
matéria e a necessidade de conferir segurança e incentivo às transações 
internacionais.

A título comparativo, faz-se uma análise da autonomia da 
vontade das partes sob o enfoque civil-constitucional, identificando os 
seus principais limites no âmbito dos contratos nacionais. A esse respeito, 
não se pode dizer que o Direito Internacional Privado, ou os contratos 
internacionais especificamente, estejam à margem de toda a evolução 
histórica que culminou com a imposição de limites à autonomia da 
vontade das partes. Seria um retrocesso jurídico supor que, pelo fato de se 
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tratar de contrato internacional, toda a evolução do direito brasileiro seria 
inaplicável. Não se deixa de considerar, porém, que a manifestação da 
autonomia da vontade nos contratos internacionais merece ser analisada de 
acordo com as especificidades das regras de Direito Internacional Privado. 

O artigo inicia com o estudo conceitual da vontade sob 
o enfoque civil-constitucional, desde suas raízes até os dias atuais, 
identificando os seus elementos, limites e funções. Em seguida, adentra 
o estudo da autonomia da vontade no âmbito do Direito Internacional 
Privado, identificando os limites específicos nessa seara. Revisando 
a legislação, a doutrina e a jurisprudência nacionais, bem como as 
tendências internacionais, trazem-se apontamentos críticos à visão 
atualmente prevalecente no Brasil com relação à autonomia da vontade 
das partes para escolher a lei aplicável aos contratos internacionais.

Nas referências bibliográficas, foram elencadas apenas as 
obras diretamente citadas no presente artigo.

1. Vontade e liberdade contratual

A declaração de vontade é elemento essencial e pressuposto de 
qualquer contrato, que só começa a ser formado a partir do momento em 
que haja um acordo de vontades (consenso). É indispensável que ambas 
as vontades estejam em harmonia para que seja caracterizado o consenso. 
Havendo algum vício de vontade, o negócio jurídico torna-se anulável por 
defeito de consentimento.

No direito brasileiro, a validade e a eficácia do negócio jurídico 
dependem da emissão de “vontade livre e consciente, manifestada sem 
influências externas coatoras”1. Portanto, para que o acordo de vontades 
seja válido e eficaz, os indivíduos deverão manifestar suas vontades livres 
de quaisquer influências — ou vícios — que possam conduzi-los a um ato 

1 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
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negocial diverso do que, livre e conscientemente, realizariam. 
Segundo Álvaro Villaça Azevedo, a vontade que deve estar 

presente em um contrato é aquela que, ao se manifestar, retratará o interesse 
da pessoa física ou jurídica no meio social2. A vontade, assim, é autônoma 
ao exteriorizar-se, reafirmando a liberdade do homem na programação dos 
seus interesses.

Segundo o referido autor, existe a liberdade “de contratar” — a 
todos é lícita a elaboração de contratos e a sua realização física e material, 
desde que preenchidos os requisitos de validade dos atos jurídicos —; e 
“contratual” — discussão das cláusulas e condições contratuais. O autor 
também ensina que, se é verdade que todos devem ser livres para contratar, 
realizar o contrato em si, o mesmo não ocorre com a liberdade contratual, 
considerada como a possibilidade de livre disposição de seus interesses 
pelas partes. Segundo o referido autor, se dermos força demais à liberdade 
contratual, ficando o homem livre na sociedade, sem condições de discutir 
razoavelmente sobre as suas convenções, “será ele o mesmo que um 
pássaro libertado de uma gaiola, ao fácil alcance de um gavião, pronto 
para atacá-lo”3. Pouco duraria a sua liberdade.

De fato, não há que se falar em liberdade, em Direito, sem que 
existam limitações na ordem jurídica. E, de modo geral, essas limitações 
encontram fundamento nos princípios gerais que regem os contratos. Os 
princípios que são citados pela doutrina de forma mais recorrente são: 
(i) autonomia da vontade; (ii) força obrigatória, regida pelo brocardo 
pacta sunt servanda; (iii) consensualismo, segundo o qual a forma é livre 
bastando o consenso entre as partes, atentando-se para o caso em que tal for 
prescrita em lei; (iv) boa-fé; (v) relatividade dos efeitos; (vi) função social 
do contrato; (vii) supremacia da ordem pública; e (viii) solidariedade, 
operabilidade e eticidade.

2 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2004, p. 25.
3 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Obra citada,  p. 26.
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Orlando Gomes define o princípio da autonomia da vontade 
como o poder dos indivíduos de suscitar, mediante declaração de 
vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica4. No 
exercício desse poder, toda pessoa capaz tem aptidão para provocar 
o nascimento de um direito ou para obrigar-se. A produção de efeitos 
jurídicos poderia ser determinada, assim, pela vontade unilateral, como 
pelo concurso de vontades. 

2. Autonomia da vontade sob o enfoque civil-constitucional

2.1 Evolução histórica

A teoria da autonomia da vontade das partes foi criada pela 
escola jus-naturalista, que encontrava seu fundamento no direito natural 
dos homens de dispor livremente das suas ações e dos seus bens5. Nos 
séculos XVIII e XIX, a liberdade contratual significava essencialmente 
a liberdade de trabalho e de comércio, e essa liberdade constituía o 
pressuposto necessário para a Revolução Industrial. 

Essa noção de liberdade contratual era a base do capitalismo 
industrial e comercial. Cabia ao ordenamento jurídico garantir ao 
indivíduo condições de exercer a sua liberdade (especialmente, a 
liberdade de iniciativa econômica). 

Àquela época, predominava o conceito do laissez faire, laissez 
passer, que virou expressão-símbolo do liberalismo econômico, na versão 
capitalista de que o mercado deve funcionar livremente. Transpondo-se esse 
conceito econômico para o Direito, podemos dizer que ele justificava uma 
maior liberdade contratual, sem interferência estatal. Entendia-se àquela 
época que direito e economia deveriam perseguir interesses privados. 

Na teoria clássica liberal, o contrato era expressão da vontade 

4  GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. São Paulo: Forense, 2007, p. 25.
5 Como ensina C. Massimo Bianca (“Diritto Civile: Il Contratto”. Milano: Dott. Giuffré Editore, 
1987, p. 26).
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livre e soberana dos contratantes e fazia lei entre as partes, porquanto 
construído sobre os princípios da força obrigatória (pacta sunt servanda) e 
da autonomia da vontade. Suas cláusulas tinham força de preceitos legais 
imperativos para os contraentes, com raras exceções previstas em lei.

Historicamente, porém, a ausência de limites à autonomia 
da vontade gerou uma série de abusos, convencendo-se os juristas de 
que “entre o forte e o fraco é a liberdade que escraviza e a lei que 
liberta” (Lacordaire).

O mestre italiano Massimo Bianca explica que, desde o 
início, a contestação do dogma da vontade esteve ligada à contestação 
da própria liberdade econômica e social. Na Itália e na Alemanha, essa 
contestação inspirou-se inicialmente na própria ideologia fascista, que 
era a antítese do conceito individualista (contrapondo-se a esse conceito 
ao entender que o Estado deveria reconhecer a autonomia da vontade 
somente na medida em que ela fosse socialmente útil de acordo com a 
finalidade da própria nação)67. 

O referido autor ensina que, em termos ideológicos, a 
contestação do dogma da vontade surgiu como parte da doutrina marxista. 
Verificou-se que, inobstante a igualdade jurídica e formal das partes, 
existia uma grande desigualdade de fato e a liberdade negocial acabava se 
transformando em instrumento de afirmação dos interesses capitalistas7. 

No Brasil, Antonio Jeová Santos expõe que somente em uma 
economia liberal a vontade da vinculação jurídica seria absoluta. Nesse 
tipo de economia, a autonomia volitiva: “(…) é tratada como condição 
indispensável para que a vontade esteja privilegiada como elemento do 
contrato, com relação ao procedimento técnico que permite a realização 
dos intercâmbios econômicos. Isso é o que explica, em primeiro lugar, 
que o princípio da autonomia da vontade, independentemente de sua 
justificação filosófica, não pôde ter uma verdadeira significação, senão 

6 BIANCA, C. Massimo. Obra citada, p. 26.
7 BIANCA, C. Massimo. Obra citada, p. 27.
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com o liberalismo econômico. Em segundo lugar, que é essencialmente 
a declinação do liberalismo econômico o que tem permitido a discussão do 
princípio da autonomia da vontade.”8

Essa conclusão é coerente com a definição de contrato proposta 
por Christian Larroumet. Para o jurista francês, “(…) o contrato é um 
procedimento técnico utilizado para assegurar o intercâmbio econômico. 
Tomando em conta essa conceituação, é o liberalismo econômico terreno 
fértil em que germina o desenvolvimento inteiro da vontade contratual 
e da força obrigatória do contrato com ampla aceitação do pacta sunt 
servanda e afastamento da cláusula rebus sic stantibus.”9

De forma geral, o individualismo liberal que animava a teoria 
geral do contrato cedeu às pressões sociais. Louis Josserand explica 
que o contrato deixou de ser livre para se tornar dirigido. Um regime 
de regulamentação substituiu a autonomia da vontade das partes e a 
liberdade contratual. Os interesses privados perderam ênfase em relação 
ao bem público10.

A doutrina francesa reconhece que a autonomia da vontade 
é uma doutrina filosófico-jurídica com influência moral, econômica e 
política11. Existe contradição, porém, sobre os efeitos da autonomia da 
vontade. Eric Savaux explica que parte da doutrina francesa (como, por 
exemplo, J. Carbonnier12) entende que a autonomia da vontade conserva, 
mesmo atualmente, a importância de um princípio e que o direito 
moderno teria elaborado um conceito novo e atualizado da autonomia 
da vontade, que não seria contraditório com a sua classificação como 
um princípio13. Outros entendem, porém, que seria necessário encontrar 

8 SANTOS, Antonio Jeová. Função Social do Contrato. 2. ed. São Paulo: Método, 2004, p. 38.
9 SANTOS, Antonio Jeová. Obra citada, p. 39. 
10 JOSSERAND, Louis. Aperçu general des tendances actuelles de la théorie des contrats. Paris: RTD 
Civ., 1937.
11 ARNAUD, A. J. Arnaud. Les origines doctrinales du Code civil français. Paris: LGDJ, 1969, p. 197.
12  Por exemplo: J. Carbonnier. L’évolution contemporaine du Droit des Contrats. Paris: PUF, 1986, p. 46.
13  SAVAUX, Éric. “La Théorie Générale Du Contrat, Mythe ou Réalité?”, Paris: LGDJ, 1997, p. 70. 
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outros princípios de direito a fim de substituir o da autonomia da vontade, 
tendo em vista a sua pouca aplicação prática nos dias atuais (Ghestin14).

2.2 Limitações 

Um dos reflexos mais evidentes dessa evolução histórica é 
exatamente a limitação imposta ao princípio da autonomia da vontade. 
Embora o Código Civil de 2002 não afaste esse princípio, exige a 
sua compatibilidade com os princípios da boa-fé objetiva e função 
social do contrato, cumprindo, assim, a nova vocação constitucional 
de promover maior respeito à dignidade da pessoa humana e à função 
social da propriedade. Na linha do pensamento de Miguel Reale: 
“(…) é preciso tornar explícito, como princípio condicionador de todo o 
processo hermenêutico, que a liberdade de contratar só pode ser exercida 
em consonância com os fins sociais do contrato, implicando os valores 
primordiais da boa-fé e da probidade. Trata-se de preceito fundamental, 
dispensável talvez sob o enfoque de uma estreita compreensão positivista 
do Direito, mas essencial à adequação das normas particulares à concreção 
ética da experiência jurídica.”15

De fato, o Código Civil de 2002 reduziu bastante a força 
obrigatória dos contratos, favorecendo, em certos pontos, a parte mais fraca, 
o que possibilita o cumprimento do contrato, segundo sua função social.

Foi adotada a tese de que não pode a vontade individual ferir 
a vontade coletiva (a vontade do Estado) ou a predominância da ordem 
pública. Quando o Estado atua interferindo na ordem privada, retirando 
dos indivíduos a possibilidade de exercício pleno da liberdade contratual, 
assim o faz para impedir que o direito de uma das partes no contrato não 
se veja diminuído pelo da outra, evitando a colisão dos mesmos direitos.

Nesse sentido, a intenção é de encaminhar as partes para princípios 

14 Ghestin, J. Traité de droit civil. Paris: LGDJ, 1993, p. 79 e 178.
15 REALE, Miguel. Anteprojeto do Código Civil. In: Diário Oficial. Brasília, 7.8.1972, Suplemento 
AC nº 149, p. 5.
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equitativos, com preocupação estreita de proteger a parte economicamente 
fraca na relação jurídica contratual. É o chamado “dirigismo contratual”, que 
se impõe à vontade egoísta, individual, na salvaguarda do interesse coletivo. 
De uma forma geral, cada vez que o interesse individual colide com o da 
sociedade, é o desta última que deve prevalecer.

Os Estados modernos têm lançado mão de normas cogentes, 
interferindo nas contratações com sua vontade soberana, para evitar 
lesões aos contratantes. A intervenção do Estado no âmbito contratual 
abriu as portas a um novo tempo, em que se protege socialmente o mais 
fraco a fim de tentar mitigar os eventuais malefícios do liberalismo.

O Código Civil de 2002 prevê a indispensável necessidade 
de integrar o contrato na sociedade, como meio de realizar os fins sociais, 
determinando que a liberdade contratual deve ser exercida em razão e 
nos limites da função social do contrato (art. 421) e que as partes devem 
se portar com probidade e boa-fé (art. 422). Esse dispositivo não cogita 
da liberdade de contratar, de realizar, materialmente, o contrato, mas 
da liberdade contratual, que visa proteger o entabulamento negocial, a 
manifestação contratual em seu conteúdo.

Sílvio de Salvo Venosa explica que o Código Civil, em 
meio a um cenário no qual o direito das obrigações e, em especial, o 
direito dos contratos, que durante tantos séculos se manteve avesso a 
modificações de seus princípios, está a exigir reflexões que refogem 
aos dogmas clássicos. Procura-se, assim, inserir o contrato como 
mais um elemento de eficácia social, trazendo a ideia básica de que 
o contrato deve ser cumprido não unicamente em prol do credor, mas 
como benefício da sociedade16.

Segundo tal autor, a autonomia plena da vontade não mais 
se harmoniza com o novo direito dos contratos. A chamada economia 
de massa exige contratos impessoais e padronizados; doutro modo, o 

16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos 
Contratos. Vol. 2, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 398. 
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individualismo tornaria a sociedade inviável. O homem moderno, assim, 
não mais aceita o dogma no sentido de que seja justo tudo que seja livre17.

O Estado com muita frequência ingressa na relação privada 
contratual, proibindo ou impondo cláusulas. Essa situação vem colocar 
em choque o contrato como o dogma do liberalismo. O binômio liberdade-
igualdade que sustentou esse liberalismo no direito das obrigações parece 
tender a desaparecer. 

Orlando Gomes ensina que se assinalam como principais fatores 
das transformações ocorridas na teoria geral do contrato a insatisfação de 
grandes estratos da população pelo desequilíbrio entre as partes, atribuído ao 
princípio da igualdade formal, à modificação na técnica de vinculação por 
meio de uma relação jurídica e à intromissão do Estado na vida econômica18. 
O desequilíbrio determinou a técnica do tratamento desigual, cuja aplicação 
tem no Direito do Trabalho o exemplo mais comum.

O citado autor defende que três modificações no regime jurídico 
do contrato revelam outras tantas tentativas para a correção do desequilíbrio. 
A primeira consistiu na promulgação de grande número de leis de 
proteção à categoria de indivíduos mais fracos econômica ou socialmente, 
compensando-lhes a inferioridade com uma superioridade jurídica. A 
segunda patenteia-se na legislação de apoio aos grupos organizados, como 
os sindicatos, para enfrentar em pé de igualdade o contratante mais forte. A 
terceira, no dirigismo contratual, exercido pelo Estado por meio de leis que 
impõem ou proíbem certo conteúdo de determinados contratos, ou sujeitam 
sua conclusão e eficácia a uma autorização do poder público.

De fato, a autonomia da vontade jamais foi ilimitada. 
Limitações de caráter geral sempre existiram: a ordem pública e os bons 
costumes. A dificuldade, senão a impossibilidade de conceituá-las, permite 
sua aplicação ou restrição conforme o pensamento dominante em cada 
época e país, formado por ideias morais, políticas, filosóficas e religiosas. 
Condicionam-se, em síntese, à organização política e à infraestrutura 

17 BORDA, Guillermo A. In: Sílvio de Salvo Venosa. Obra citada, p. 399.
18 GOMES, Orlando. Obra citada, p. 30. 
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ideológica. Recentemente, outras limitações foram impostas, tais como a 
função social do contrato e a boa-fé19.

Orlando Gomes explica que, em larga generalização, as 
limitações à liberdade contratual inspiram-se em razão de utilidade 
social20. Certos interesses são considerados infensos às bases da ordem 
social ou se chocam com os princípios cuja observância se tem como 
indispensável à normalidade dessa ordem. Diz-se, então, que certos 
interesses ferem as leis de ordem pública e os bons costumes.

A lei de ordem pública seria aquela “que entende com os interesses 
essenciais do Estado ou da coletividade, ou que fixa, no Direito Privado, 
as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica 
ou moral de determinada sociedade.” Dentre elas, as leis que consagram 
ou salvaguardam o princípio da liberdade e da igualdade dos cidadãos e, 
particularmente, as que estabelecem o princípio da liberdade de trabalho, de 
comércio e de indústria; as leis relativas a certos princípios de responsabilidade 
civil ou a certas responsabilidades determinadas; as leis que asseguram ao 
operário proteção especial; as leis sobre o estado e capacidade das pessoas; as 
leis sobre o estado civil; certos princípios básicos do direito hereditário como 
os relativos à legítima e o que proíbe os pactos sobre sucessão futura; as leis 
relativas à composição do domínio público; os princípios fundamentais do 
direito de propriedade; as leis monetárias; e a proibição do anatocismo. 

De acordo com Silvio Rodrigues, o princípio da autonomia 
da vontade consiste na prerrogativa conferida aos indivíduos de 
criarem relações na órbita do direito, desde que se submetam às 
regras impostas pela lei e que seus fins coincidam com o interesse 
geral, ou não o contradigam21. 

Verifica-se, portanto, que a noção geral transmitida pela 

19 LAWAND, Jorge José. Teoria Geral dos Contratos Eletrônicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2003, p. 52. 
20 GOMES, Orlando. Obra citada, p. 27. 
21 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade. 
vol. 3, 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
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maioria da doutrina brasileira é a de que o Direito passou a olhar não 
mais para o indivíduo proprietário e com vontades individuais, mas para 
o indivíduo membro de uma sociedade. Muitos defendem que se instalou 
uma tendência à constitucionalização do Direito Civil, levando várias 
Constituições, inclusive a brasileira, a se imiscuírem em assuntos até então 
reservados aos Códigos Civis. Seria a chamada “constitucionalização do 
direito privado”. Como preconizado por Giovanni Ettore Nanni: “(…) à 
luz dos princípios fundamentais da Constituição Federal, refletidos sobre 
o Direito Civil, é possível notar que se torna obrigatória a superação do 
individualismo que marca o Direito Civil clássico, guiando aos objetivos 
constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
mediante os fundamentos da República: a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.”22 Segundo 
Fabiana Rodrigues Barletta, nota-se: “(…) uma enorme dificuldade, no 
momento histórico e social hodierno, de situar um interesse particular 
que seja totalmente desvinculado do interesse público, ou mesmo um 
interesse público que não tenha como finalidade última as defesa de 
particulares em situações desprivilegiadas.”23 

A Constituição Federal de 1988 erigiu como fundamento da 
República a dignidade da pessoa humana. Tal opção colocou o homem como 
centro das preocupações do ordenamento jurídico, de modo que todo o sistema 
orientado e fundamentado na Constituição direciona-se para a sua proteção. 
Diante disso, Paulo Nalin entende que “ler o Código Civil à luz da Constituição 
implica o distanciamento do individualismo e da patrimonialidade contratual”, 
configurando um recondicionamento da opção ideológica do legislador “na 
moldura dos direitos fundamentais à pessoa humana”.24 

22 NANNI, Giovanni Ettore. Temas Relevantes do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 291.
23 BARLETTA, Fabiana Rodrigues. In: Gustavo Tepedino (coord.), Problemas de direito 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 284.
24 ALIN, Paulo. Do Contrato: Conceito Pós-Moderno. Em busca de sua Formulação na Perspectiva 
Civil-Constitucional. 1. ed., Curitiba: Juruá, 2002, p. 36.
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2.3 Visão econômica do contrato

Como visto, o direito brasileiro impõe limites à autonomia 
da vontade. O intervencionismo ou dirigismo estatal traduz-se, 
legislativamente, na sanção de leis protetoras dos estratos sociais 
economicamente mais debilitados, dos quais são exemplos exponenciais 
aquelas que regulam o contrato de trabalho, os consumidores e o contrato 
de adesão. Além disso, existe o intervencionismo por meio da atuação 
dos magistrados no caso concreto.

Fábio Ulhoa Coelho entende que o modelo adotado 
atualmente no Brasil procura afirmar a importância da autonomia da 
vontade entre contratantes iguais e, ao mesmo tempo, tutelar as relações 
entre contratantes desiguais, que não têm condições de negociar os 
contratos de forma equilibrada. Daí decorre que a lei brasileira seja 
aplicada (i) de forma supletiva (ou seja, apenas onde o contrato for 
omisso) na relação entre contratantes iguais e (ii) de forma cogente na 
relação entre contratantes desiguais. Confiram-se os seus ensinamentos:  
“Na verdade, a tecnologia dos contratos constata que, na relação entre 
desiguais, nenhum dos contratantes é livre, porque não tem condições de 
negociar amplamente o contrato. O débil, em razão das suas necessidades 
e insuficiências de informações; o forte, pelo acréscimo de custos que 
a renegociação acarreta. Somente o vínculo entre contratantes dotados 
dos mesmos recursos para arcar com os custos de transação pode ser 
visto como o produto de livre manifestação de vontade. No modelo 
reliberalizante, as normas positivas de direito contratual têm natureza 
diversa, segundo a condição dos contratantes. São cogentes, na relação 
entre desiguais, e supletivas, entre iguais.”25

Segundo o referido autor, o princípio da autonomia da vontade 
das partes na relação entre iguais é importante para trazer segurança 
jurídica às empresas que atuam no país, convictas de que seus pactos serão 

25  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. vol. 3, 8. ed, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17. 
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reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro: “A mais importante, 
entendo, diz respeito à compreensão da disciplina jurídica das relações 
contratuais como direito-custo e a suas implicações na configuração de 
vantagens competitivas na economia global. Em outros termos, quanto maior 
o reconhecimento, pela ordem jurídica, da validade e eficácia das cláusulas 
constantes dos instrumentos de contrato, isto é, quanto menor a definição, em 
normas positivas, de direitos e obrigações de contratantes, mais facilmente 
será calculado pelo empresário o impacto da responsabilidade contratual nos 
custos da atividade econômica. (…) Quanto maior a liberdade reconhecida 
pela ordem jurídica para os próprios agentes econômicos definirem, por 
contrato, seus direitos e obrigações, maior será a atração de investimentos. A 
globalização, assim, revigora a autonomia da vontade.”26

Luciano Benetti Timm, ao fazer uma análise econômica do 
direito, critica a utilização pelo judiciário (em sua opinião desmedida) da 
função social do contrato como argumento para supostamente “proteger 
o fraco contra o forte”27. O autor faz uma análise da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para concluir que os 
juízes têm ignorado as disposições contratuais ajustadas entre as partes a 
fim de fazer “justiça social” com viés distributivo. 

O referido autor faz alusão a estudo realizado por Armando 
Castellar Pinheiro, que evidencia que uma das principais preocupações 
dos magistrados de primeiro grau no Brasil seria com a “justiça social”. 
Segundo a pesquisa, mais de 70% dos juízes entrevistados teriam dito 
preferir fazer “justiça social” a aplicar a “letra fria” da lei e do contrato.28 

Em seguida, conclui que a postura do judiciário de 
querer fazer “justiça social” pode acabar, em última análise, tendo 
efeito contrário. Confira-se exemplo extraído das suas lições: “(…) 
a coletividade em um contrato de financiamento habitacional é 

26 COELHO, Fábio Ulhoa. Obra citada, p. 14 e 16.
27 TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito & Economia. 2. ed., rev. e atual., Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 79.
28 TIMM, Luciano Benetti (org.). Obra citada, p. 78-79.
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representada pela cadeia ou rede de mutuários (e potenciais mutuários), 
os quais dependem do cumprimento do contrato daquele indivíduo 
para alimentar o sistema financeiro habitacional, viabilizando novos 
empréstimos a quem precisa. Assim, se houver quebra na cadeia, com 
inadimplementos contratuais, o grupo (a coletividade) perderá (ficando 
sem recursos e terminando por pagar um juro maior). Até mesmo porque, 
conceitualmente e mesmo na vida real, os bancos não emprestam o seu 
dinheiro, mas a moeda captada no mercado.”29

Assim, se o judiciário decidir intervir em uma relação jurídica, 
poderá vir a proteger um determinado indivíduo especificamente, mas, 
no final, a própria coletividade poderá vir a ser prejudicada. Isso leva à 
conclusão de que, ao se pensar nos interesses sociais em uma determinação 
relação contratual, deve-se considerar o ambiente de mercado em que ela 
está sendo celebrada. 

Luciano Benetti Timm apresenta uma visão diferenciada 
da função social do contrato: “(…) a principal função social do direito 
contratual é possibilitar a ocorrência dos contratos, o fluxo de trocas 
no mercado, a alocação de riscos pelos agentes econômicos e seu 
comprometimento em ações futuras até que seja alcançada a situação mais 
eficiente, isto é, quando ambas as partes recebem os benefícios econômicos 
da barganha e distribuem o saldo positivo resultante da transação.” 30

Aponta interessantes julgados do Superior Tribunal de Justiça 
levando em consideração argumentos econômicos em prol da efetivação 
da vontade das partes.31

29 TIMM, Luciano Benetti (org.). Obra citada, p. 81.
30 TIMM, Luciano Benetti (org.). Obra citada, p. 85-86.
31 “A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu papel primário e natural, que é o 
econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos 
seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do 
contrato, como aqueles derivados das condições da lavoura.” (REsp 803481/GO, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, 3ª Turma, j. 28.6.2007 – grifos nossos). “Quid, em relação ao argumento, de natureza 
econômica, de que, numa conjuntura de inflação mensal próxima de zero, os juros que excedam de 
1% ao mês são abusivos? Com a devida licença, não há aí racionalidade alguma, muito menos de 
caráter econômico. Em qualquer atividade comercial ou industrial, o preço de venda do produto 
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Entendemos que o contrato não pode ser reduzido a uma 
operação econômica, devendo ser compreendido como um fenômeno 
jurídico inserido em um contexto social. Da mesma forma, não negamos 
que o judiciário possa intervir em uma relação jurídica de modo a corrigir 
situações de desequilíbrio e garantir que o contrato obedeça a sua função 
social. Entendemos, porém, que é necessário ter cuidado com a limitação 
da autonomia da vontade sob a justificativa de aplicação do princípio da 
função social do contrato, de modo a evitar que os juízes, ao utilizarem uma 
ideia discricionária do que seria a “justiça social”, acabem desvirtuando a 
própria função social do contrato e criando uma situação de injustiça. 

Não temos como prever se a intervenção estatal se 
intensificará mais ainda ou se, com o tempo, o princípio da autonomia da 
vontade retomará posição antiga, reconquistando o terreno perdido32. 
Independentemente disso, na linha do pensamento de José Joaquim 
Gomes Canotilho, entendemos que: “(…) se o direito privado deve 
recolher os princípios básicos dos direitos e garantias fundamentais, 
também os princípios fundamentais devem reconhecer um espaço 
de autorregulação civil, evitando transformar-se em ‘direito de não 
liberdade’ do direito privado.”33

Assim, é necessário o bom senso por parte dos intérpretes 
e aplicadores da lei, a fim de que se utilizem com cautela a versatilidade 
interpretativa que a chamada constitucionalização do direito civil lhes 

não pode ser menor do que o respectivo custo. (…) A inflação é baixa, mas o custo do dinheiro é 
alto, como se lê diariamente nos jornais, e não pode ser reduzido por uma penada judicial. Trata-
se de política econômica, ditada por ato de governo, infenso ao controle judicial.” (REsp 271214/
RS, Rel. Min. Ari Pargendler (vencido em parte), Rel. para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, 2ª Seção, j. 12.3.2003). “O certo é que a leitura dos autos demonstra o agravamento do 
quadro de inadimplência que afeta a concessionária e a nociva repercussão do contexto sobre a 
saúde financeira da empresa, o que pode levar, inclusive, ao colapso no abastecimento de água 
do Município. Dessa forma, não se mostra razoável a proibição de interrupção no fornecimento 
de água àqueles consumidores que, mesmo após notificados, permanecem inadimplentes (…)” 
(Suspensão de Liminar e de Sentença no. 804/SP, Min. Barros Monteiro, STJ, 6.12.2007).
32 GILMORE, Grant. The Death of Contract. 2. ed. Ohio: The Ohio State University Press, 1995.
33 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. In: Eros R. Grau; W. S. Guerra Filho (org.). Direito 
Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 113.
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confere, de modo a evitar que a vontade individual seja excessivamente 
tolhida em nome de uma relativa “justiça social”, que, no final, pode-se tornar 
injusta para a coletividade e desvirtuar a própria função social do contrato.

3. Autonomia da vontade no direito internacional privado

3.1 Contratos internacionais

Tendo em vista que o presente estudo insere-se no âmbito 
dos contratos internacionais, cabe definir seu conceito, diferenciando-os 
dos contratos nacionais. 

O contrato internacional é um instrumento do Direito 
Internacional Privado caracterizado, no entendimento de Nádia de 
Araújo, pela “presença de um elemento de estraneidade que o ligue a 
dois ou mais ordenamentos jurídicos”34. 

A conexão com ordenamentos jurídicos distintos traduz-se 
na apresentação de um elemento de estraneidade, e este, justamente, 
determina o conflito de leis no espaço. Apresenta, além do elemento 
internacional que o particulariza e dos mesmos elementos formadores 
do contrato regido pelo direito interno, tais como capacidade das partes, 
consentimento e objeto lícito, elementos particulares, destacados por 
Antônio Márcio da Cunha Guimarães como (i) nacionalidade; (ii) 
domicílio e residência dos contratantes e dos intervenientes; (iii) lugar 
do objeto; (iv) lugar da prestação da obrigação; (v) lugar da formalização 
do contrato; (vi) foro de eleição; e (vii) legislação aplicada35.

Não se pode dizer, entretanto, que a presença de um elemento 
de estraneidade seja suficiente para que o contrato seja internacional. 
Deve-se analisar a situação caso a caso para se determinar se o elemento de 

34 ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 312.
35 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Contratos Internacionais de Seguros. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 66.
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estraneidade é capaz ou não de caracterizar o contrato como internacional.
Atualmente, de acordo com a doutrina francesa, considera-se 

não só o critério jurídico do contrato internacional, qual seja a produção de 
efeitos em mais de uma ordem jurídica autônoma simultaneamente, mas 
também o critério econômico, isto é, fluxo e refluxo através das fronteiras, 
como determinantes para a caracterização do contrato como internacional.36

Com base nesses critérios, Luiz Olavo Baptista propõe 
a seguinte definição: “(…) internacional é o contrato que, contendo 
elementos que permitam vinculá-lo a mais de um sistema jurídico, tem 
por objeto operação que implica o duplo fluxo de bens pela fronteira”37, 
ressalvados aqueles que por natureza não se enquadram no duplo fluxo 
de bens, como a doação.

A legislação uniforme da Convenção de Haia, de 196438, 
por sua vez, estabelece que: “(…) um contrato de compra e venda 
é internacional sempre que as partes se encontrarem em território 
de diferentes Estados e i) o objeto contratado esteja situado ou seja 
transportado entre territórios diversos; ii) os atos de oferta e aceitação 
sejam realizados em territórios diversos; ou iii) a obrigação deva ser 
cumprida em território diverso do que houve a contratação.”

No direito brasileiro, o Decreto-Lei 857/1969, em seu artigo 
2º, apresenta os critérios jurídicos e econômicos quando dispõe que 
o contrato internacional será o que possuir elementos que permitam 
vinculá-lo a mais de um sistema jurídico e tiver por objeto uma operação 
que envolva o duplo fluxo de bens pela fronteira.

Apesar dos tratados e das convenções internacionais não 
definirem o conceito de contrato internacional, percebe-se que pela 
análise dos mesmos são adotados critérios que permitem determinar, de 

36 BASSO, Maristela. Contratos Internacionais do Comércio: Negociação, Conclusão e Prática. 2. 
ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 18.
37 BAPTISTA, Luiz Olavo. Dos contratos internacionais – uma visão teórica e prática. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 24.
38 In: Waldirio Bulgarelli. Contratos Mercantis. 10. ed., São Paulo: Atlas, 1998, p. 216.
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acordo com a natureza do negócio, quando o contrato é internacional.
Assim, não basta identificar apenas se o domicílio das partes 

é diverso, mas elementos relacionados ao próprio contrato, os quais 
deverão indicar a existência de um elemento de estraneidade que revista 
o contrato de certa importância capaz de lhe dar caráter internacional, 
sendo fundamental para tal conceituação a produção de efeitos em mais 
de uma ordem jurídica autônoma simultaneamente e a produção de fluxo 
e refluxo através das fronteiras. 

De qualquer forma, comparando-se um contrato internacional 
com um contrato de direito interno, percebe-se que a principal diferença 
é que, no último, as cláusulas quanto à capacidade das partes, objeto, 
execução e conclusão relacionam-se com mais de um sistema jurídico, 
enquanto no primeiro relacionam-se apenas com um sistema jurídico.

3.2 Limitações

Não se pode dizer que o Direito Internacional Privado, ou o contrato 
internacional em específico, esteja à margem de toda a evolução histórica que 
culminou com a imposição de limites à autonomia da vontade das partes. Seria 
um retrocesso jurídico supor que, pelo simples fato de se tratar de um contrato 
internacional, as partes teriam plena e ilimitada autonomia da vontade. 

Ao mesmo tempo, porém, não se pode ignorar que a manifestação 
da autonomia da vontade no âmbito dos contratos internacionais fica restrita 
à escolha da lei aplicável ao contrato. É isso que particulariza a autonomia 
da vontade nos contratos internacionais. A escolha das demais características 
contratuais (por exemplo, condições, forma, modo de cumprimento, prazo 
de duração, dentre outros) não é específica dos contratos internacionais, mas, 
sim, existe para os contratos locais de igual modo. Até mesmo a cláusula de 
eleição de foro existe tanto nos contratos internacionais quanto nos locais. 

Irineu Strenger, no campo do direito internacional, explica 
que: “A autonomia da vontade corresponde à faculdade concedida 
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aos indivíduos de exercer sua vontade, tendo em vista a escolha e a 
determinação de uma lei aplicável a certas relações jurídicas nas relações 
internacionais, derivando da confiança que a comunidade internacional 
concede ao indivíduo no interesse da sociedade.”39 (grifos nossos)

A autonomia da vontade para indicar a lei aplicável é apenas 
uma das facetas da autonomia da vontade, ou seja, uma das situações 
na qual a autonomia da vontade ou a liberdade contratual podem ser 
exercidas. Entretanto, considerando que ela é particular aos contratos 
internacionais, merece ser analisada separadamente, de acordo com as 
especificidades do Direito Internacional Privado. 

Feito esse esclarecimento, podemos dizer que a principal 
limitação ao exercício da autonomia privada nos contratos internacionais 
decorre do disposto pelo artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro: “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”.

O disposto no artigo acima está em linha com os princípios 
que devem reger as relações internacionais do Brasil, elencados nos 
incisos I a X do artigo 4º da Constituição Federal.

Assim, diante de uma determinação de aplicação de lei, ato 
ou sentença estrangeira, em razão de uma norma de direito internacional 
privado ou de convenção pelas partes, o juízo nacional competente deverá 
analisar se a sua efetiva aplicação não ofenderá os princípios internos da 
soberania nacional, da ordem pública e dos bons costumes. 

A soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, 
portanto, constituem limites à aplicação no Brasil de leis, atos e sentenças 
estrangeiras. Da mesma forma, a soberania nacional, a ordem pública e 
os bons costumes constituem, também, limites à autonomia da vontade 
em contratos internacionais, uma vez que as partes terão autonomia para 
acordar nos contratos internacionais somente até os limites estabelecidos 

39 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo: LTr, 2003, p. 217.
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pela soberania nacional, ordem pública e bons costumes. Caso contrário, 
o acordado não poderá ser aplicado no Brasil.

Para Maria Helena Diniz, a não aplicação da lei estrangeira 
caso ela contrarie os princípios da soberania nacional, a ordem pública e 
os bons costumes, decorre dos interesses socioeconômico e político e da 
moral, que são a base da sociedade.40

Assim, considerando que a soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes são os fatores delimitadores da autonomia da 
vontade no âmbito interno, apesar da mutabilidade e da abstração desses 
conceitos, procurar-se-á adiante defini-los em linhas gerais, de forma a 
propiciar um melhor entendimento de cada um deles.

Deve-se ressaltar, mais uma vez, que o presente trabalho 
insere-se no âmbito dos contratos internacionais, razão pela qual 
destacamos, especialmente, o limite da autonomia da vontade em 
contratos internacionais41.

3.2.1 Ordem pública

O produto da vontade das partes, destinado a ser cumprido em 
um determinado país, submete-se e deve respeitar o princípio limitador 
da ordem pública, entendida de forma particular por cada Estado.

É tarefa árdua conceituar a ordem pública no direito 
brasileiro, uma vez que, pela sua própria essência ela nem sempre se 
mostra tão clara e falta uma definição expressa na lei. Ordem pública 
é algo que paira sobre o Direito e encontra-se arraigado no espírito da 
nação. Como elemento ligado ao costume de um povo, às suas tradições, 

40 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Comentada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 388.
41 No entanto, conforme ressalta Antônio Márcio da Cunha Guimarães: “Além das limitações 
à autonomia da vontade decorrentes da internacionalidade do contrato, impõe-se também as 
limitações impostas aos contratos nacionais, como capacidade das partes, licitude do objeto, e 
forma de contratação prescrita ou não proibida por lei” (obra citada, p. 78).
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não é definitivo, e sim dinâmico, não permitindo, assim, sua mensuração 
definitiva e seu enclausuramento em fórmulas concretas.

Nos contratos entre partes alienígenas, deve-se buscar a 
eliminação da ofensa à ordem pública do estado de ambos os contratantes, 
especialmente do corpo legislativo do estado daquele onde será cumprida 
a obrigação e onde eventualmente será executada a sentença.

Pelo já citado artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, fica deferida aos tribunais pátrios a análise subjetiva 
quanto à eventual ofensa à ordem pública. Mas como eliminar o 
impedimento da ordem pública? Como saber previamente o que é e o 
que não é ofensivo à ordem pública?

Em Direito Internacional Privado, quando se fala em ordem 
pública, não se deve confundir com a expressão que comumente se 
apresenta em textos legais — leis de ordem pública — em contraposição 
a leis de ordem privada. 

As primeiras interessam à sociedade coletivamente considerada, 
sobrepondo-se a tudo e aproveitando somente indiretamente ao particular. Já 
as leis de ordem privada interessam diretamente e em primeiro lugar aos 
particulares e somente indiretamente à sociedade como um todo.

A ordem pública em Direito Internacional Privado representa 
o espírito e o pensamento de um povo, a filosofia sociojurídico-moral de 
uma nação. É algo que está acima do corpo legal e que este não consegue 
prescrever com exatidão, já que possui um sentido filosófico inerente à 
própria forma de ser da sociedade. Trata-se de um princípio, no dizer de 
Jacob Dolinger, exógeno às leis, não intrínseco a ela42.

No mesmo sentido é o entendimento de Amílcar de Castro, 
quando leciona que: “A ordem social – no lugar da locução ‘ordem 
pública’ – possui conceito que ultrapassa o direito, posto que relativo 
à natureza e à constituição da sociedade, que é mantida e alimentada 

42 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 392.
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por elementos numerosos como costume, tradições, concepções morais, 
religiosas, ideologias políticas, econômica, fatores geográficos, densidade 
demográfica, etc.”43

Conforme Gama e Silva, a ordem pública é o conjunto de 
direitos, de caráter privado, cuja obediência o Estado impõe para que haja 
harmonia entre o Estado e os indivíduos, em salvaguarda de interesses 
substanciais da sociedade.44 

O conceito de ordem pública ou ordem social, como 
menciona Amílcar de Castro, está sujeito a constantes transformações, 
e o que ontem não era permitido hoje pode ser e amanhã poderá sofrer 
restrições45. Um texto legal outrora considerado ofensivo à ordem 
pública, ainda que não tenha sofrido qualquer alteração ortográfica, 
poderá ser totalmente aceito no presente.

A jurisprudência, reflexo do pensamento dos tribunais e, por 
consequência, do sentimento de uma nação, igualmente não é estática. Como 
mencionado anteriormente, uma vez que não existe definição legal de ordem 
pública a conceituação fica à mercê das construções jurisprudenciais. Sendo 
estas mutáveis no tempo e no espaço, aquelas também o serão.

A ordem pública pode ser vista, em um determinado momento 
e lugar, como um conjunto de princípios necessários à organização 
da vida social de acordo com os preceitos de Direito, assim como um 
conjunto de princípios necessários à proteção da organização do Estado 
sob os pontos de vista político, econômico e social.

Sendo a ordem pública mutável no tempo e no espaço, ela será 
entendida de forma particular por cada Estado e de acordo com a época. 
Assim, um fato que é ordem pública para um Estado pode não ser para outro. 

Por tal razão, a instabilidade e a relatividade são características 
da ordem pública. Como se nota, trata-se de instituto que não pode ser contido 

43 CASTRO, Amílcar de. Direito Internacional Privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 274.
44 GAMA E SILVA. Da Ordem Pública no Direito Internacional Privado. São Paulo: 1944, p. 172.
45 CASTRO, Amílcar de. Obra citada, p. 275.
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em um recipiente concreto e oferecido como fórmula definitiva e inconteste. 
Como bem enuncia Amílcar de Castro: “Não se pode saber, a priori, qual é o 
pensamento predominante, nem ser determinado qual o interesse essencial, 
porque o seu conteúdo é tão movediço como o complexo das relações humanas, 
além do que o direito muda despercebidamente, como a água viva de um rio, 
que não cessa de mudar: é sempre outro, parecendo sempre ser o mesmo.”46

Assim, nada mais lógico que observar a conformidade da lei 
estrangeira com a ordem pública à época em que tiver de ser cumprida, 
não se cogitando de sua legalidade à época em que se deu o ato. 47

Em situação inversa, igualmente é considerada a 
contemporaneidade no exemplo ofertado por Niboyet, trazido por Jacob 
Dolinger, em que o ato realizado no exterior, admissível na França à 
época da celebração, torna-se, mais tarde, ofensivo à ordem pública 
francesa, não merecendo a homologação do judiciário francês.

3.2.2 Bons costumes

Bons costumes são uma noção moral de cada povo. Dependem, 
portanto, do grau de moralidade, civilização e desenvolvimento do povo. 
Conforme bem observa Oscar Tenório: “Os bons costumes abrangem os 
valores morais tutelados direta ou indiretamente pelo direito e não todos 
os que modelam os caracteres morais de cada povo, porque se assim 
fosse ter-se-ia a anulação da aplicação da norma estrangeira.”48

Pode-se até dizer que os bons costumes estão de certa forma 
inseridos no conceito de ordem pública. Isso porque é inconcebível pensar 
em ordem pública sem pensar nos costumes do local. O critério usado por 
Clóvis Bevilácqua demonstra a existência de relação entre os conceitos: 
“Bons costumes são os que estabelecem as normas de proceder nas 

46 CASTRO, Amílcar de. Obra citada, p. 278.
47 DOLINGER, Jacob. Obra citada, p. 390.
48 TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado. vol. 1, 11. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1976, p. 339.



Direito Internacional em Análise

40

relações domésticas e sociais em harmonia com os elevados fins da 
vida humana, cuja ofensa mais direta e profunda fere os sentimentos de 
honestidade e estima recíproca. São preceitos de ordem moral, ligados 
à honestidade familiar, ao recato do indivíduo e à dignidade social.”49

Os bons costumes são princípios, dessa forma, que versam 
sobre a sociabilidade, com vistas a garantir a prosperidade social, a 
dignidade e a decência pública. Por esses motivos, são também variáveis 
no tempo e no espaço, sendo princípios mutáveis.

3.2.3 Soberania nacional

O artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, dispõe que “o princípio de toda soberania reside 
essencialmente na nação”. A soberania nacional consiste, nesse sentido, 
na autonomia completa da autoridade do Estado. 

Conforme Maria Helena Diniz: “No âmbito interno, a 
soberania nacional pode ser vista como o fato de que as normas editadas 
pelo estado alcançarão a todos que estiverem em seu território. No 
âmbito externo, corresponde à não sujeição a determinação de outros 
Estados, ou seja, na igualdade e reciprocidade nas relações entre países, 
não podendo existir qualquer relação de dependência ou subordinação.”50

A soberania de um Estado, dessa forma, significa que o Estado não 
depende de qualquer outro centro de poder. A decisão do Estado é a decisão 
concreta. Trata-se não do poder em si, mas da característica do poder do Estado, 
característica esta de não limitação por qualquer outro poder interno ou externo.

49 BEVILÁCQUA, Clóvis. Princípios Elementares de Direito Internacional Privado. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1938.
50 DINIZ, Maria Helena. Obra citada, p. 388.
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4. Escolha da lei aplicável aos contratos internacionais 

4.1 Doutrina e jurisprudência

Ao se falar em autonomia da vontade em contratos 
internacionais, automaticamente relaciona-se tal conceito com a 
cláusula de eleição de lei aplicável. Grande parte dos trabalhos e 
estudos da doutrina nacional, ao abordar a questão da autonomia da 
vontade em contratos internacionais, assim o faz somente em relação 
à autonomia das partes de escolherem a legislação aplicável para 
solucionar eventual controvérsia.

Como leciona Nádia de Araújo: “(…) a autonomia da vontade 
nos contratos internacionais distingue-se do que os civilistas chamam 
de autonomia privada – a qual diz respeito à faculdade das partes de 
contratar – pois no Direito Internacional Privado significa permitir que as 
partes escolham a lei aplicável ao contrato internacional.”51

A primeira referência feita ao princípio da autonomia da 
vontade no Direito Internacional Privado — anterior às codificações do 
direito privado — é atribuída ao jurista francês Charles Dumoulin52. Esse 
princípio, adotado pelo jurista no séc. XVI, facultou às partes a escolha 
da lei aplicável nos contratos realizados, em razão das expressivas 
diferenças entre a lei parisiense e as leis das demais províncias francesas.

Já no século XIX, os tribunais ingleses registraram a aceitação 
do princípio da autonomia da vontade embasados na filosofia do laissez 
faire, laissez passer e, inclusive, como forma de evitar a preponderância 
de um sistema de regras fixas. Desde então, o princípio em tela tornou-
se universalmente aceito, adotado por convenções internacionais e pela 
legislação interna de diversos países.

51 ARAÚJO, Nádia de. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 261.
52 In: Nádia de Araújo. Obra citada, p. 318.
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No Brasil, a despeito da tendência mundial, o princípio da 
autonomia da vontade não encontra o devido endosso. A antiga Lei de 
Introdução ao Código Civil de 1917 determinava, em seu artigo 13, que: 
“Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto à substância e aos 
efeitos das obrigações, a lei do lugar onde forem contraídas”. A expressão 
“salvo estipulação em contrário” era interpretada como acolhedora do 
princípio da autonomia da vontade. 

Entretanto, a partir de 1942, com a reforma da então chamada Lei 
de Introdução ao Código Civil, o caput do artigo 9º, que substituiu o anterior 
artigo 13, passou a dispor que: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-
se-á a lei do país em que se constituírem”. Alguns entendem, diante de tal 
regulação, que foi afastada a autonomia da vontade do espírito legislativo 
brasileiro em relação à matéria, considerando a supressão da expressão “salvo 
estipulação em contrário”; outros apontam que a supressão estava relacionada à 
proibição da expressão “autonomia da vontade” no regime ditatorial brasileiro. 

Não é pacífica a discussão da doutrina brasileira sobre o 
afastamento da autonomia da vontade em relação à liberdade para escolher 
a lei de regência dos contratos internacionais. Parte dos autores entende que 
a autonomia da vontade persiste, pois não se poderia eliminar um princípio 
jurídico anteriormente aceito. Não obstante, outros acreditam que sua exclusão 
é consequência da dificuldade em se perquirir sobre qual o limite da liberdade 
das partes para escolher o direito aplicável às obrigações contratadas.

De fato, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
no citado caput do artigo 9º, parece não admitir expressamente a escolha 
da lei pelas partes. Isso daria a impressão de que, em princípio, não se 
aceitaria a autonomia da vontade quanto à escolha da lei aplicável aos 
contratos internacionais. A norma que deve ser aplicada para solucionar 
eventuais controvérsias oriundas do contrato, portanto, seria a norma 
material do país em que a obrigação for constituída.53

53  Importante destacar que a obrigação não se constitui no local onde, fisicamente, as partes 
assinam um contrato, mas mediante conclusão estabelecida pelo movimento dos liames 
obrigacionais das propostas e contrapropostas que se findam com o aceite. Para os partidários 
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Não se exclui, porém, a aplicação do princípio da autonomia 
da vontade se este for admitido pela lei do país onde se constituir a 
obrigação. De acordo com Oscar Tenório, se a lei do local onde a 
obrigação foi constituída permitir que as partes elejam outra lei para reger 
o contrato, não caberá às autoridades brasileiras qualquer alternativa 
senão aceitar tal permissão.54

Amílcar de Castro bem reflete o entendimento preponderante 
no Brasil ao dispor que “na esfera da apreciação dos contratos realizados 
no estrangeiro, para lhes serem atribuídos ou negados efeitos no Brasil, 
não prevalece o famoso princípio da autonomia da vontade: as partes não 
podem escolher o direito que lhes aprouver”. 55

Esse também é o entendimento de João Grandino Rodas, 
segundo o qual: “perante o caput taxativo do artigo 9º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, não se pode afirmar a existência da autonomia da 
vontade para a indicação da norma aplicável, no Direito Internacional 
Privado brasileiro”.56

Até a jurista Nadia Araújo, que acredita que seria benéfico 
às partes poder escolher a lei aplicável, concorda que: “(…) não se pode 
afirmar a existência da autonomia da vontade para escolher a lei aplicável 
aos contratos internacionais no direito brasileiro, ante o caput taxativo do 
art. 9º da LICC, expresso ao determinar como elemento de conexão a lex 
loci contractus.”57 

Segundo ela, a existência de uma cláusula de eleição de lei 
aplicável, em um contrato internacional sujeito à aplicação do direito 
brasileiro, poderia ser considerada inexistente pelo juiz nacional.

José Inácio Gonzaga Franceschini coaduna do mesmo 

dessa teoria, dever-se-ia buscar definir qual ordenamento jurídico embasou a negociação das 
partes e escolher seu direito material como o aplicável à relação.
54  TENÓRIO, Oscar. Obra citada, p. 177.
55 CASTRO, Amílcar de. Obra citada, p. 231.
56 RODAS, João Grandino. Contratos Internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 44.
57 In: João Grandino Rodas. Obra citada, p. 212.
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entendimento. Segundo ele: “(…) a autonomia da vontade não pode ser 
atualmente reconhecida no Brasil como elemento de conexão em matéria 
contratual, em face da omissão intencional do legislador ao extirpar da 
redação do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil a expressão 
‘salvo estipulação em contrário’ do art. 13 da Introdução de 1916.”58

Serpa Lopes parece admitir a autonomia da vontade, 
baseado na lógica e na boa doutrina, quando não estiver em jogo uma 
lei imperativa.59

Haroldo Valladão aponta que o direito brasileiro “sempre 
adotou o princípio da autonomia da vontade em matéria de obrigações 
contratuais”. Defende que a supressão da expressão “salvo estipulação 
em contrário” no caput do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro não teria feito a autonomia da vontade desaparecer, 
mas, sim, decorreria do fato de ser “expressão proibida no regime 
ditatorial de que padecia o Brasil” naquela época.60

Outro defensor da autonomia da vontade é Jacob Dolinger. 
O autor explica que, em matéria de obrigações, os sistemas jurídicos 
dividem-se entre a lex loci contractus e lei do país onde a obrigação deve 
ser cumprida, mas que, acima de quaisquer dessas regras, “soberana e 
universalmente respeitada”, está a autonomia da vontade.61

Existe pouquíssima jurisprudência sobre o assunto. Há 
julgados do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo que reconhecem a validade da eleição de lei estrangeira 
para reger contratos celebrados pelas partes no exterior, tendo em vista a 
inexistência de cláusulas ofensivas à ordem pública, à soberania nacional 

58 In: João Grandino Rodas. Obra citada, p. 114.
59 LOPES, Serpa. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. 2. ed., vol. 2, Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1959, p. 201.
60 VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado. vol. II, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977, p. 366.
61 DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem pública no Direito Internacional Privado. Rio de 
Janeiro: Luna, 1979, p. 205.
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e aos bons costumes62. Apesar de os julgados ressaltarem a importância 
da segurança das relações jurídicas internacionais no campo do Direito 
Privado, a argumentação utilizada é de que a lei estrangeira seria aplicável 
em razão de o contrato ter sido celebrado no exterior (aplicação do caput 
do art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

Em acórdão de 2003, o extinto 1º Tribunal de Alçada Civil 
do Estado de São Paulo, citando lições de Haroldo Valladão e Irineu 
Strenger, afirmou que o direito brasileiro manteve a autonomia da vontade 
no campo da lei aplicável às obrigações contratuais. Apesar de naquele 
caso concreto o contrato ter sido celebrado pelas partes no exterior, o 
acórdão é um importante precedente por concluir que seria admitida a 
escolha da lei aplicável nos contratos internacionais.63

Por fim, vale observar que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 
9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “a obrigação 
resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o 
proponente”. Essa regra aplica-se aos chamados contratos entre ausentes, 
aos quais poderá ser aplicada a lei do lugar de residência do proponente. 

Assim, uma possível maneira de aplicar a legislação estrangeira 
aos contratos internacionais seria prever expressamente no contrato que a 
parte que residir no estrangeiro deverá ser reputada como a proponente. 
Vale esclarecer, porém, que, se restar comprovado que, na realidade, 
essa informação não é verdadeira; é possível que a Justiça brasileira a 
desconsidere para fins de determinação da lei aplicável ao contrato. 

4.2 Apontamentos críticos

Jacob Dolinger, em palestra ministrada na Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, em 28.05.2009, manifestou seu pensamento 

62 Recurso Extraordinário 93.131-7 / MG, Rel. Min. Moreira Alves, j. 17.12.1981; 14ª Câmara 
de Direito Privado, Apelação 7.200.996-2, Rel. Des. Melo Colombi, j. 09.04.2008; 24ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação 7.030.387-8, Rel. Des. Salles Vieira, j. 18.10.2007.
63 12ª Câmara, Agravo de Instrumento 1.247.070-7, Des. Beretta da Silveira, j. 18.12.2003.
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de que, de todos os países civilizados de que ele tem notícia, o Brasil 
teria a legislação de Direito Internacional Privado mais atrasada.64

De fato, a autonomia da vontade para escolher a lei 
aplicável aos contratos internacionais parece ser aceita nos países mais 
desenvolvidos do mundo. Podemos apontar, a título exemplificativo, a 
Convenção de Roma sobre Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, a 
Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional e os Princípios 
Unidroit dos Contratos Internacionais do Comércio. 

O Mercosul também vem lentamente se conscientizando 
sobre a importância de acolher a autonomia da vontade. Como apontam 
Marcos José Martins Mendes e Diogo Oliveira Muniz Caldas: “Nas leis 
argentina e paraguaia, embora não haja previsão expressa, a autonomia 
da vontade tem sido aceita. No Uruguai, embora haja regra em contrário, 
há a tendência de que seja aceita no âmbito do comércio internacional. 
Além disso, em caso de tratados internacionais, também é possível a 
escolha da lei estrangeira. No Chile, desde a década de 1940, há notícias 
da aceitação da autonomia da vontade.”65

Cabe, também, salientar a existência da Convenção 
Interamericana sobre a Lei Aplicável aos Contratos Internacionais, realizada 
em 1994, na Cidade do México, segundo a qual a autonomia da vontade 
das partes com relação à escolha da lei aplicável a contratos internacionais é 
permitida, desde que não contrarie a ordem pública do país.66

Com base na análise civil-constitucional feita no início deste texto, 
vimos que há limites ao exercício da autonomia da vontade no âmbito dos 
contratos nacionais, e esses limites são os princípios gerais de direito, a ordem 
pública, os bons costumes, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 

64 MENDES, Marcos José Martins; CALDAS, Diogo Oliveira Muniz. O Tratamento da Autonomia 
da Vontade nos Contratos Internacionais Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 
VoxJuris, ano 2, v. 2, n. 1, 2009, p. 117-126.
65 MENDES, Marcos José Martins; CALDAS, Diogo Oliveira Muniz (obra citada, p. 117-126).
66 Essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, entretanto, em sendo, passaria a ser válida 
nas relações envolvendo países signatários.
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A evolução histórica levou à positivação do princípio da 
função social do contrato, conduzindo à compatibilização das cláusulas 
contratuais com princípios como a solidariedade, a eticidade e a dignidade 
da pessoa humana. Viu-se que essa compatibilização ocorre, via de regra, 
nas relações entre partes desiguais, em que uma utiliza de sua força 
econômica, social ou mesmo intelectual a fim de fazer prevalecer a sua 
vontade sobre aquela da parte mais frágil na relação contratual. Lembre-
se que foi exatamente a prevalência da vontade do mais forte sobre a do 
mais fraco que serviu de pano de fundo para a imposição de limites à 
autonomia da vontade e a positivação do princípio da função social do 
contrato, visando a reequilibrar a relação contratual. 

A nosso ver, as mesmas lições poderiam ser trazidas, por 
analogia, aos contratos internacionais. Os limites à autonomia privada 
nos contratos internacionais são a ordem pública, a soberania nacional 
e os bons costumes. Não haveria razão para que as partes não pudessem 
escolher a lei aplicável para a solução de eventuais controvérsias, se 
esses limites fossem respeitados e se elas estivessem em pé de igualdade 
informativa e negocial. Essa solução estaria em consonância com a 
tendência mundial, conferiria segurança às transações internacionais e 
respeitaria os princípios regentes do direito brasileiro. 

De toda forma, apesar de entendermos que a aceitação da 
eleição da lei aplicável aos contratos internacionais seria recomendável, 
temos consciência de que atualmente essa posição ainda é minoritária na 
doutrina e na jurisprudência nacionais.

4.3 Lei de arbitragem

O especial interesse em destacar um item ao estudo da 
arbitragem é demonstrar que, apesar de a maioria da doutrina, baseada 
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não admitir a 
autonomia da vontade para as partes escolherem a lei de regência em 
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contratos internacionais, é possível submeter conflitos oriundos de 
contratos internacionais à solução por meio de arbitragem e, ainda, no 
procedimento arbitral, determinar a lei de regência do contrato.

A arbitragem existe para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis. Nesse sentido, a Lei nº 9307, de 23 de setembro 
de 1996 (“Lei de Arbitragem”), dispõe em seu artigo 1º que “as pessoas 
capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 
relativos a direito patrimoniais disponíveis”.

Dispõe, ainda, em seu artigo 2º, § 1º, que “as partes poderão 
escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, 
desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.

Para a maioria dos autores brasileiros, a definição da 
internacionalidade da arbitragem, assim como do contrato, baseia-se em 
dois critérios, o jurídico e o econômico. O critério jurídico determina que 
exista contato com mais de um ordenamento jurídico ou, ainda, as partes 
pertençam a Estados distintos. O critério econômico, por sua vez, dispõe 
que deve haver uma operação econômica de circulação de bens, serviços ou 
capitais por meio das fronteiras dos países envolvidos. Dessa forma, uma 
arbitragem seria internacional se as partes pertencessem a países diferentes 
ou se o litígio dispusesse sobre interesses comerciais internacionais.

Cabe analisar a possibilidade, frente à Lei de Arbitragem 
brasileira, de celebrar um contrato com cláusula que submeta a solução 
de eventuais conflitos à arbitragem de acordo com uma lei estrangeira.

O direito brasileiro passou a admitir a autonomia da vontade 
das partes para elegerem a lei de regência do contrato quando o conflito é 
submetido à arbitragem, conforme o já citado parágrafo 1º, do artigo 2º, 
da Lei de Arbitragem.

Chegou-se até a discutir que a expressão “regras de direito 
que serão aplicadas na arbitragem”, extraída do artigo 2º, §1º, da Lei de 
Arbitragem, pudesse se referir às regras do procedimento arbitral, e não 
às concernentes ao mérito do litígio. Entretanto, parece impossível que 
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a expressão “regras de direito” não se refira às regras de mérito. Ainda, 
o próprio artigo 2º, em seu § 2º, dispõe que “as partes poderão, também, 
convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais 
de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio”, 
o que afasta qualquer dúvida remanescente.

É o que ensina Carlos Alberto Carmona: “(…) Não se deve ver 
aí nenhuma anomalia: a lei de arbitragem, que preconiza maior autonomia 
da vontade das partes, supera a rigidez do diploma de 1942, derrogando-o no 
que diz respeito às causas submetidas ao juízo arbitral. (…) De outra parte, o 
dispositivo servirá para tranquilizar os estrangeiros que vierem a contratar no 
Brasil: poderão, eles também, evitar a aplicação da lei brasileira (que quiçá 
não conheçam), apontando desde logo a lei material que será empregada 
para qualificar e reger as obrigações que aqui assumirem (e que talvez nem 
digam respeito a prestações que devam ser aqui executadas).”67

A aplicação de direito material estrangeiro em procedimento 
arbitral deve, porém, ser coerente com o limite do exercício da autonomia 
da vontade estipulado pela lei, ou seja, sua aplicação não pode implicar 
em violação à ordem pública ou aos bons costumes.

Acórdão proferido pelo extinto 1º Tribunal de Alçada Civil 
do Estado de São Paulo confirmou dois dos mais importantes preceitos 
da Lei de Arbitragem, quais sejam da vinculação decorrente da cláusula 
compromissória e da possibilidade das partes elegerem lei diversa 
da brasileira para solucionar controvérsias, criando um precedente 
importantíssimo na doutrina nacional nesse sentido. O referido acórdão 
reconheceu que a então chamada Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro só teria aplicação quando houvesse omissão ou controvérsia a 
respeito do direito aplicável.68

67 Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9307/96. 2. ed., rev., 
atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2004, p. 78. 
68 O primeiro refere-se ao efeito vinculante da convenção de arbitragem inserida em contrato. 
No caso, uma empresa moveu ação de cobrança contra empresa que, na contestação, alegou em 
preliminar que aquele juízo não poderia apreciar a questão, pois as partes, ao firmarem o contrato, 
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Conclusão

Vimos que a doutrina ainda é polêmica em relação à 
autonomia da vontade das partes para eleger a lei aplicável aos contratos 
internacionais. Alguns afirmam que o princípio vigora, já que não há 
previsão expressa vedando a sua aplicação; outros consideram que houve 
inequívoca intenção do legislador em afastar a autonomia da vontade; 
há, também, os que adotam uma posição intermediária. A jurisprudência 
ainda não se pronunciou de forma pontual sobre esse assunto. 

Inobstante as discussões aqui expostas, é bastante comum a 
inserção de cláusula de eleição de lei aplicável em contratos internacionais. 
Os agentes do comércio internacional parecem passar ao largo das 
discussões teóricas sobre a existência de autonomia da vontade no Direito 
Brasileiro. É importante, porém, que os juristas estejam atentos a essas 
discussões para evitar que tais cláusulas sejam, na prática, inócuas. 

Quando as partes tiverem a intenção de submeter os contratos 
internacionais a uma lei estrangeira, é recomendável que (i) as obrigações 
sejam constituídas em um país que tenha consolidado a autonomia da 
vontade; (ii) seja convencionada a arbitragem, tendo em vista a expressa 

decidiram que eventuais divergências seriam resolvidas por arbitragem, de acordo com a lei 
francesa. O juiz afastou a preliminar e se deu por competente para conhecer a controvérsia. A ré 
interpôs Agravo de Instrumento que, julgado pelo extinto 1º TACSP, reformou a decisão e reiterou 
que a cláusula compromissória inserida em contrato impede que a controvérsia seja dirimida pelo 
judiciário. O segundo preceito da lei de arbitragem referendado pelo extinto 1º TACSP refere-se à 
possibilidade de as partes elegerem lei estrangeira para dirimir a controvérsia, desde que não viole 
a ordem pública brasileira e os bons costumes (art. 2º, § 1º, da Lei de Arbitragem). Neste tópico, 
o precedente citado é de suma importância, esclarecendo que a então chamada Lei de Introdução 
ao Código Civil tem natureza supletiva, além, evidentemente, de reforçar o disposto no artigo 
2º,§ 1º, da Lei nº 9307/96. A questão foi discutida em sede de contrato de agência ou distribuição 
e, com muita propriedade, acentuou o relator: “(…) não há invocar-se a Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, que só tem aplicação quando houver omissão ou controvérsia a respeito 
do direito aplicável à hipótese. Como a lei n º 9307/96, em seu artigo 2º, permite que as partes 
possam livremente escolher as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, não se verifica 
o impedimento arguido. Pela mesma razão, não se vislumbra vício em haver previsão de que seja 
com base no direito francês que os árbitros venham a resolver a disputa” (7ª Câmara, Agravo de 
Instrumento 1.111.650-0, Rel. Des. Souza José, j. 24.9.2002).
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possibilidade de escolha de lei estrangeira pela Lei de Arbitragem; e/
ou (iii) em se tratando de contrato entre ausentes, o proponente resida 
no exterior e conste expressamente como proponente no contrato, nos 
termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 9º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. 

Não podemos deixar de apontar o atraso do Direito 
Internacional Privado no Brasil sobre a matéria. O caput do art. 9º da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro parece-nos desatualizado 
e oriundo de um período ditatorial que o Brasil há tempos já não vive. 

Como visto anteriormente, os limites à autonomia privada 
nos contratos internacionais são a ordem pública, a soberania nacional 
e os bons costumes. Não vemos razão para que as partes não possam 
escolher a lei aplicável para a solução de eventuais controvérsias, se 
esses limites forem respeitados e se elas estiverem em pé de igualdade 
informativa e negocial. Essa solução estaria em consonância com a 
tendência mundial, conferiria segurança às transações internacionais e 
respeitaria os princípios regentes do direito brasileiro. 
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Introdução

O objetivo deste artigo é analisar o entendimento doutrinário 
acerca das cláusulas de legislação aplicável e eleição de foro envolvendo 
contratos internacionais, na tentativa de se estabelecer: (i) se as Partes, 
quando da negociação e elaboração de um contrato, têm autonomia para 
manifestar sua vontade quanto à submissão à aplicação de determinada 
legislação que não a sua e se há alguma limitação a essa autonomia; e 
(ii) qual a legislação aplicável quando ausente qualquer manifestação de 
vontade acerca dessa cláusula.

No entanto, para melhor compreensão do contexto na qual 
são inseridos os contratos internacionais, cada vez mais utilizados em 
função de uma economia mais globalizada, entendemos importante 
abordar os fundamentos e a importância dos contratos, traçando linhas 
gerais sobre sua teoria geral, bem como de alguns aspectos históricos, 
haja vista que a autonomia da vontade, nos dias atuais, deixou de ser 
o único balizador dos contratos. A lei passou a ser um instrumento 
supletivo à vontade das partes, a partir do momento que passa a dispor 
não só sobre o princípio da função social do contrato, mas a exigir a 
observância do “solidarismo contratual”.

A esse respeito, Vladmir Oliveira da Silveira e Érica Barbosa 
Joslin69 lecionam que: “(…) a força obrigatória dos contratos, corolário 
da autonomia da vontade, passou a sofrer notável mitigação pela 
intervenção do Estado na economia, como decorrência do reconhecimento 
da necessidade de harmonização dos direitos humanos em todas as suas 
dimensões, pelo que a liberdade dos indivíduos passou a ser conformada 
com o interesse público e depois com a solidariedade contratual.”

69 SILVEIRA, Vladmir Oliveira; JOSLIN, Érica Barbosa. Os Contratos na Perspectiva Humanista 
do Direito: O Nascimento de Uma Nova Teoria Geral dos Contratos. Revista Jurídica CESUMAR. 
Mestrado, v. 10, 2010, p. 33-50.
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No entanto, a aplicação literal da lei, sem serem analisadas as 
circunstâncias de sua celebração, causa externalidades e gera repercussão 
econômica severa, afetando as expectativas e o comportamento dos 
agentes econômicos. Com efeito, intervenções estatais podem implicar, 
por vezes, no afastamento de práticas do mercado ou no aumento de 
custos de determinadas transações, sem uma contrapartida proporcional 
para a satisfação da sociedade como um todo e, pior, sem a solução do 
problema em si, que decorre da imperfeição do mercado.

Assim, apesar da tradição positivista do ordenamento jurídico 
brasileiro, mostra-se cada vez mais importante a utilização de alguns 
conceitos econômicos como instrumento de análise jurídica. Por se tratar 
de um estudo descritivo e exploratório, será realizado com base em 
pesquisa bibliográfica, utilizando-se do método indutivo.

1. Evolução da teoria dos contratos – breves linhas

Indubitável é que a Revolução Francesa foi determinante para 
a quebra de paradigma. De um lado, as monarquias absolutas; de outro, 
a influência do Iluminismo, que pregava novas formas de liberdade, 
difundindo os ideários de justiça social. Se levarmos em consideração que 
a Revolução Francesa objetivava a abolição da monarquia absolutista, 
concluiríamos sem pestanejar que era necessária a renovação dos usos, 
dos costumes e do modo de agir e pensar da sociedade, até então fundados 
no respeito e na obediência aos reis.

Sob o auspício da tríade Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 
inicia-se um período pautado nos interesses de uma nova classe 
emergente: a burguesia; período esse que reflete uma nova releitura do 
capitalismo, fundamentada principalmente na noção de liberdade total, 
uma vez que o homem, como indivíduo, voltou a ser visto como o centro 
do mundo, capaz de fazer escolhas por si próprio.

Para os franceses e considerando a contextualização do século 
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XVIII, a conquista da autonomia e da liberdade era não só o alicerce 
da modernidade, como também representava a passagem para a Idade 
Contemporânea. A Revolução Francesa instituiu a verdadeira liberdade 
(lato sensu) nas sociedades ocidentais, se comparada ao Ancien Regimen, 
em que o rei exercia poder absoluto e a liberdade, por consequência, 
restava limitada à vontade dele. 

Não obstante a violência, a Revolução Francesa permitiu a 
existência de um Estado Constitucional, inimaginável outrora. Para 
a época, a eticidade do Direito, portanto, resumia-se à conquista da 
liberdade (sobretudo econômica, traduzida na liberdade total de contratar) 
e ao desenvolvimento de uma teoria jurídica de direitos individuais e de 
divisão de poderes.

Essa concepção influenciou a codificação de muitos países, 
especialmente o Código Civil napoleônico, de 1804. Segundo Enzo 
Roppo70: “(…) ele [código francês] constitui, de resto, um produto de 
vitória histórica obtida da burguesia com a Revolução de 1789, a cujas 
conquistas políticas, ideológicas e econômica dá nos seus artigos forma 
e força de lei. E a disciplina do contrato que aí está contido aparece 
precisamente conformada de modo a satisfazer — […] no sentido mais 
específico de uma adesão direta às exigências manifestadas na particular 
situação da França pós-revolucionária — os interesses e as solicitações 
de uma sociedade encaminhada para novas formas de organização 
econômico-social, ou melhor, das classes que no âmbito desta assumiam 
posições de hegemonia.”

Na prática, contudo, o liberalismo econômico acabou 
por enveredar por outros caminhos, prejudiciais à sociedade. Fato 
incontestável é que a industrialização iniciada na Inglaterra (Revolução 
Industrial), somada aos ideais da Revolução Francesa, teve no contrato o 
instrumento que maior exprimiu a autonomia da vontade. Nesse sentido, 

70 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Editora 
Almedina: Coimbra, 1988, p. 41.
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o contrato servia como um instrumento de intercâmbio econômico e 
dotado de força cogente decorrente do pacta sunt servanda. 

Por outro lado, com o advento do socialismo, priorizou-se 
a coletividade em detrimento do indivíduo. Em que pese sua breve 
vigência, a Constituição alemã (1919) exerceu grande influência em 
quase todas as instituições políticas ocidentais. De fato: “(…) a ideia 
de uma democracia social foi a que melhor representou as aspirações 
de defesa da dignidade humana, garantindo direitos civis e políticos 
(direitos de primeira geração), aliando-os, posteriormente, com os 
direitos econômicos e sociais (direitos de segunda geração), totalmente 
ignorados pelo capitalismo liberal. Atribui-se o aparecimento desses 
novos direitos à necessidade cada vez maior de um conjunto de normas 
positivadas com o intuito de conduzir, regrar e disciplinar o fenômeno 
econômico em favor da sociedade civil.”71

Nesse cenário é que a teoria dos contratos sofreu uma grande 
influência, já que, a partir de então, a ideia de equilíbrio ganhou importância. 
Ao passo que, se de um lado o liberalismo possibilitou a intensa massificação 
dos contratos, de outro o socialismo possibilitou a interferência estatal nas 
relações privadas. Sendo assim, a ordem contratual adaptou-se às novas 
conjunturas. A prevalência da autonomia da vontade não era mais absoluta; 
restou-se relativizada em detrimento dos direitos sociais. Os fundamentos 
do contrato, nesse diapasão, tiveram de ser revistos. 

Nessa feita, esclareceu o Conselho de Justiça Federal do Supremo 
Tribunal Federal (“STF”), por meio do Enunciado n° 23, que: 
“(…) a função social do contrato, previsto no artigo 421 do novo Código 
Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz 
o alcance desse princípio quando presente interesses metaindividuais ou 
interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.”

71 FERNANDES, Ana Carolina Souza. Limites Jurídicos das Cláusulas de Responsabilidade nos 
Contratos de Licenciamento de Software. Revista Autônoma de Direito Privado n. 5. Curitiba: 
Juruá. Jul/Dez 2008.
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É preciso, entretanto, observar que novas tendências teóricas 
passam (ou voltam) a se ambientar na discussão da teoria dos contratos, 
em especial a Law and Economics72, que estuda a maneira como os 
fenômenos econômicos influenciam as normas jurídicas. Isso porque: 
“(…) vai-se conformando a figura atual do contrato, tendo recebido, na 
esfera própria das relações econômicas internacionais, maior intervenção 
das exigências práticas de expansão do mercado global (…). Os Estados, 
ao adotarem uma concepção minimalista de ordem pública, procuram 
se desafogar de problemas processuais e materiais gerados em suas 
instâncias jurisdicionais, permitindo, em contrapartida, a livre atuação 
dos operaores do comércio internacional.”73

2. Função econômica dos contratos

Os contratos são fundamentais para a circulação e a criação de 
riquezas no mundo globalizado, deixando de ser meros instrumentos de 
negócios que afetavam — única e exclusivamente — as partes que dele se 
obrigavam, e passando a ser instrumento propulsor do desenvolvimento e do 
crescimento econômicos. Muito embora a intenção das partes contratantes 
seja a satisfação de interesses individuais, esses negócios jurídicos geram, 
de forma geral, efeitos positivos e/ou negativos para a sociedade como um 
todo, já que modificam a alocação de recursos entre as partes.

Explica Luciano Benetti Timm74 que o contrato, segundo o 
ponto de vista econômico, pode ser entendido como: “(…) uma transação 

72 O estudo de Law & Economics começou a se desenvolver nos Estados Unidos (Universidades 
de Chicago e Yale) na segunda metade do século XX, por meio de trabalhos desenvolvidos por 
Ronald Coase, Richard Posner, Gary Becker e Guido Calabresi, e foi ganhando cada vez mais 
espaço na Europa e, atualmente, no Brasil, porém de uma forma mais tímida.
73 FEITOSA, Maria Luiza P. de A. M. Contrato – O Novo Direito dos Contratos Entre as Regras de 
Common Law e de Civil Law. Influências Recíprocas ou Dominação? Revista Jurídica Consulex. 
Ano X. n° 219. 28 de fevereiro de 2006.
74 TIMM, Luciano Benetti (org.). Ainda sobre a Função Social do Direito Contratual no Código 
Civil Brasileiro: Justiça Distributiva versus Eficiência Econômica. Direito e Economia. São Paulo: 
Thomson/IOB, 2005, p. 63-96.
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de mercado na qual cada parte se comporta de acordo com os seus 
interesses, como se estivessem em um jogo armando as suas estratégias 
(individualismo). Dessa forma, como evidenciado pela teoria dos jogos, 
uma parte somente irá cooperar com a outra na medida em que puder 
desfrutar de algum benefício proporcionado pelo jogo.”

Contudo, no Brasil, por exemplo, para alcançar a função econômica 
do contrato, os magistrados baseiam suas decisões levando-se em consideração 
os princípios civilistas, como a função social do contrato, a boa-fé e o equilíbrio 
contratual, além das normativas do próprio Código de Defesa do Consumidor, 
quando a situação assim permitir. No entanto, não se analisam as necessidades 
econômicas advindas da relação jurídica ou o resultado econômico que se busca. 

Paulo Luiz Neto Lôbo75 esclarece que “a ordem econômica se 
realiza mediante contratos. A atividade econômica é um complexo de 
atos contratuais direcionados a fins de produção e distribuição de bens e 
serviços que atendem às necessidades humanas e sociais”. Isso porque 
ninguém celebra um negócio jurídico apenas pelo prazer de trocar 
declarações de vontade.

O princípio da pacta sunt servanda, abrandado a partir da 
vigência do Código Civil de 2002, sedimentou um posicionamento 
frente aos novos princípios erigidos pela nova teoria contratual, 
objetivando solucionar os problemas advindos da afetação econômica 
trazida por contratos que versam apenas sobre situações presentes, não 
medindo as consequências para o futuro. Leciona Paula A. Forgioni76 
que: “(…) a empresa contrata porque entende que o negócio trar-lhe-á 
mais vantagens do que desvantagens. As contratações são também 
no resultado dos custos de suas escolhas; o agente econômico, para 
obter a satisfação de sua necessidade, opta por aquela que entende 
ser a melhor alternativa disponível, ponderando os custos que deverá 

75 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do Direito Civil. Disponível em: http://jus.com.
br/revista/texto/507/constitucionalizacao-do-direito-civil/2. Acesso em 20 de julho de 2011.
76 FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2009, p. 60.
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incorrer para a contratação de terceiros (“custos de transação”).” 
Isso significa dizer que, quando da celebração de um contrato, as partes 

contratantes acreditam que, em termos de custo-benefício, essa é a melhor opção 
ou a mais vantajosa. Em outras palavras, é a melhor alternativa possível para 
satisfação de sua necessidade. Claramente uma motivação econômica.

Assim sendo, principalmente no contexto da globalização, em 
que o comércio internacional está cada vez mais se expandindo, assim 
como a celebração de contratos entre agentes econômicos de países 
distintos, a análise da função social do contrato deve levar em consideração 
a análise de sua função econômica. O que está em jogo é a idoneidade do 
contrato de se apresentar como um instrumento de autonomia privada e 
como meio para realização das atividades econômicas dos contratantes, 
sem que, em contrapartida, não se configure exclusivamente como uma 
situação de poder, ou seja, que beneficiem os interesses de um na mesma 
proporção que espoliam e excluem os interesses de outro.

Não se trata, pois, de tentar enfraquecer a atual visão 
constitucionalizada do contrato, resultante da nova postura do direito 
das obrigações do Código Civil de 2002, nem sequer tentar diminuir ou 
menosprezar o poder soberano de determinado Estado. Tanto é assim 
que se preservam tanto as normas de ordem pública interna quanto as 
normas imperativas, estas conceituadas como “aquelas regras de âmbito 
interno que contêm determinados assuntos considerados essenciais ao 
país que as promulgou e, por isso, são automaticamente aplicadas”77 e, 
geralmente, trazem as soluções para o conflito de leis no espaço.

Considerando essa conjuntura de relações contratuais 
internacionais, marcada por novos fatores (normativas internas, 
internacionais e comunitárias; jurisprudência, práxis contratual), não se 
pode simplesmente pôr em xeque a autonomia privada ou “relativizar” 
o pacta sunt servanda, de modo a transformar a função social em mero 

77 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Normas Imperativas de Direito Internacional Privado. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 25.
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impeditivo de crescimento e desenvolvimento econômicos, nem se pode 
prescindir, todavia, da intervenção judicial quando e se necessário. Não 
obstante, há que se encontrar um ponto de equilíbrio porque o risco 
contratual nem sempre pode ser controlado. 

Fato é que se muitas barreiras legislativas forem impostas, 
privando a regular fluência dos contratos, bem como limitando a livre 
atuação das partes contratantes, especialmente em se tratando de 
questões referentes à solução de controvérsias — cláusulas de legislação 
aplicável e eleição de foro, por exemplo —, muitos negócios tornar-
se-iam impraticáveis, haja vista o desinteresse na perda de tempo com 
questões puramente burocráticas, sem retorno financeiro.

Por essa razão, a legislação interna que regula as relações de 
direito internacional privado devem ser tão claras quanto flexíveis para 
privilegiar, na seara internacional, a autonomia da vontade das partes 
contratantes, sob pena de buscarem meios alternativos para que suas 
vontades sejam válidas.

Em decorrência da evolução do direito internacional público, 
concluindo tratados com temáticas cada vez mais específicas, incluindo 
questões referentes ao direito das obrigações, bem como a melhor 
aceitação, pelos Estados, dos órgãos jurisdicionais internacionais, 
acreditamos que, com o tempo, a ideia de transferência de competência 
jurisdicional, conforme o caso, começará a ser enraizada na cultura 
de cada Estado. Inclusive, leciona A. Machado Paupério78 que “com 
a sedimentação da consciência jurídica internacional, deslocar-se-á a 
soberania do Estado para o âmbito do Direito das Gentes”. Continua 
o autor dizendo que “entendida a soberania como a ‘competência da 
competência’, deixará de existir a do Estado no momento em que se 
‘positivar’ a organização jurídica da sociedade internacional”.

Assim, o clássico conceito de soberania é incompatível com o 

78 PAUPÉRIO, A. Machado. O Conceito Polêmico de Soberania. 2.ed. Editora Forense: Rio de 
Janeiro, 1958, pp. 200-201.
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desenvolvimento do direito internacional público e o estabelecimento 
de uma ordem jurídica mundial. A partir do reconhecimento do 
direito internacional como um direito legítimo, o direito internacional 
“relativiza” (porém, não extingue) o conceito de soberania estatal, no 
sentido de que a comunidade internacional exige mudança de postura 
por parte dos Estados, de modo que cada Estado acomode-se aos 
interesses da humanidade, e não apenas aos interesses dos indivíduos de 
seu território (existência de um Estado cooperativo). No entanto, alerta 
Tatyana Scheila Friedrich79, citando Peter E. Nygh, que: “A valorização 
do âmbito territorial conduz à outra característica central das normas 
imperativas: o unilateralismo. Elas são “expressão de uma política que 
ultrapassa o bilateralismo e, com efeito, denega-o. O Estado em questão 
quer que sua lei seja aplicada sem conceder que outro Estado possa fazer 
o mesmo. É o unilateralismo triunfante””. 

 É possível observar, ainda que lentamente, essa mudança de 
postura na própria legislação interna dos Estados, especificamente 
constitucional, que passa a incorporar princípios e/ou regramentos de 
caráter internacional no âmbito interno80. Nesse sentido, os Estados 
passam a ser reconhecidos como parte da comunidade internacional 
e a sua soberania, reafirmada. Nesse sentido e ratificando o exposto 
anteriormente, leciona Peter Häberle que: “(…) cooperação será, para o 
Estado Constitucional, uma parte de sua identidade que ele, no interesse 
da “transparência constitucional”, não apenas deveria praticar como, 
também, documentar em seus textos jurídicos, em especial nos documentos 
constitucionais.”81

79 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Normas Imperativas de Direito Internacional Privado. Editora 
Fórum: Belo Horizonte, 2007, p. 25.
80 Esse fato torna-se mais evidente com o advento da Emenda Constituição n° 45/04.
81 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Editora Inovar: Rio de Janeiro, 2007, p. 3.
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3. Principais aspectos do contrato internacional

Os negócios jurídicos, da qual o contrato é espécie, ingressam 
no mundo jurídico possuindo como suporte fático o elemento vontade 
(elemento intrínseco), seja manifestada, seja declarada (expressa ou 
tacitamente). Além da manifestação da vontade, outro requisito intrínseco 
da formação do contrato, situado no plano da existência, refere-se ao 
sujeito, ou seja, as pessoas, naturais ou jurídicas (de direito público ou 
de direito privado), envolvidas no negócio. O contrato é um acordo entre 
duas ou mais pessoas que se obrigam entre si. A existência jurídica do 
sujeito é consequência de sua personalidade jurídica.

Assim sendo, o contrato pode ser classificado como contrato 
interno e contrato internacional. Em um contrato interno, as partes 
contratantes, o escopo do contrato e todos os seus demais elementos estão 
envoltos dentro de apenas um ordenamento jurídico, de modo que sua 
formação, aperfeiçoamento e execução estão submetidos a determinado 
ordenamento. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, “a validade 
do negócio jurídico requer: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei”.

Os elementos acima mencionados são considerados como 
elementos extrínsecos essenciais a qualquer negócio jurídico, uma vez 
que, segundo Orlando Gomes, “devem estar presentes no momento em 
que o contrato se realiza ou alcança vigor”82.

Por outro lado, os contratos internacionais têm sua origem a partir 
do incremento das relações comerciais entre pessoas, físicas e jurídicas, 
de nacionalidades diversas, inclusive o próprio Estado, extrapolando o 
referencial territorial e abrangendo ordenamentos jurídicos distintos. 
Irineu Strenger83 ensina que: “(…) o contrato internacional é consequência 
do intercâmbio entre Estados e pessoas, apresentando características 

82 GOMES, Orlando. Obrigações. 12. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 45.
83 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. 4.ed. São Paulo: LTr:, 2003, p. 31.
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diversificadoras dos mecanismos conhecidos e usualmente utilizados pelos 
comerciantes circunscritos a um único território ou a mais de um.”

Para caracterizar os contratos em internacionais entende-se haver 
2 (duas) correntes: (i) a econômica e a (ii) jurídica. Na econômica, o 
contrato permite duplo trânsito de bens e/ou valores, do país para o exterior 
e vice-versa. Na jurídica, corrente adotada no Brasil, a internacionalidade 
se verifica quando há um elemento estranho, que pode ser o domicílio 
das partes, o local de execução de seu objeto ou qualquer outro elemento 
equivalente. E é esse elemento de estraneidade que, em nosso ordenamento 
jurídico, é o causador dos chamados “conflitos de lei”, que o direito 
internacional privado pretende solucionar.

Vale dizer que, nos termos do artigo 2°84 do Decreto-Lei n° 857/69, o 
contrato internacional seria aquele que possui elementos que permitam vinculá-
lo a mais de um sistema jurídico e que tenham por objeto uma operação que 
envolva duplo fluxo de bens pela fronteira. Excepcionalmente, depreende-se, 
pois, que referido Decreto, que trata sobre a moeda de pagamento de obrigações 
exequíveis no Brasil, prestigia tanto a corrente econômica quanto a jurídica.

84 “Art. 1° – São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como 
as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, 
por alguma outra forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.
Art. 2° – Não se aplicam as disposições do artigo anterior:
I – aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;
II – aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de 
exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior;
III – aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;
IV – aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente 
e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território 
nacional;
V – aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou 
modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes 
sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.
Parágrafo único. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda 
estrangeira ficam sujeitos, para sua validade o registro prévio no Banco Central do Brasil”.
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3.1 Das cláusulas de legislação aplicável e eleição de foro

Da mesma maneira como ocorre nos contratos internos, os 
contratos internacionais podem conter 3 (três) espécies de disposições 
aplicáveis, quais sejam: (i) as imperativas, (ii) as facultativas e (iii) as 
supletivas. Leciona Thaís Cíntia Cárnio85 que: “São consideradas disposições 
imperativas aquelas que contêm critérios que necessariamente serão 
utilizados e aplicados na apreciação jurídica do ato, independentemente 
de quaisquer inferências volitivas das partes envolvidas na relação. As 
facultativas permitem aos particulares escolher entre dois ou mais critérios 
de apreciação de seus atos. Trata-se de uma possibilidade de escolha, 
não havendo a obrigatoriedade intrínseca às imperativas. Finalmente, as 
disposições supletivas referem-se à imposição de determinado critério para 
o caso de ser deficiente, nula ou inexistente a manifestação de vontade das 
partes, permitida por disposição facultativa.”

No que se refere às disposições imperativas, por exemplo, o artigo 
9° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n° 4657/42) 
é enfático ao informar que para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á 
a lei do país em que se constituírem (locus regit actum)86. Assim sendo, a 
autonomia da vontade nesse quesito fica restrita ao local da contratação 
(elemento de conexão), afastando, por consequência, a possibilidade do 
livre-arbítrio87. Nesse mesmo sentido é o que dispõe os parágrafos 1° e 2° 

85 CÁRNIO, Thaís Cíntia. Contratos Internacionais – Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2009, p. 25.
86 Da mesma forma, o artigo 88 do Código de Processo Civil que dispõe que é competente a 
autoridade judiciária brasileira quando: (i) o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver 
domiciliado no Brasil; (ii) no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; e (iii) a ação se originar 
de fato ocorrido ou de fato praticado no Brasil. Já o artigo 89, prevê a competência exclusiva 
da autoridade judiciária brasileira, exceto quando existir tratado internacional bilateral ou 
multilateral, para: (i) conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil e (ii) proceder a 
inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e 
tenha residido fora do território nacional.
87 É fato, a autonomia da vontade pode imperar em detrimento ao disposto nos parágrafos § 1° e 
§ 2° do artigo 9°, já que o domicílio não se confunde com a residência, onde a parte contratante 
pode escolher este. No entanto, essa tentativa de burlar o ordenamento jurídico só faz tornar a 
norma inoperante e ineficaz.



Direito Internacional em Análise

70

do referido artigo, assim disposto: (…) § 1° – Destinando-se a obrigação 
a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 
requisitos extrínsecos do ato. § 2° – A obrigação resultante do contrato 
reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.

A razão de ser desse artigo, nas lições de Luiz Alberto de Souza 
e Silva88, é a “ideia de que a lei do lugar do contrato atua sobre o instituto 
em razão da soberania possuída pelo Estado para regular as relações 
jurídicas sobre as pessoas, propriedade e qualquer ato jurídico na sua 
jurisdição”. Trata-se, portanto, de uma norma imperativa e, que se não 
observada pelas partes contratantes, poderá ser considerada nula89, nos 
termos do artigo 166, inciso VI do Código Civil de 2002.

Nesse quesito, os países da common law mantêm um maior 
grau de liberdade contratual, ou seja, com liberdade para definir seus 
próprios termos, características de Estados com constituições mais 
liberais. A assinatura, bem como qualquer outro tipo de manifestação 
objetiva de vontade, em causas que vinculam legalmente as partes, 
independentemente do seu conteúdo (concretização do pacta sunt 
servanda). Na common law, em especial na Inglaterra, os três principais 

88 SOUZA E SILVA, Luiz Alberto. Direito Internacional Privado – Lei de Introdução ao Código 
Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 94.
89 Nesse sentido, vale a pena observar decisão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue: 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. CONTRATO DE CONVERSÃO DE NAVIO PETROLEIRO 
EM UNIDADE FLUTUANTE. GARANTIA REPRESENTADA POR “PERFORMANCE BOND” 
EMITIDO POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS. CARÁTER ACESSÓRIO DESTE ÚLTIMO. 
JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL BRASILEIRO EM FACE DA DENOMINADA COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE (ART. 88, INC. II, DO CPC). – O “performance bond” emitido pelas empresas 
garantidoras é acessório em relação ao contrato de execução de serviços para a adaptação de 
navio petroleiro em unidade flutuante de tratamento, armazenamento e escoamento de óleo e 
gás. — Caso em que as empresas que garantem se sujeitam à jurisdição brasileira, nos termos 
do disposto no art. 88, inc. II, do CPC, pois no Brasil é que deveria ser cumprida a obrigação 
principal. Competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira, que não é 
suscetível de ser arredada pela vontade das partes. — À jurisdição brasileira é indiferente que se 
tenha ajuizado ação em país estrangeiro, que seja idêntica a outra que aqui tramite. Incidência na 
espécie do art. 90 do CPC. Recurso Especial não conhecido, prejudicada a medida cautelar. (REsp 
251.438/RJ, cujo relator foi o Ministro Barros Monteiro, julgado em 08.08.2000).
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requisitos para a celebração de um contrato são: (i) oferta e aceitação 
(acordo); (ii) consideração (promisses for consideration – preço de uma 
promessa); (iii) uma intenção de criar relações jurídicas.

Nos Estados Unidos, os contratos são geralmente executáveis. A 
jurisprudência afirma-se na lei aplicável do lugar da execução. A Suprema 
Corte norte-americana já se pronunciou que matérias sobre execução, 
interpretação e validade do contrato são determinadas pela lei do lugar 
onde o contrato é concluído, desde que a escolha da legislação aplicável 
e/ou eleição de foro não seja completamente arbitrária. 

Na análise do caso M/S Bremem and Unterweser Reederei, 
GmBH vs. Zapata Offshore Company, de 1972, ficou determinada a 
validade da cláusula que elegeu o foro inglês, em um litígio que versava 
sobre um contrato internacional entre uma empresa norte-americana e 
uma alemã. O jurista assim decidiu, com base no precedente Carbon 
Black Export, Inc. vs. The Monrosa, que: “(…) a expansão dos 
negócios e da indústria americanas dificilmente seriam encorajadas se 
insistíssemos com o conceito paroquial de que todas as disputas fossem, 
necessariamente, resolvidas em nossas cortes e sobre nossas leis. (…). 
Ademais, existiam fortes evidências que a cláusula era parte vital do acordo 
e seria irreal crer que as partes não tenham negociado tal cláusula, incluindo 
na fixação dos valores monetários do contrato, analisando economicamente o 
direito constituído no contrato.”
Muito embora, nos Estados Unidos, não haja uma legislação específica 
acerca das cláusulas de legislação aplicável e eleição de foro, o 
Restatement of Conflict of Laws, de 1971 (segunda revisão), elaborado 
pelo American Law Institute, possui um papel supletivo ou informativo 
quando do surgimento de um conflito de leis.

Em seu parágrafo 186, que trata da lei aplicável, o Restatement 
of Conflict of Laws dispõe que “issues in contract are determined by the 
Law chosen by the parties in accordance with the rule of paragraph 187 
and otherwise by the law selected in accordance with the rule of paragraph 
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188”90. Por sua vez, os parágrafos 187 e 188 preveem o quanto segue: 

“s 187. Law of the State Chosen By the Parties
(1) The law of the state chosen by the parties to govern their 
contractual rights and duties will be applied if the particular 
issue is one of which the parties could have resolved by an 
explicit provision in their agreement directed to that issue.
(2) The law of the state chosen by the parties to govern their 
contractual rights and duties will be applied, even if the 
particular issue is one which the parties could not have resolved 
by an explicit provision in their agreement directed to that issue, 
unless either

(a) the chosen state has no substantial relationship to the parties 
or the transaction and there is no other reasonable basis for the 
parties’ choice, or (b) application of the law of the chosen state 
would be contrary to a fundamental policy of a state which 
has a materially greater interest that the chosen state in the 
determination of the particular issue and which, under the rule 
of s 188, would be the state of the applicable law in the absence 
of an effective choice of law by the parties.
(3) In the absence of a contrary indication of intention, the 
reference is to the local law of the state of the chosen law.
s 188. Law Governing in Absence of Effective Choice By the Parties
(1) The rights and duties of the parties with respect to an issue in 
contract are determined by the local law of the state which, with 
respect to that issue, has the most significant relationship to the 
transaction and the parties under the principles stated in s 6.
(2) In the absence of an effective choice of law by the parties (see s 

90 “Parágrafo 186. Lei Aplicável. As questões oriundas de contratos serão resolvidas de acordo 
com a lei escolhida pelas partes, de conformidade com o parágrafo 187, ou pela lei selecionada, de 
conformidade com o parágrafo 188” (tradução livre da autora).
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187), the contacts to be taken into account in applying the principles 
of s 6 to determine the law applicable to an issue include:
(a) the place of contracting;
(b) the place of negotiation of the contract;
(c) the place of performance;
(d) the location of the subject matter of the contract; and
(e) the domicile, residence, nationality, place of incorporation and 
place of business of the parties.
These contracts are to be evaluated according to their relative 
importance with respect to the particular issue.
(3) If the place of negotiating the contract and the place of performance 
are in the same state, the local law of this state will usually be applied, 
except as otherwise provided in ss 189-199 and 203.”91

91 Tradução livre da autora:
"Parágrafo 187. Lei do Estado Escolhida pelas Partes.
(1) A lei do Estado escolhida pelas partes para reger os direitos e deveres contratuais será aplicada 
se uma questão específica é uma das quais as partes poderiam ter resolvido por uma disposição 
explícita no contrato direcionada a essa questão.
(2) A lei do Estado escolhida pelas partes para reger os direitos e deveres contratuais será aplicada, 
mesmo se a questão específica é uma das quais as partes não poderiam ter resolvido por uma 
disposição explícita no contrato direcionada a essa questão, a menos que:
(a) o Estado escolhido não tenha qualquer relação substancial com as partes ou a transação e não 
haja outra base razoável para a escolha das partes; ou
(b) aplicação da lei do Estado escolhido seria contrária a uma norma imperativa de um Estado que 
tem um interesse material maior que o Estado escolhido na determinação da questão específica 
e que, de acordo com o disposto no parágrafo 188, seria o Estado da lei aplicável, na ausência de 
uma escolha efetiva do direito entre as partes.
(3) Na ausência de uma indicação ao contrário da intenção, a referência é a lei local do Estado da 
lei escolhida.
Parágrafo 188. Legislação Aplicável na Ausência de Escolha pelas Partes.
(1) Os direitos e deveres das partes no que diz respeito a um problema no contrato são determinados 
pela lei local do Estado que, com relação a essa questão, tenha o relacionamento mais significativo 
à transação e às partes, de acordo com os princípios enunciados no parágrafo 6.
(2) Na ausência de uma escolha efetiva da lei pelas partes (ver parágrafo 187), os contatos a serem 
levados em consideração na aplicação dos princípios do parágrafo 6 a determinar a lei aplicável a 
uma questão incluem:
(a) o local da contratação;
(b) o local de negociação do contrato;
(c) o local de cumprimento;
(d) a localização do objeto do contrato;
(e) domicílio, residência, nacionalidade, local de constituição e local de negócios das partes. 
Esses contratos devem ser avaliados de acordo com sua importância a respeito da questão em particular. 
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Na Inglaterra, os juízes examinam os casos concretos surgidos 
anteriormente, buscando encontrar neles alguns elementos semelhantes 
que permitam construir princípios gerais. Em termos legislativos, o Unfair 
Contract Terms Act 1977 – UCTA é a mais conhecida fonte do regime 
jurídico da statutory law. Com relação aos contratos internacionais, a 
jurisprudência inglesa estabeleceu que a lei aplicável aos contratos devia 
ser aquela constante no próprio contrato. No entanto, a jurisprudência 
inglesa não adota uma referência unitária, deferindo uma solução para 
cada caso concreto. 

Fato é que uma das cláusulas mais controversas em um contrato 
internacional é justamente a cláusula sobre legislação aplicável, entendida 
como a escolha, pelas partes, da legislação ou regramento jurídico 
que regulará a relação contratual e, como consequência, a cláusula 
do foro, entendida como o comprometimento das partes em reclamar 
seus eventuais direitos perante certo e determinado órgão jurisdicional, 
previamente escolhido pelas partes, no momento das negociações.

O direito das partes para escolher a legislação aplicável pode ser 
classificado em:

(i) expressa – esbarrando-se apenas em questões de ordem pública, 
ou em decorrência de normas imperativas, de bons costumes, de controle 
de internacionalidade ou até mesmo quando da ocorrência de vícios no 
contrato, enquanto elementos impeditivos de eficácia do contrato; e

(ii) implícita – em que a solução dependerá das regras de 
direito internacional privado do país em questão. Assim, o julgador 
seguirá a regra de conexão para encontrar a lei que deverá ser aplicada 
ao contrato em apreço. A doutrina italiana identificou como regra de 
conexão para reger o contrato a lei do local de sua celebração (lex loci 
celebrationis), como é o caso do Brasil. Por outro lado, países como 
a Argentina, por exemplo, adotam a lei material do país de execução 

(3) Se o local da negociação do contrato e do local de execução estão no mesmo estado, a lei local 
deste estado será aplicada, salvo disposição em contrário disposta nos parágrafos 189-199 e 203.
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do contrato internacional (lex loci executionis).
Nesse sentido, via de regra, cabe aos contratantes a escolha 

da legislação aplicável e a eleição do foro92, uma vez que importa, 
diretamente, na indicação da lei material aplicável à solução de eventual 
controvérsia, verificando-se igualmente as seguintes questões: (i) regras 
de conexão do país do foro eleito; (ii) se a lei material aplicável na 
solução de eventual controvérsia atende aos interesses dos contratantes; 
(iii) se a sentença proferida no foro eleito será exequível na jurisdição 
na qual se processará a execução, dentre outros, considerando que, em 
nosso entendimento, somente assim os contratantes poderão eleger o foro 
e escolher a legislação aplicável com uma razoável segurança jurídica.

A ausência de dispositivo tratando da legislação aplicável 
às obrigações contraídas pelas partes impõe a necessidade de o juiz 
selecioná-las de acordo com a lex fiori. Nesse sentido, o juiz somente 
elegerá uma lei estrangeira se o critério fixado pela norma de direito 
internacional privado de seu país indicar o direito estrangeiro como 
competente, obedecendo ao direito positivo vigente. No caso do direito 
interno brasileiro, a aplicação da legislação estrangeira deverá observar o 
disposto no artigo 9°, § 1° da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
bem como os artigos de 88 a 90 do Código de Processo Civil.

Apenas a título ilustrativo, interessante mencionar a Convenção 
sobre Lei Aplicável a Obrigações Contratuais de 1980 (“Convenção de 
Roma”), que, muito embora esteja dirigida aos países integrantes da 

92 A cláusula de eleição de foro antecede e modifica a escolha da legislação aplicável. Nos contratos 
internacionais, tal cláusula reveste-se de uma importância maior, pois é dela que decorrerão as 
regras que indicarão a lei aplicável a determinada situação. A cláusula de eleição de foro nos 
contratos internacionais são quase sempre aceitas por ser considerada como expressão máxima da 
autonomia da vontade, muito embora se exija que o foro escolhido tenha alguma relação relevante 
com o contrato e que a escolha não configure tentativa de fraude à lei. No Brasil, a doutrina 
e a jurisprudência não são pacíficas quanto à possibilidade de aceitação dessa “liberdade”, não 
obstante a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, a qual se aplica igualmente aos contratos 
internacionais entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, que dispõe que: “É válida a 
cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.
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União Europeia93, permite uma maior liberdade contratual entre as partes 
contratantes, constituindo-se em um marco regulatório em se tratando de 
situações que impliquem em conflito de leis. Senão vejamos:  

“Artigo 3.3. A escolha pelas partes de uma lei estrangeira, 
acompanhada ou não da escolha de um tribunal estrangeiro, 
não pode, sempre que todos os outros elementos da situação 
se localizarem num único país no momento dessa escolha, 
prejudicar a aplicação das disposições não derrogáveis por 
acordo, nos termos da lei desse país, e que a seguir se denominam 
por “disposições imperativas”.
Artigo 7, parágrafo 1. Quando, nos termos desta Convenção, 
se houver de aplicar a lei de um país, poderá ser dado efeito 
às disposições imperativas da lei de outro país com o qual a 
situação tenha uma forte conexão, se e na medida que, sob a lei 
desse último país, aquelas regras devam ser aplicadas qualquer 
que seja a lei aplicável ao contrato. Para se decidir a questão 
sobre dar-se efeito a essas regras imperativas, deve-se levar em 
consideração a sua natureza e objeto e as consequências de sua 
aplicação. A reserva a esse artigo é permitida.
Artigo 7, parágrafo 2. Nada nesta Convenção deve restringir a 
aplicação das regras da lei do foro em uma situação em que elas 
são imperativas em relação à lei aplicável ao contrato.”

Depreende-se, pois, que a Convenção de Roma estabelece a 
possibilidade de livre escolha da legislação aplicável, podendo esta ser 
estrangeira conforme negociação das partes contratantes, o que, em nosso 
entendimento, não seria admissível nos termos da legislação brasileira 
vigente. Entendemos que a legislação brasileira vigente permite ao juiz 

93 Vale dizer que a Convenção de Roma pode ser arguida mesmo que a lei designada seja de um 
Estado não signatário da referida Convenção. Ratifica-se, portanto, o entendimento de que se 
privilegia o princípio da autonomia da vontade.



77

Direito Internacional em Análise

aplicar a lei estrangeira, porém apenas quanto aos requisitos extrínsecos 
do ato, mas não o contrário, ou seja, a competência se deslocar do 
território nacional para outro local.

Ainda, a Convenção de Roma permite a escolha do direito aplicável 
à totalidade ou à parte do contrato, bem como o tribunal competente. 
Porém, caso as partes não o tenham escolhido, o contrato será regulado 
pela lei do país que apresente uma conexão estreita, segundo o princípio 
da proximidade94. No entanto, o juiz será sempre convocado para avaliar as 
respectivas proteções decorrentes da lei contratual e das normas imperativas 
protetivas (tais como as questões trabalhistas e consumeiristas), como se 
fosse um juízo de admissibilidade, o que poderia, em nosso entendimento, 
gerar um enorme conflito de competência.

Temos que ter em mente, por fim, que a partir do Código Civil de 
2002 e com a ideia de relativização dos princípios basilares do direito dos 
contratos, especialmente a autonomia da vontade, o legislador permitiu 
aos magistrados uma maior intervenção na economia dos contratos, 
“ditando medidas que, tendo aplicação imediata, alteram o efeito dos 
contratos”95 livremente negociados pelas partes, sem que, no entanto, sua 
validade seja sacrificada. Ou seja, é possível, diante de um caso concreto 
levado ao Poder Judiciário, apenas declarar a nulidade de uma ou algumas 
cláusulas sem tornar o contrato como um todo sem efeito.

Sob esse aspecto, vale mencionar o Protocolo de Buenos Aires, 
que dispõe sobre a Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, 
promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n° 2095/96, vigente desde 
6 de junho de 1996, e que engloba os países membros do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul). Esse protocolo disciplina a competência dos 
países membros em relação aos contratos internacionais firmados entre 

94 Pela Convenção de Roma, presume-se que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com 
o país onde a parte que está obrigada a fornecer a prestação característica do contrato tem, no 
momento de sua celebração, residência habitual ou, tratando-se de uma sociedade, associação ou 
pessoa jurídica, a sua sede social.
95 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 105.
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particulares (pessoa física e jurídica), de natureza civil ou comercial.
A eleição de foro em um dos países membros, quando houver 

razoável vinculação com o contrato, é o principal elemento de fixação 
do foro competente, seguido pela regra supletiva de fixação, em que a 
competência vincula-se ao domicílio96. Assim, entre os países membros 
do Mercosul há uma segurança jurídica maior em relação à eleição de 
foro, haja vista o acordo firmado prevendo a sua validade e eficácia. Nota-
se que mesmo nesses casos faz-se a ressalva da competência absoluta. 
Ou seja, no Brasil a eleição de foro em contrato internacional só tem 
validade se o contrato não versar sobre as matérias dispostas no artigo 89 
do Código de Processo Civil.

Conclusão

Em decorrência da evolução da teoria geral dos contratos, 
o princípio que maior expressou a autonomia da vontade, o pacta 
sunt servanda, viu-se relativizado por conta da inserção de princípios 
de cunho social na legislação brasileira. No entanto, partindo de uma 
análise econômica do contrato, é preciso sopesar se a aplicação ipsis 
litteris desses princípios (função social e boa-fé objetiva) trazem algum 
benefício à sociedade frente às externalidades negativas que podem 
trazer, como também em um possível aumento do custo de oportunidade.

Não se olvida que não se pode deixar de aplicar a lei levando 
em consideração apenas os aspectos econômicos; caso contrário, o 
direito não teria a razão de existir. Mas, quando nos referimos aos 
contratos internacionais, principalmente quando estamos diante de um 

96 Dispõe o artigo 1° do Protocolo de Buenos Aires que: “O presente Protocolo será aplicado 
à jurisdição contenciosa internacional relativa aos contratos internacionais de natureza civil 
ou comercial celebrados entre particulares – pessoas físicas ou jurídicas: a) com domicílio ou 
sede social em diferentes Estados-Partes do Tratado de Assunção/ e b) quando pelo menos uma 
das partes do contrato tenha seu domicílio ou sede social em um Estado-Parte do Tratado de 
Assunção e, além disso, tenha sido feito um acordo de eleição de foro em favor de um juiz de um 
Estado-Parte e exista uma conexão razoável segundo as normas de jurisdição deste Protocolo”.
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mercado globalizado, a utilização do direito estrangeiro ou até mesmo 
do direito internacional público pode ser de grande valia, se levarmos em 
consideração o que se pode acrescentar à experiência prática.

Existem diversas propostas de uniformização do direito dos 
contratos, identificando-se com as novas práticas comerciais mundiais e 
isoladas das figuras tradicionais. Utópico ou não, pensa-se na formação 
de um direito internacional dos contratos comerciais, regrando normas 
referentes às cláusulas contratuais. A Convenção de Bruxelas, de 1968, 
por exemplo, alçou a cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes 
em contrato internacional à categoria de hipótese de competência 
exclusiva. Da mesma forma, a já comentada Convenção de Roma. Tudo 
isso para que se uniformize a competência dos órgãos jurisdicionais na 
ordem internacional e comunitária, proporcionando um processo rápido 
e segurança jurídica para a execução das decisões judiciais.

No entanto, no Brasil, a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro rege quase que a totalidade da matéria referente ao direito 
internacional privado. E, nos termos da referida Lei, o critério de seleção 
da lei aplicável aos contratos internacionais é basicamente o da residência 
do proponente e do local onde foi constituída a obrigação. O ordenamento 
jurídico pátrio não consagrou, portanto, o princípio da autonomia da 
vontade aos contratos internacionais, diferentemente do que ocorre com 
os contratos nacionais, em que o Código Civil de 2002 permite que “nos 
contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde 
se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes”. O 
artigo 9°97 da LICC é norma imperativa e, por consequência, não pode 
ser alterado pelas partes.

Todavia, alguns juristas pátrios entendem que a referida regra 

97 “Art. 9° – Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.
§ 1° Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será 
esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos 
do ato.
§ 2° A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”
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não exclui a possibilidade de se aplicar o princípio da autonomia da 
vontade, desde que ela seja admitida pela lei do país onde a obrigação 
se constituiu, não contrariando norma imperativa nacional ou princípios 
gerais de direito internacional. 

Por fim, vale dizer que no atual sistema jurídico processual 
brasileiro não há qualquer possibilidade de a justiça recusar-se a julgar 
qualquer causa, salvo com fundamento na ausência de efetividade de 
sua decisão. Não se conhece entre nós, portanto, o denominado forum 
non conveniens. Então, a ausência de qualquer manifestação das partes 
contratantes acerca da legislação aplicável ou eleição de foro não tira a 
competência brasileira de eventualmente decidir uma demanda contratual.
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Introdução

A intensificação das relações econômicas internacionais, 
característica do fenômeno da globalização, fez aumentar a busca dos 
agentes do comércio internacional por normas mais aptas a atender 
as suas necessidades, tendo sido verificada uma gradativa perda da 
capacidade do Estado em produzir normas que fossem adequadas às 
relações comerciais cada vez mais sofisticadas.

A autorregulação do comércio internacional, sob a rubrica 
da lex mercatoria, desenvolvida pelos operadores do comércio 
internacional, quais sejam empresas transacionais, instituições financeiras 
internacionais, empresas exportadoras e importadoras de mercadorias, 
empresas transportadoras, está ligada, principalmente, a dois fatores.

Primeiramente, a incapacidade das normas de direito das ordens 
estatais ou do direito internacional disciplinar condutas e conflitos 
no plano dos negócios internacionais. Em segundo lugar, a intenção 
dos operadores do comércio internacional de contarem com normas 
específicas para sua atividade internacional, afastando a imperatividade 
das normas estatais e os conflitos de leis entre os Estados. 

Somado a esse fato, os operadores do comércio internacional 
podem valer-se do aparato da arbitragem internacional, que tem como 
vantagem o fato de os julgadores não serem apenas imparciais, mas 
também especializados na área científica referente ao litígio, capazes 
de proporcionar um julgamento mais seguro e rápido.

Assim, havia espaço no plano transacional para a lex 
mercatoria florescer e desenvolver-se na medida em que as grandes 
empresas poderiam eleger regras cujo conteúdo acompanhavam as 
especificidades e a celeridade das transações comerciais, enquanto 
os Estados mostram-se cada vez mais incapacitados para responder 
às necessidades da sociedade, haja vista a complexidade inerente do 
comércio internacional.  
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Tão logo emergem novos atores capazes de impor formas 
normativas diversas daquelas originadas da ordem estatal, questiona-se 
se essas novas regras da lex mercatoria poderiam ser consideradas como 
normas jurídicas ou mesmo como sistema normativo transacional.  

De acordo com os críticos da lex mercatoria, a produção 
normativa pela societas mercatorum formada por atores do comércio 
internacional com os mais diversos interesses revelaria a existência de 
pluralidade de sociedades comerciais e, portanto, a falta de coesão entre 
elas, o que, em tese, comprovaria o fato de a lex mercatoria não constituir 
ordenamento jurídico autônomo. 

Ademais, alegam seus críticos que a lex mercatoria não poderia 
sustentar-se como ordem jurídica autônoma, pois não possui uma 
autoridade central, que no exercício de soberania do seu território age 
amparado pelo seu sistema próprio de sanções.  

Nesse contexto, busca-se investigar se a ausência dessas e de 
outras características renegaria à lex mercatoria a um corpo de fórmulas 
contratuais, a um simples conjunto de costumes do comércio internacional 
ou, ainda, se esta poderia ser considerada um direito transacional, 
notadamente para abarcar além de seu direito costumeiro98. 

1. Considerações históricas do nascimento da lex mercatoria

Tendo como antecedentes a Lex Rhodia, Lei do Mar de Rodes 
(300 a.C.), adotada inicialmente por gregos e troianos e, posteriormente, 
disseminada no restante da Europa, e o Jus Mercatorum (século XIV), 
a lex mercatoria nasceu das feiras da Idade Média, em resposta aos 
direitos feudais que, com seus inúmeros privilégios, entravavam as 
relações comerciais da época.99 

98 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Arbitragem, Lex Mercatoria e Direito Estatal: uma análise dos 
conflitos ortogonais do Direito Transacional. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 35.
99 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença estrangeira e lex mercatoria: horizontes e fronteiras do 
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Com o desenvolvimento do comércio na Europa durante o 
período medieval, a lex mercatoria espalhou-se rapidamente por França, 
Espanha, Inglaterra e pelo restante da Europa com os mercadores 
deslocando-se para as grandes feiras e portos principais, levando, além 
das suas mercadorias, seus usos e costumes, que foram incorporados às 
regras das diferentes cidades e portos.100

Diferentemente das regras feudais ou eclesiásticas, as regras 
dos mercadores europeus da Idade Média possuíam características 
transacionais, pois não eram ligadas a qualquer autoridade estatal 
específica. Ademais, tinham como base a fidelidade aos costumes 
mercantis e eram aplicadas não por juízes profissionais, mas pelos 
próprios mercadores, por meio de suas cooperações ou das cortes que se 
constituíam nas grandes feiras.101 

Essas regras possuíam características que procuravam suprir a 
dificuldade de se realizar negócios com mercadores advindos de outros 
países, sendo que as feiras e os portos constituíam centros de comércio 
onde se firmavam contratos de compra e venda, fixavam-se condições 
de mercado, buscava-se convergências de preços dos produtos entre as 
regiões, bem como criavam serviços bancários que visavam financiar 
tal comércio.102

A ausência de um poder soberano na Idade Média, o qual era 
permanentemente negociado entre o rei e os nobres senhores feudais, 
criava condições propícias para o desenvolvimento da lex mercatoria. 

Nos séculos XV e XVI, período da Renascença, esse conjunto 
normativo foi perdendo importância com o fortalecimento dos Estados 

comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 104.
100  QUEIROZ, Everaldo. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como Fundamento 
Jurídico da Lex Mercatoria. in: AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 59.
101  QUEIROZ, Everaldo. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como Fundamento 
Jurídico da Lex Mercatoria. in: AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 59
102 DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Direito internacional econômico 
em expansão: desafios e dilemas. Ijuí: Unijuí, 2003.
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Nacionais, os quais invocaram para si o monopólio de qualquer produção 
legislativa, sendo incompatível a coexistência de regras anacionais 
emanadas de costumes comerciais.

Com o fortalecimento das legislações nacionais durante o 
período da Idade Moderna, ficava cada vez mais patenteada a imperatividade 
do direito comercial, que, inclusive, firmou-se, nesta época, como disciplina 
jurídica autônoma, perdendo seu caráter internacional. 

Nesse contexto, a solução dos problemas ligados ao comércio 
internacional por meio da aplicação de um conjunto de normas uniformes 
foi substituída pelo sistema de conflito de leis, fundado da necessidade de 
referir tais problemas não mais a um sistema transnacional, mas a uma 
dada ordem jurídica nacional.103

Essa época foi marcada pelo fim da velha lex mercatoria e o 
nascimento dos códigos e leis, concomitantemente a ascensão econômica 
da burguesia em oposição ao enfraquecimento econômico e político da 
classe mercantil. 

De acordo com Benson104, “the law merchant did not die. It 
changed in the seventeenth century, becoming less universal and more 
localized under the state influence; it began to reflect policies, interest 
and procedures of kings.”

Ocorre que, a partir de 1920, os comerciantes da época se 
viam indignados com o conteúdo das legislações nacionais, que não 
atendiam as necessidades do comércio internacional, sendo que as 
decisões dos tribunais nacionais eram apontadas muitas vezes como 
arbitrárias e pouco práticas, não se adequando ao volume crescente de 

103 GAMA e SOUZA Jr., Lauro. Os Princípios do UNIDROIT relativos aos Contratos do Comércio 
Internacional – Teoria e Prática de uma Perspectiva Pós-Positiva. Orientador: Prof. Dr. João 
Grandino Rodas. São Paulo: USP/SP, 2004. 144p. Dissertação (Doutorado em Direito). 
104 B. Benson, The Spontaneos Evolution of Commercial Law. Southern Economic Journal, n. 
55, 1988-9, p. 653. In: SCHULZ, Alexandre Buono. Os contratos comerciais internacionais na 
sociedade pós-industrial: reflexões sobre a nova lex mercatoria. Orientador: Prof. Maristela Basso. 
São Paulo: USP/SP, 2010, 210p. Dissertação (Mestrado em Direito). 
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comércio internacional.105

Nesse contexto, o aumento significativo das transações 
internacionais, bem como o distanciamento entre as práticas comerciais da 
época e a normatização de cada país, fez com que surgisse a denominada 
nova lex mercatoria. 

Contribuiu para a revitalização da lex mercatoria a Câmara 
Internacional de Comércio de Paris (CCI), que empreendeu importantes 
debates acerca da defasagem da produção normativa nacional em virtude 
das novas práticas do comércio internacional.

A difusão da arbitragem também é apontada como outro 
fator que favoreceu a formação da nova lex mercatoria. Isso porque não 
somente esse meio de solução de disputas passou a ser considerado pela 
própria comunidade mercantil como foro natural e mais apropriado para 
a solução de disputas, como também os Estados deixaram de ser hostis à 
arbitragem e pouco a pouco foram incentivando o instituto.106

É assim que nos anos 1960 apontou-se a tendência de 
uma nova lex mercatoria, tendo como precursor Berthold Goldman, 
quem primeiramente detectou a existência desse direito costumeiro 
internacional, nascido das práticas comerciais internacionais. 

Em trabalho publicado nos Archives de Philosophie du 
Droit, intitulado Frontières du droit et lex mercatoria, Goldman trouxe 
à tona essa doutrina, lançando as bases para uma ardente e profunda 
discussão sobre a sua caracterização como fonte do direito do comércio 
internacional, passando esse momento a ser considerado um marco no 
processo de evolução do conceito. 

A inegável contribuição desse estudo está no fato de 

105 QUEIROZ, Everaldo. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como Fundamento 
Jurídico da Lex Mercatoria. in: AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 60.
106 SCHULZ, Alexandre Buono. Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial: 
reflexões sobre a nova lex mercatoria. Orientador: Prof. Maristela Basso. São Paulo: USP/SP, 2010, 
210p. Dissertação (Mestrado em Direito). p. 64.
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Goldman107 demonstrar que as relações comerciais internacionais 
escapavam da influência de um direito estatal ou até mesmo de um 
direito uniforme integrado na legislação dos Estados que a ele aderiram, 
por serem regidas e governadas por regras de origem profissional, ou 
regras costumeiras e princípios internacionais aplicados muitas vezes por 
sentenças arbitrais estrangeiras.

Ao definir a lex mercatoria, Goldman a conceitua como “um 
conjunto princípios e regras costumeiras, espontaneamente referidos ou 
elaborados no quadro do comércio internacional, sem referência a um 
sistema jurídico particular de lei nacional.”108

A doutrina diverge acerca do conceito da lex mercatoria, 
sendo que a obra de Craig, Park e Paulsson109 identifica a existência de três 
diferentes definições sobre o tema, as quais serão tratadas na sequência. 

2. Lex mercatoria como costume do comércio internacional

De acordo com os defensores dessa corrente, a lex mercatoria 
seria o conjunto dos costumes do comércio internacional suficientemente 
estabelecidos para que as partes contratantes se considerassem obrigadas 
por duas disposições.110 

Craig, Park e Paulsson, principais defensores dessa corrente, 
entendem a lex mercatoria como consolidação gradual dos usos e das 
expectativas do comércio internacional. 

Nesse sentido, o grande efeito positivo da lex mercatoria, 

107 BERTHOLD, Goldman. Frontières du droit et lex mercatoria, in Archives de Philosophie du 
Droit, 9, Paris: Sirey, 1964, p.144. Tradução livre.
108 BERTHOLD, Goldman. Frontières du droit et lex mercatoria, in Archives de Philosophie du 
Droit, 9, Paris: Sirey, 1964, p.144. apud MAGALHÃES, José Carlos de. “Lex Mercatoria” – Evolução 
e posição atual. Revista dos Tribunais, São Paulo. v.709, ano 83, p.42, Nov.1994.
109 CRAIG, W.L., PARK, W.W. e PAULSOON, J. [1990]. International Chamber of Commerce 
Arbitration, 2nd ed. New York apud AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 51.
110 CARDOSO, Janine Menelli. A Normatividade da Lex Mercatoria. Orientador: Claudio 
Finkelstein. São Paulo: PUC/SP, 2003. 217 p. Dissertação (Mestrado em Direito). p. 51.
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segundo Craig, Park e Paulsson, seria a desnecessidade de referências 
particulares às fontes de direitos nacionais, haja vista a larga difusão das 
regras aplicáveis às relações comerciais internacionais.111 

Contudo, Craig, Park e Paulsson sugerem que a utilidade da 
lex mercatoria, assim concebida como consolidação de usos do comércio 
internacional, restringir-se-ia ao campo das disputas envolvendo valores 
modestos e litígios em que o direito aplicável é rudimentar.112 

Ademais, de acordo com essa corrente, a supranacionalidade 
atribuída à lex mercatoria é equivocada, pois não existe contrato situado 
no vácuo, descolado de qualquer direito nacional. 

Ao contrário, a lex mercatoria entendida como corpo de 
normas costumeiras, fundadas em princípios gerais de direito e na boa-
fé que presidem os negócios internacionais, teria o condão de afastar 
dúvidas acerca de eventual conflito com as normas nacionais, uma vez 
que, de acordo com essa corrente, a lex mercatoria não poderia ser 
considerada como ordenamento jurídico autônomo113, mas tão somente 
conjunto de costumes de ordem internacional. 

De acordo com o entendimento de Hermes Marcelo Huck, 
Goldman recuou da sua posição de que a lex mercatoria deveria ser 
considerada como direito transacional, autônomo, passando a considerá-
la como princípios gerais e regras costumeiras: “Berthold Goldman, 
defensor pioneiro de uma lex mercatoria autônoma e independente, um 
verdadeiro direito supra-nacional, recua desta posição quando, em trabalho 
apresentado em 1985, procura uma definição mais realista para o conceito, 
atento à realidade dos direitos nacionais. Partindo de sua definição de 
111 QUEIROZ, Everaldo .O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como 
Fundamento Jurídico da Lex Mercatoria. in AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) 
Direito do Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 81.
112 CRAIG, W.L.; PARK, W.W.; PAULSOON, J. [1990]. International Chamber of Commerce 
Arbitration, 2nd ed.. New York apud AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do (coord.). Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 81.
113 QUEIROZ, Everaldo. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como Fundamento 
Jurídico da Lex Mercatoria. in AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 66.
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1964, quando via na lex mercatoria um sistema ou ordem jurídica supra-
nacional, desvinculada das ordens jurídicas nacionais, admite finalmente 
que a lex mercatoria é um conjunto de princípios gerais e regras 
costumeiras, referidas espontantemente ou criadas dentro da estrutura de 
comércio internacional, sem referência a um sistema jurídico nacional em 
particular.”114 ( destacado no original)

3. Lex mercatoria como corpo de regras normativas

A segunda corrente entende a lex mercatoria como um corpo 
de normas substantivas suficientemente abrangentes para a decisão de 
uma disputa, como alternativa aos direitos estatais.

Conforme entendimento de Lorde Mustill, a repetição de 
fórmulas contratais, como se observa nas lex mercatoria, seria suficiente 
para criar uma fonte de normas a par do direito nacional. A liberdade 
contratual de dispor sobre o próprio patrimônio é decorrente dos 
princípios constitucionais presentes na maioria dos sistemas jurídicos 
nacionais, sendo que a repetição dos tipos contratuais pode, no máximo, 
criar um grupo de normas peculiar a uma categoria do comércio, gerando 
uma rede de sistemas paralegais.115 

Antoine Kassis, um dos principais críticos da lex mercatoria, não 
acredita que as regras costumeiras podem ser aplicadas por aqueles que as 
fazem e que também as julgam. O cerne da crítica de Kassis à lex mercatoria 
está no fato de que as partes podem livremente dispor dessas regras, inexistindo 
censura para aqueles que decidirem afastá-la, por acordo expresso.

Ireneu Strenger explica bem a descrença de Antoine Kassis 

114 HUCK, Marcelo Hermes. Sentença Estrangeira e Lex Mercatoria. Horizontes e Fronteiras 
do Comercio Internacional. São Paulo: USP/SP, 1991. 210p. Tese (Livre-Docência em Direito 
Internacional).
115 LORD MUSTILL. The New Lex Mercatoria. In Maarten Bos & Brownlie (Eds.) Liber Amicorum 
for Lord Wilberforce. 1988, p. 95-96, apud CRAIG, W.L.; PARK, W.W.; PAULSOON, J. [1990]. 
International Chamber of Commerce Arbitration, 2nd ed. New York.
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em relação à normativamente da lex mercatoria: “No rol de censuras 
de Kassis encontramos motivações relevantes para muitas delas e outras 
aceitáveis, porém sustentar que, exemplificadamente, o exportador e o 
banqueiro, quando se trata de contrato-tipo ou de uso codificado, pensam 
que devem respeitá-los não porque constituam in se um conjunto de 
prescrições e de normas gerais, mas porque o contrato-tipo inserido nesses 
preceitos e usos, tenha se tornado parte integrante de seu contrato, que 
deve ser respeitado enquanto tal, é raciocínio artificial ou sofisma que não 
deve convencer ninguém.” “[…] O que realmente importa é saber que 
os comerciantes internacionalistas em geral se guiam por suas próprias 
regras, por não encontrarem repercussão nas normas de direito estatal 
e, por isso, criam opções pessoais a partir de imposições criativamente 
surgidas de sua comunidade.”116

De acordo com essa concepção da lex mercatoria, os 
organismos profissionais da societas mercatorum, produtores das regras 
normativas, não poderiam ser caracterizados como autoridade, pois a lex 
mercatoria não passa de conjunto de regras normativas, de contratos-
tipo, de usos codificados, de condições gerais e outros instrumentos, 
caracterizados como soft law, e não regras imperativas.117

Assim, os críticos da lex mercatoria apoiavam-se no fato de 
que um sistema jurídico pressupõe estrutura, organizações, instituições 
e, portanto, uma autoridade e sanção118, características inexistentes na 
concepção com que se identifica a lex mercatoria, a qual é revelada por 
autoridades profissionais desprovidas de força coerciva.

116 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 122
117 SCHULZ, Alexandre Buono. Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial: 
reflexões sobre a nova lex mercatoria. Orientador: Prof. Maristela Basso. São Paulo: USP/SP, 2010, 
210p. Dissertação (Mestrado em Direito). p. 152.
118 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 
1996, p. 129.
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4. Lex mercatoria como ordenamento jurídico transacional

No famoso artigo intitulado Frontières du droit et lex 
mercatoria, Berthold Goldman define as bases de um sistema jurídico 
para a lex mercatoria no sentido de que suas regras se originavam não 
de uma autoridade estatal, mas de autoridades profissionais que ditavam 
os contratos-tipo e que patrocinavam a arbitragem, foro ideal para 
implementação desse sistema jurídico de classe.119 

Os críticos da lex mercatoria, por outro lado, apoiavam-se 
no fato de que um sistema jurídico pressupõe estrutura, organizações, 
instituições e, portanto, uma autoridade e sanção120, características 
inexistentes na concepção com que se identifica a lex mercatoria, a qual 
é revelada por autoridades profissionais desprovidas de força coerciva.

Segundo Irineu Strenger, a lex mercatoria conta com o 
elemento de coação, pois: “(…) a sanção não é unicamente aquela que se 
expressa na execução forçada, mas também como consequência punitiva 
aos que não atendem aos mandamentos estabelecidos pelo comércio 
internacional ou não cumprem as decisões arbitrais. Novamente aqui 
se nota a preocupação de identificar modelos. Ou a lex mercatoria se 
identifica com os sistemas estatais ou não pode ser considerada direito.”121

A força vinculante das normas, segundo Goldman, decorre 
de sua própria autoridade (e não da autoridade estatal), possibilitando o 
surgimento de um sistema autônomo, apoiado por normas anacionais. 

A arbitragem internacional, aponta Lauro da Gama e Souza 
Jr.122, também constitui importante elemento da teoria de Goldman, o qual 

119 HUCK, Marcelo Hermes. Sentença Estrangeira e Lex Mercatoria. Horizontes e Fronteiras 
do Comercio Internacional. São Paulo: USP/SP, 1991. 210 p. Tese (Livre-Docência em Direito 
Internacional). p. 176
120 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 129.
121 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 130.
122 GAMA e SOUZA Jr., Lauro. Os Princípios do UNIDROIT relativos aos Contratos do Comércio 
Internacional – Teoria e Prática de uma Perspectiva Pós-Positiva. Orientador: Prof. Dr. João 
Grandino Rodas. São Paulo: USP/SP, 2004. 144p. Dissertação (Doutorado em Direito). p. 234
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procura demonstrar a existência de um sistema autônomo de solução de 
controversas, específico do comércio internacional.

A ordem jurídica em que se identifica a lex mercatoria é 
revelada na autoridade profissional, isto é, nas cláusulas dos contratos-
tipo, dos usos codificados do comércio internacional, que não são, no seu 
estado atual, frutos de elaboração espontânea.123

Aliás, a inexistência de uma sociedade única de comerciantes 
em decorrência da pluralidade de especializações comerciais (venda 
internacional, créditos documentários, Incoterms, etc.) não desvirtua a 
lex mercatoria, pois o mesmo fenômeno se pode notar no regime estatal 
que também necessita de leis especiais dirigidas a certas comunidades 
para tutelar seus interesses.124 

 Entretanto, o entendimento de que a juridicidade da 
lex mercatoria constitui-se como produto da societas mercatorum, tal 
como pretendiam as teorias institucionalistas do direito, não lograva 
êxito para embasar a concepção da lex mercatoria como ordem jurídica, 
de acordo com Rodrigo Octávio Broglia Mendes: “A lex mercatoria, 
assim, consistia naquela ordem jurídica derivada das instituições desta 
comunidade transacional de mercadores, constituída quase como uma 
organização formal. Muito embora seja possível perceber instituições 
que se organizam em torno dos interesses do comércio internacional, 
como a própria Câmara de Comércio Internacional, utilizar esta 
imagem de uma comunidade global de mercadores, altamente integrada 
e que, nas suas atividades, constitui esta ordem interna, parece não 
ser adequada para ilustrar a realidade do mercado mundial altamente 
competitivo nos dias de hoje.”125

Em que pese a competitividade do mercado mundial, nota-

123 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 129.
124 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 126.
125 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Arbitragem, Lex Mercatoria e Direito Estatal: uma análise 
dos conflitos ortogonais do Direito Transacional. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 82.



Direito Internacional em Análise

96

se que há elemento de coesão entre os interesses comuns relacionados 
às necessidades do comércio internacional, geridos por organizações 
internacionais, organizações intergovernamentais e entidades privadas 
de caráter coletivo.126

Ao lado das ordens jurídicas estatais, bem como do direito 
internacional, diferenciam-se ordens jurídicas transacionais127, as quais 
não possuem intervenção determinante do Estado e, a qual, frise-se, não 
pretende também ser supranacional a fim de substituí-lo.

Não parece correto afirmar que as questões relativas às questões 
comerciais internacionais serão analisadas por completo pela ordem 
jurídica transacional, mas tão somente que a lex mercatoria possui a 
característica de direito originário, próprio, autônomo, o que não significa 
dizer que possui total independência em relação às demais ordens jurídicas. 

Basta lembrar que a homologação de decisão arbitral por 
tribunal nacional contará com a análise de violação à ordem pública 
nacional e internacional, sem, todavia, que seja analisada a questão 
de direito aplicável ao litígio arbitral. Everardo Nóbrega de Queiroz 
esclarece bem o assunto: “(…) as normas de ordem pública nacional e 
internacional pertencem ao domínio jurídico dos ordenamentos jurídicos 
estatais e não são, obviamente, normas da lex mercatoria. Inversamente, 
não se pode conceber a aplicação de uma norma substantiva de um direito 
estatal na arbitragem internacional sem que ela seja desnacionalizada ao ser 
recepcionada no ordenamento anacional da lex mercatoria – uma vez que 
ela só adquire significado jurídico na lex mercatoria se ela não contraria, 
sem um fundamento razoável, os usos do comércio internacional.”128

126 SCHULZ, Alexandre Buono. Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial: 
reflexões sobre a nova lex mercatoria. Orientador: Prof. Maristela Basso. São Paulo: USP/SP, 2010, 
210p. Dissertação (Mestrado em Direito). p. 180.
127 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Arbitragem, Lex Mercatoria e Direito Estatal: uma análise 
dos conflitos ortogonais do Direito Transacional. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 150.
128 QUEIROZ, Everaldo. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como Fundamento 
Jurídico da Lex Mercatoria. in AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.) Direito do 
Comércio Internacional: aspectos Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 85
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Ressalte-se que a lex mercatoria se funda não em um espaço 
geográfico, mas em um espaço jurídico, imaterial e transacional,129 à 
margem dos Estados, diferenciando-se exatamente por contrapor às 
soluções nacionais. De acordo com Rodrigo Octávio Broglia Mendes “sua 
orientação primária refere-se ao problema social a que se pretende reagir: 
no caso da lex mercatoria a estabilização de expectativas desenvolvidas 
no plano transnacional”.130 

Tomando a lex mercatoria como uma ordem jurídica diferenciada 
não em termos territoriais, como as ordens jurídicas estatais, mas em 
termos de produção por determinados setores da economia, é possível 
compreender a importância do papel legislativo de determinadas 
instituições internacionais na positivação da lex mercatoria, tal como a 
Câmara de Comércio Internacional. 

Portanto, a consolidação das regras como os Princípios de 
UNIDROID aplicáveis aos contratos internacionais do comércio, assim 
como as regras dos créditos documentários e os Incoterms – Internacional 
rules for interpretation of trade terms da Câmara do Comércio Internacional 
de Paris, vieram a harmonizar os negócios internacionais, impondo às 
atividades dos atores do comércio internacional maior segurança jurídica.

A evolução da positivação da lex mercatoria em sentido tradicional, 
oferecendo às partes e aos tribunais arbitrais algo a que se referir, consolidou 
as bases dessa ordem jurídica transacional. De acordo com Rodrigo Octávio 
Broglia Mendes: “(…) para suportar sua aplicação, os regulamentos das 
principais câmaras de arbitragem, bem como as muitas legislações passaram 
a permitir que as decisões arbitrais fossem baseadas em “regras de direito”, 
referindo-se com este termo, inclusive, à lex mercatoria.””

129 SCHULZ, Alexandre Buono. Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial: 
reflexões sobre a nova lex mercatoria. Orientador: Prof. Maristela Basso. São Paulo: USP/SP, 2010, 
210p. Dissertação (Mestrado em Direito). p. 179.
130 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Arbitragem, Lex Mercatoria e Direito Estatal: uma análise 
dos conflitos ortogonais do Direito Transacional. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 150.
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Conclusão 

O presente artigo buscou investigar se a lex mercatoria 
poderia ser considerada como ordem jurídica transacional, autônoma 
dos sistemas jurídicos estatais, em oposição ao modelo teórico de que 
o direito é estritamente ligado ao Estado soberano e de que “não pode 
existir contrato no vácuo”, sem que seja submetido ao uma ordem estatal.

 Para tanto, iniciou-se com a contextualização histórica acerca do 
nascimento da lex mercatoria, dividindo-se o embate desse instituto entre 
dois momentos: a lex mercatoria medieval, desenvolvida pelos mercadores 
europeus nas feiras e portos da Idade Média, e a nova lex mercatoria, 
primeiramente identificada por Berthold Goldman nos anos 1960. 

Em seguida, vimos que a doutrina diverge acerca do conceito 
da lex mercatoria, identificando a existência de três diferentes definições 
sobre o tema, a lex mercatoria como costume do comércio internacional, 
a lex mercatoria como corpo de regras normativas e, por fim, a lex 
mercatoria como ordem jurídica transacional. 

Craig, Park e Paulsson, principais defensores da primeira 
corrente, entendem a lex mercatoria como conjunto de costumes do 
comércio internacional suficientemente estabelecidos para que as partes 
do contrato se considerassem obrigadas com suas disposições. 

Esta concepção estava muito ligada ao modelo teórico positivista 
de que o direito deve necessariamente estar ligado a uma produção 
normativa estatal, isto é, de que o direito é produto do exercício da 
soberania de um Estado em seu território ou da coincidência da vontade 
de vários Estados soberanos.

Trata-se, todavia, de teoria ultrapassada, haja vista que não 
se pode negar a existência de uma pluralidade de ordens jurídicas, que 
vão além da ordem jurídica estatal, como o sistema jurídico bancário 
internacional, o sistema esportivo, entre outros.

Em seguida, verificou-se o entendimento de que a lex mercatoria é 
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simples corpo de regras normativas, de contratos-tipo, de usos codificados, 
caracterizados como soft law, e não regras imperativas, amparadas pela 
liberdade contratual de dispor sobre o seu próprio patrimônio. 

Assim, a repetição dos tipos contratuais pode, no máximo, criar 
um grupo de normas peculiar a uma categoria do comércio, mas não 
seria suficiente para caracterizar a lex mercatoria como ordem jurídica 
autônoma, inclusive porque a lex mercatoria emerge do reconhecimento 
comum pela comunidade de negócios.

Em seguida, buscamos analisar a lex mercatoria como ordenamento 
jurídico transacional, defendido inicialmente por Berthold Goldman. 

Verificamos que a inexistência de uma sociedade única de 
comerciantes não era motivo suficiente para desvirtuar a lex mercatoria 
como ordenamento jurídico na medida em que o mesmo fenômeno 
poderia ser notado no direito estatal, em que há produção de normas para 
determinados setores da economia. Ademais, a competitividade entre 
os atores do comércio internacional não lhes retira o interesse comum 
de harmonizar os negócios internacionais, impondo às suas atividades 
maior previsibilidade e segurança jurídica.

Observou-se, também, que a inexistência de elemento de 
coação não é elemento suficiente para descaracterizar a lex mercatoria 
como sistema jurídico, pois sanção, de acordo com ensinamentos de 
Irineu Strenger131, não é exclusivamente aquela que decorre da execução 
forçada, mas também é consequência punitiva dos que não atendem 
determinados mandamentos estabelecidos pelo comércio internacional 
ou não cumprem as decisões arbitrais.

Assim, verificou-se que a lex mercatoria possui a característica 
de direito originário, próprio, autônomo, enquadrando-se como direito 
transnacional, tal como a definição de Phillip Jessup132, fundando-se 
131 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p. 129
132 JESSUP, Philip Caryl. Transnational Law. New Haven: Yale University Press., 1956 apud 
MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Arbitragem, Lex Mercatoria e Direito Estatal: uma análise dos 
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não em um espaço geográfico, mas em um espaço jurídico, imaterial e 
transacional, à margem dos Estados, diferenciando-se exatamente por 
contrapor às soluções nacionais, sem querer contrapor-se. 

conflitos ortogonais do Direito Transacional. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.116
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Introdução

Indubitavelmente, os atores internacionais sofrem, nos 
dias hodiernos, os efeitos e as influências decorrentes do fenômeno da 
globalização ou da mundialização.133 

No sentir de Ulrich Beck, a chamada globalidade significa, 
de um lado, o desmanche da unidade do Estado e o surgimento de 
novas relações de poder e de concorrência, de novos conflitos e de 
incompatibilidades entre atores e unidades do Estado nacional. Significa 
também, por outro lado, a existência de atores, identidades, espaços 
sociais e processos sociais transnacionais.134

A globalização revela um novo ciclo da expansão do 
capitalismo e acarreta, no plano econômico, uma nova forma de 
relacionamento entre a sociedade, o Estado e os agentes econômicos, 
mediante um processo de eliminação das fronteiras geográficas nacionais 
e a prevalência de uma nova ordem econômica que tornou transnacional 
o fluxo internacional de capitais.135 

O cenário internacional contemporâneo tem sido pontuado 
e marcado por um processo dinâmico de integração regional e 
multilateral, que, além da produção de normas entre dois Estados, 
tem gerado um intenso processo de construção de direitos envolvendo 
muitos Estados simultaneamente. 

Nessa esteira, consoante observa Marcelo D. Varella136, o 
Direito Internacional contemporâneo passa por um processo de transição 
em decorrência da globalização, sendo influenciado pela ampliação 

133 De acordo com Sidney Guerra, não é claramente definido um marco inicial para globalização 
ou mundialização. Não obstante isso, vários momentos históricos podem ser indicados para o seu 
início, tais como a expansão do Império Romano, o período das grandes navegações, a Primeira 
Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e a atuação das empresas transnacionais a 
partir dos anos de 1950. (Curso de Direito Internacional Público, p. 385)
134 O que é Globalização? Equívocos do Globalismo – Respostas à Globalização, p. 49.
135 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público, p. 391-392.
136 Direito Internacional Público, p. 7
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da complexidade dos direitos nacionais dos Estados e pelo chamado 
processo de internacionalização do direito. 137

Por conseguinte, à vista da dinâmica do cenário econômico 
mundial, é intuitivo que o Direito Tributário Internacional passe, cada 
vez mais, a assumir papel relevante nesse novo contexto, disciplinando as 
situações que envolvem a pretensão impositiva de mais de um Estado.138

O Direito Tributário Internacional, conforme lição de Alberto 
Xavier, tem por enfoque “as situações internacionais (cross-border situations), 
ou seja, situações da vida que têm contato, por qualquer dos seus elementos, 
com mais do que uma ordem jurídica dotada do poder de tributar.”139

Relativamente às operações internacionais, a determinação 
da regra a ser aplicada poderá sofrer variação de acordo com o caso 
concreto em análise e as normas dos países envolvidos, devendo-se 
observar, para fins de aplicação, o conceito de elemento de conexão.140 

Alberto Xavier assinala, nesse ponto, que o elemento de 
conexão “é o elemento da previsão normativa que, determinando a 
‘localização’ de uma situação da vida num certo ordenamento tributário, 
tem como efeito típico determinar o âmbito de aplicação das leis desse 
ordenamento a essa mesma situação.”141

137 Em sua obra Direito Internacional Público (p. 7), Marcelo D. Varella elenca as principais 
características do processo de internacionalização do direito, a saber: “a) integração frequente entre os 
direitos nacionais, o direito de sistemas regionais de integração e o direito internacional; b) multiplicação 
de fontes normativas, além do Estado-nação; c) multiplicação de instâncias de solução de conflitos fora do 
Estado; d) inexistência de hierarquia formal entre as normas jurídicas ou entre as instâncias de solução 
de conflitos; e) acúmulo de lógicas distintas no direito nacional e internacional, cuja interação é impossível 
com os métodos tradicionais de solução de conflitos de normas ou de jurisdição.”
138 Na percepção de Igor Mauler Santiago, a globalização, no campo tributário, ainda se faz sentir 
muito timidamente, na medida “(…) em que cada país – mesmo levando em conta o comportamento 
dos demais – toma e implementa as suas decisões de forma praticamente isolada, como que a 
recordar a todo momento o estreito vínculo existente entre soberania e tributação.” (A Evasão Fiscal 
e a Concorrência Tributária como Fatores de Distorção do Livre Mercado. In: Heleno Taveira 
Torres, Direito Tributário e Ordem Econômica – Homenagem aos 60 Anos da ABDF, p. 352)
139 Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 3.
140 KFOURI JR., Anis. Curso de Direito Tributário, p. 444.
141 Segundo o autor, os elementos de conexão distinguem-se em subjetivos, se dizem respeito às 
pessoas (como a nacionalidade ou a residência), ou objetivos, se guardam relação com coisas ou 
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Atualmente, na esfera internacional, intensos debates têm 
sido travados em torno da existência dos paraísos fiscais e da atuação 
das empresas offshore, mormente por conta dos problemas relativos à 
evasão tributária internacional, que acabam por repercutir na economia 
doméstica e na arrecadação fiscal nacional. Ademais, além da repercussão 
no campo tributário, existem situações em que há configuração de 
crimes, notadamente sonegação fiscal, lavagem de dinheiro oriundo do 
narcotráfico e da corrupção, entre outros.

Considerando todos esses problemas detectados na órbita 
internacional, os líderes do G-20, grupo das principais economias 
industrializadas e emergentes do planeta, anunciaram, em abril de 2009, 
a ofensiva conjunta contra os paraísos fiscais. Por exemplo, Suíça, 
Bermudas e Luxemburgo passaram a ser obrigados a informar suas 
movimentações financeiras. Todavia, quatro países, dentre os quais o 
Uruguai, não aderiram ao acordo firmado pelo grupo.

De outra margem, em que pese a crescente mobilização 
encetada para o combate da concorrência fiscal prejudicial, há os que 
defendem que as operações com empresas offshore e a utilização dos 
paraísos fiscais devem ser admitidas como estratégias de planejamento 
tributário internacional.142

Frente às considerações e aos aspectos expostos nas linhas 
precedentes, o presente trabalho tem por objetivo o estudo focado 
nas questões que envolvem as empresas offshore e a existência dos 
paraísos fiscais e países de regimes fiscais privilegiados no atual mundo 
globalizado, buscando responder a até que ponto é possível defender o 
seu uso como estratégia de planejamento tributário internacional, ainda 
mais levando-se em conta que o planejamento fiscal pressupõe a adoção 
de procedimentos lícitos e eticamente aceitáveis.

fatos (como a fonte de produção ou pagamento da renda, o lugar do exercício da atividade, o lugar 
da situação dos bens, etc.). Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 187-188.
142 PENTEADO, Cláudio Camargo. Empresas Offshore – Doutrina, Prática e Legislação, p. 11-12.
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O direcionamento deste artigo deu-se a partir de pesquisa 
bibliográfica e de leituras de obras já consagradas e de recentes trabalhos 
desenvolvidos e aperfeiçoados por uma nova geração de juristas 
brasileiros e estrangeiros, que têm empreendido fecundos e aprofundados 
estudos acerca do tema em comento. 

O artigo está dividido em cinco tópicos, com as pertinentes 
considerações conclusivas na parte final. 

No primeiro tópico serão abordadas a origem e as 
diferenças entre paraísos fiscais e países de regimes fiscais favorecidos 
ou privilegiados, com apontamentos acerca da concorrência fiscal 
prejudicial, da legislação brasileira vigente e das conclusões lançadas 
por autoridades brasileiras e convidados estrangeiros no Seminário 
Internacional sobre Justiça Fiscal, realizado em Brasília, no ano de 2011.

No segundo tópico serão enfocados os aspectos relevantes das 
empresas offshore, com comentários sobre as distorções e os problemas 
que têm provocado inquietações a autoridades de diversos países no que 
concerne à competição tributária internacional. 

No terceiro tópico serão descortinados os elementos nucleares 
que diferenciam a evasão da elisão fiscal, tendo em mira, nessa ordem de 
ideias, qualificar e dimensionar o que vem a ser o planejamento tributário 
internacional.

No quarto tópico serão trazidas a lume as medidas adotadas 
pela OCDE, OMC e União Europeia para a regulação e o controle da 
concorrência fiscal prejudicial. 

No quinto e último tópico, por fim, serão traçadas as 
considerações sobre as medidas internas de controle da concorrência 
fiscal danosa, com abordagem sobre a adoção do princípio arm’s length, 
a necessidade de alteração da Instrução Normativa RFB nº 1183/2011 e a 
criação do Grupo Interministerial de Trabalho sobre Cooperação Jurídica 
Internacional em Matéria Fiscal.   
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1. Problemas gerados pelos paraísos fiscais e pelos 
países de regimes fiscais favorecidos  ou privilegiados no 
mundo globalizado

Há referências históricas dos paraísos fiscais já no século 
II A.C., quando a Ilha de Delos, na Grécia, tornou-se uma área onde o 
comércio não pagava impostos, taxas e direitos aduaneiros, levando os 
mercadores a lá estocarem seus produtos a fim de evitar o pagamento 
de 2% sobre a importação e a exportação. No final do século XIX, os 
Estados norte-americanos de New Jersey e Delaware criaram o fenômeno 
offshore para atrair empresas sediadas em outros Estados, oferecendo, 
para tanto, vantagens fiscais. Em 1889, o Bank of Nova Scotia, do Canadá, 
abriu uma filial na Jamaica, ofertando vantagens financeiras e tributárias 
para comerciantes internacionais. A Grã-Bretanha, nos anos 1920, criou 
o conceito de offshore estabelecendo uma diferença entre o local de 
registro da empresa e a obrigação de pagar impostos. Na mesma década, 
Bahamas, Suíça e Luxemburgo criaram vantagens fiscais especiais para 
atrair estrangeiros. Nos idos de 1930, a Suíça desenvolveu, de igual 
modo, o sigilo bancário.143 Nas décadas de 1920 a 1940 do século XX, 
com o aumento da tributação sobre a renda, consumo e propriedade nos 
países ocidentais, os primeiros planejamentos tributários internacionais 
ocorreram com a utilização dos paraísos fiscais, os quais, atualmente, 
por conta da globalização, estão presentes em várias partes do mundo, 
inclusive dentro da União Europeia e do Mercosul.144

Conforme relato de Edson Pinto, os paraísos fiscais foram 
formados inocentemente, pois, de início, passaram a existir como um 
método de elisão fiscal e, na sequência, de evasão. Inicialmente, não era 

143 ANSELMO, Márcio Adriano. A OCDE e os Novos Paradigmas no Combate aos Paraísos Fiscais. 
In: Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ed. RT, vol. 90, p. 156 e ss., Jan-Fev/2010.
144 TORRES, Edgard Marcelo Rocha. A Harmonização Tributária dos Blocos Regionais e a 
Competição Tributária Desleal Provocada pelos Paraísos Fiscais. In: Revista Fórum de Direito 
Tributário – RFDT, Ed. Fórum, nº 44, Mar-Abr/2010.
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o dinheiro sujo que para lá seguia, apenas o dinheiro “negro” da evasão 
fiscal. Posteriormente, surgiram os criminosos e o crime organizado, 
que ali construíram as bases para as suas operações, especialmente 
porque essas localidades passaram a ofertar as benesses almejadas por 
qualquer criminoso: anonimato, na medida em que nunca ou quase 
nunca se sabe quem é o verdadeiro beneficiário das operações; ausência 
de controle de bens e capitais que ali circulam; e falta ou cooperação 
judiciária incipiente.145

O chamado paraíso fiscal, também conhecido como tax 
haven, pode sucintamente ser definido como sendo um Estado nacional 
ou região autônoma onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, 
oferecendo baixa tributação ou não oferecendo tributação alguma.146

Para a Organização dos Estados Americanos (OEA), os 
paraísos fiscais são territórios ou Estados com regime legislativo e/
ou fiscal favoráveis aos proprietários do capital, oferecendo-lhes 
anonimato, confidencialidade e segurança. Geralmente, são países ou 
territórios pequenos, os quais, para compensar a deficiência de recursos 
naturais, têm adotado uma regulamentação tributária atrativa para 
captar recursos do exterior.147

No entender de Heleno Tôrres, os países com tributação 
favorecida são: “(…) aqueles países que, para o tratamento fiscal dos 
rendimentos de não-residentes ou equiparados a residentes, aplicam uma 
“reduzida” ou ”nula” tributação sobre os rendimentos e que contam ainda 
com segredo bancário, falta de controle de câmbios e mantêm uma grande 
flexibilidade para a constituição e administração de sociedades locais.” 148

145 Lavagem de Capitais e Paraísos Fiscais, p. 143.
146 Na verdade, o termo inglês tax haven significa, literalmente, “abrigo fiscal”. Por algum erro de 
tradução, consagrado com o passar dos anos, traduziu-se haven por paraíso, quando, na realidade, 
heaven é que possui esse significado na língua inglesa. 
147 Fonte: Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação – COPEI, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.
148 Direito Tributário Internacional – Planejamento Tributário e Operações Transnacionais, p. 79-80.
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Em estudo específico sobre o tema, que resultou na publicação 
do relatório Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, a OCDE 
(Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico) procurou 
detectar e mapear as práticas extremadas adotadas por alguns países, que 
fogem aos padrões de normalidade e que geram prejuízos aos demais países, 
sendo, pois, tomadas como práticas concorrenciais danosas.149

Ao definir os países que praticam concorrência fiscal 
internacional, a OCDE traçou a seguinte distinção:

a) países com tributação moderada (low tax system), que 
apresentam alíquotas inferiores a outros países, mas que não chegam a 
caracterizar concorrência danosa;

b) países com regimes privilegiados (preferential tax 
system), que ostentam alíquotas muito inferiores ou inexistentes sobre os 
rendimentos mais importantes e expressivos;

c) paraísos fiscais propriamente ditos (tax havens), que 
possuem isenção quase total sobre os rendimentos ou definem apenas 
uma alíquota nominal. 

Para a OCDE, apenas as duas últimas categorias praticam 
a concorrência fiscal prejudicial.150 E, no que respeita especificamente 
aos paraísos fiscais, estes foram classificados em cooperantes e não 
cooperantes. Os primeiros são os que, por meio de declaração de 
compromisso (commitment letter), comprometem-se a acolher os 
princípios do relatório e a adaptar a legislação e as práticas administrativas, 
sendo submetidos a uma avaliação periódica quanto à real implementação 
do relatório. Os segundos, por seu turno, são os que se recusam a adotar 
as práticas do relatório e que, por consequência, passam a figurar em 
uma lista de paraísos fiscais não cooperantes (black list), sujeitando-se a 
medidas sancionatórias (defensive measures).151 

149 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional, p. 17-18.
150 PINTO, Edson. Lavagem de Capitais e Paraísos Fiscais, p. 147.
151 ANSELMO, Márcio Adriano. A OCDE e os Novos Paradigmas no Combate aos Paraísos Fiscais. 
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Centrando foco sobre a legislação tributária brasileira, percebe-
se que, embora o Brasil não seja Estado-membro da OCDE, algumas das 
sugestões apontadas em seu relatório foram implementadas em nosso país.

No Brasil, há critérios legais próprios que trazem a presunção 
legal de existência de paraíso fiscal e/ou um país de regime fiscal privilegiado. 

Nesse sentido, desde a edição do artigo 24 da Lei nº 9430/96, 
as operações com os países de tributação favorecida vêm recebendo 
tratamento fiscal diferenciado, de forma objetiva, para o controle de 
preços de transferência.152

Alberto Xavier pontifica que o Brasil, ao editar a Lei nº 
9430/96, consagrou a expressão “país com tributação favorecida” em 
matéria de preços de transferência, “com a finalidade de submeter a esse 
regime as operações que, inobstante não sejam efetuadas com ‘pessoas 
vinculadas’ a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, sejam residentes 
ou domiciliadas nos chamados ‘paraísos fiscais’.”153 

A Lei nº 11.727/2008 acrescentou o parágrafo 4º ao 
aludido artigo 24, estabelecendo que: “(…) considera-se também país 

In: Revista Tributária e de Finanças Públicas, Ed. RT, vol. 90, p. 156 e ss., Jan-Fev/2010.
152 Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, 
aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 
no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada 
em país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a legislação tributária do 
referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com 
o qual houver sido praticada a operação.
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:
I – o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será considerado como custo de 
aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito;
II – o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de ganho de capital, será 
o apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
III – será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços prestados apurado de 
conformidade com o disposto no art. 19;
IV – serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de conformidade 
com o art. 22.
§ 3º – Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho 
e do capital, bem como as dependências do país de residência ou domicílio. (Incluído pela Lei nº 
10.451, de 2002)
153 Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 251.
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ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não 
permita o acesso a informações relativas à composição societária de 
pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário 
efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.”

Essa extensão segue tendência mundial de se considerar 
como elemento caracterizador de países com tributação favorecida não 
apenas o nível de tributação efetiva, mas também a oferta de opacidade 
societária, isto é, de sigilo societário.154 

O artigo 24-A da Lei nº 9430/96, inserido pela Lei nº 11.727, 
de 23 de junho de 2008, e com alterações dadas pela Lei nº 11.941/2009, 
elenca as características de um país com regime fiscal privilegiado, 
constando expressamente que, para seu enquadramento, basta que 
apresente ao menos uma dessas características.155

Em 4 de junho de 2010, a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil editou a Instrução Normativa nº 1037, na qual consta a 

154 Ibidem, p. 252.
155 Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas em regime fiscal privilegiado as disposições relativas 
a preços, custos e taxas de juros constantes dos arts. 18 a 22 desta Lei, nas transações entre pessoas 
físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no país com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que 
não vinculada, residente ou domiciliada no exterior. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado aquele que 
apresentar uma ou mais das seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008) 
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente: (Incluído pela 
Lei nº 11.727, de 2008) 
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência; 
(Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência; 
(Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos 
auferidos fora de seu território; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou 
direitos ou às operações econômicas realizadas. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)  
Art. 24-B. O Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer os percentuais de que tratam o caput 
do art. 24 e os incisos I e III do parágrafo único do art. 24-A, ambos desta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 11.727, de 2008) 
Parágrafo único. O uso da faculdade prevista no caput deste artigo poderá também ser aplicado, 
de forma excepcional e restrita, a países que componham blocos econômicos dos quais o país 
participe. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
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relação de países classificados como de tributação favorecida e de 
regime fiscal privilegiado.156 Restou, assim, revogada a Instrução 
Normativa SRF nº 188, de 6 de agosto de 2002. 

Logo após a edição da sobredita instrução normativa, foi 
editada a IN-RFB nº 1045, de 23.06.2010, em complemento à anterior, 
que trouxe alterações significativas, como a possibilidade do país ou 
dependência com tributação favorecida ou com regime fiscal privilegiado 
ingressar com pedido de revisão do seu enquadramento como tal, dirigido 
ao Secretário da Receita Federal do Brasil.

Nesse quadrante, calha noticiar que, no dia 10 de agosto 
de 2011, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) realizaram, em 
Brasília, o Seminário Internacional sobre Justiça Fiscal, no qual 
autoridades brasileiras e estrangeiras debateram questões atinentes 
ao desenvolvimento regional, ao federalismo fiscal, aos problemas da 
estrutura tributária brasileira e ao retorno social frente à carga tributária 
praticada no Brasil. 

Nesse evento, James S. Henry, economista por Harvard, 
especialista em cidadania tributária, consultor e diretor do Grupo Sag 

156 Conforme artigo 1º da Instrução Normativa nº 1037/2010, consideram-se países ou 
dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por 
cento) ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição 
societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, as seguintes jurisdições: I – Andorra; II – 
Anguilla; III – Antígua e Barbuda; IV – Antilhas Holandesas; V – Aruba; VI – Ilhas Ascensão; 
VII – Comunidade das Bahamas; VIII – Bahrein; IX – Barbados; X – Belize; XI – Ilhas Bermudas; 
XII – Brunei; XIII – Campione D’Italia; XIV – Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); 
XV – Ilhas Cayman; XVI – Chipre; XVII – Cingapura; XVIII – Ilhas Cook; XIX – República da 
Costa Rica; XX – Djibuti; XXI – Dominica; XXII – Emirados Árabes Unidos; XXIII – Gibraltar; 
XXIV – Granada; XXV – Hong Kong; XXVI – Kiribati; XXVII – Lebuan; XXVIII – Líbano; XXIX 
– Libéria; XXX – Liechtenstein; XXXI – Macau; XXXII – Ilha da Madeira; XXXIII – Maldivas; 
XXXIV – Ilha de Man; XXXV – Ilhas Marshall; XXXVI – Ilhas Maurício; XXXVII – Mônaco; 
XXXVIII – Ilhas Montserrat; XXXIX – Nauru; XL – Ilha Niue; XLI – Ilha Norfolk; XLII – Panamá; 
XLIII – Ilha Pitcairn; XLIV – Polinésia Francesa; XLV – Ilha Queshm; XLVI – Samoa Americana; 
XLVII – Samoa Ocidental; XLVIII – San Marino; XLIX – Ilhas de Santa Helena; L – Santa Lúcia; 
LI – Federação de São Cristóvão e Nevis; LII – Ilha de São Pedro e Miguelão; LIII – São Vicente 
e Granadinas; LIV – Seychelles; LV – Ilhas Solomon; LVI – St. Kitts e Nevis; LVII – Suazilândia; 
LVIII – Suíça; LIX – Sultanato de Omã; LX – Tonga; LXI – Tristão da Cunha; LXII – Ilhas Turks 
e Caicos; LXIII – Vanuatu; LXIV – Ilhas Virgens Americanas; LXV – Ilhas Virgens Britânicas.
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Harbor, afirmou que há entre 20 e 25 trilhões de dólares americanos em 
bancos situados em paraísos fiscais, bem como assinalou que somente os 
maiores bancos do mundo possuem o equivalente a 12 trilhões de dólares 
americanos em paraísos fiscais. 

Por sua vez, em seu pronunciamento no evento, Márcio 
Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA, destacou a ausência de tributação do dinheiro em paraísos fiscais, 
sendo certo que o Banco Central do Brasil contabilizou 220 bilhões de 
reais enviados do Brasil para paraísos fiscais no ano de 2009. 

Artur Henrique, conselheiro do CDES e presidente da 
Central Única dos Trabalhadores – CUT, propôs, nessa ocasião, o fim 
dos paraísos fiscais e maior controle do fluxo de capitais. 

2. Empresas offshore: distorções e abusos que acarretam  
concorrência fiscal prejudicial 

Heleno Tôrres assinala que as empresas offshore são 
“pessoas jurídicas constituídas com capital pertencente a pessoas não 
residentes, para exercerem atividades da matriz fora do território do 
Estado onde esta encontra-se localizada.” As operações realizadas 
podem ser comerciais ou financeiras. Na primeira hipótese, as sociedades 
concentram os resultados nas vendas dos bens e prestações de serviços e, 
no segundo caso, as pessoas jurídicas são utilizadas para aplicações em 
fundos, concretizar empréstimos a sociedades relacionadas, percebendo 
os respectivos juros, etc.157

A empresa offshore não apresenta uma forma jurídica 
determinada, revestindo-se da forma e do tipo que melhor atendam às 
necessidades de cada caso específico para alcançar seu desiderato, no 
sentido de servir os sócios, outras empresas ou até mesmo controlá-las.158

157 Direito Tributário Internacional – Planejamento Tributário e Operações Transnacionais. p. 110.
158 PENTEADO, Cláudio Camargo. Empresas Offshore – Doutrina, Prática e Legislação, p. 32.
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Na percepção de Cláudio Camargo Penteado, a utilização de 
empresas offshore, especialmente em paraísos fiscais, já é antiga e sua 
legalidade é indiscutível, visto que, para a prática de atos ilícitos, não há 
necessidade de que a empresa seja uma offshore ou esteja localizada em 
um paraíso fiscal, bastando apenas que se pratique atos contra a lei. No 
seu entender, ninguém está obrigado a agir de modo a propiciar aumento 
de arrecadação ao Tesouro se possui outras alternativas legais para obter 
a redução da carga tributária.159 

Deveras, não há como se presumir ou se afirmar, de forma 
categórica e irretorquível, que todas as atividades exercidas pelas 
empresas offshore sejam sinônimo de operações fraudulentas ou de 
prática de atos ilícitos. Todavia, é inegável que os inúmeros casos, 
diuturnamente acompanhados pelas autoridades fazendárias, têm trazido 
à baila as distorções e os abusos existentes em torno das operações 
instrumentalizadas e concretizadas por meio dessas empresas. 

Não é de hoje que investidores e potenciais contribuintes de 
diversas localidades têm enviado capitais para regiões onde a tributação 
é quase nula ou inexistente. 

A atuação de empresas offshore sediadas em paraísos fiscais 
tem causado transtornos pelo mundo afora. Dentre os problemas há os 
de caráter arrecadatório, impactando na fiscalização e na arrecadação 
doméstica. Também há os que repercutem no campo da concorrência 
entre empresas, acarretando concorrência desleal. Há, ainda, os problemas 
de sonegação fiscal, do indevido uso para fins de lavagem de dinheiro 
decorrente de crimes como narcotráfico, corrupção, etc.  

É possível perceber, no âmbito do território brasileiro, o 
impacto e os nefastos efeitos de ordem arrecadatória, porquanto as 
empresas offshore, frequentemente, têm sido utilizadas por brasileiros 
para ocultar dinheiro enviado do Brasil. Muitas vezes, nesses casos são, na 
verdade, empresas abstratas e fictícias, criadas apenas documentalmente, 

159 Empresas Offshore – Doutrina, Prática e Legislação, p. 11-12.
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sem empregados, sem produção de bens e sem existência de lugar fixo 
para seu funcionamento. Não é raro constatar que o endereço é uma mera 
caixa postal, sendo empresas administradas diretamente por seus sócios 
residentes no Brasil, os quais, sob o manto do sigilo em paraísos fiscais, 
buscam impedir que as autoridades fazendárias tenham acesso aos seus 
nomes e endereços. Com a offshore capitalizada, os reais proprietários 
podem abrir e movimentar contas bancárias em várias partes do mundo.

Edson Pinto, ao comentar o modus operandi adotado pelos 
que promovem a lavagem de dinheiro, relata que esses agentes são 
atraídos a investir em paraísos fiscais pelas vantagens ali oferecidas, uma 
vez que há dispensa de pagar tributo sobre o faturamento ou o lucro 
das empresas e das pessoas físicas em operações offshore, exigindo-se 
somente uma taxa fixa anual para registro da empresa ou, em algumas 
situações, cobrando-se um imposto adicional calculado sobre o valor do 
capital registrado, em patamares bastante atrativos. Assim, é corriqueiro 
o estabelecimento das chamadas empresas de caixa postal em paraísos 
fiscais, pois, com a grande economia de tributos, é possível praticar a 
intermediação nos negócios entre indivíduos e empresas, absorvendo-se 
os lucros mais significativos de determinadas transações internacionais 
mediante a indicação de um endereço fixo e tendo-se, em contrapartida, 
que pagar apenas uma pequena taxa mensal. 160  

Thalis Ryan de Andrade, na mesma linha, ressalta que essa 
manobra é geralmente levada a efeito pela ocultação de bens e valores 
de “clientes” por meio de criação de empresas offshore em nome de 
terceiros (laranjas), cujas sedes estão em paraísos fiscais.161

De fato, muitas dessas empresas são criadas e mantidas em 
nome de “laranjas”162, sendo utilizadas para ocultar e dissimular vultosos 

160 Lavagem de Capitais e Paraísos Fiscais, p. 156
161 A Ingerência Internacional nos Paraísos Fiscais. Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ed. 
RT, vol. 67, p. 302 e ss., Mar-Abr/2006
162 Vale dizer, terceiras pessoas usadas para intermediar transações financeiras fraudulentas, 
usando seu nome para ocultar o verdadeiro contratante, com o intuito de burlar o Fisco. 
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patrimônios, possibilitando a sonegação fiscal e a lavagem de bens e 
capitais irregularmente remetidos para o exterior.

3. Evasão fiscal, elisão fiscal e planejamento tributário 
internacional 

Não obstante as divergências existentes de longa data, a 
doutrina, de modo geral, faz distinção entre evasão e elisão fiscal.163 

A evasão tributária é representada pela prática de atos 
ilícitos, tais como a simulação, o dolo e a fraude de um modo geral.164 A 
evasão ou sonegação fiscal é resultado de ação ilícita sujeita à punição 
com pena restritiva de liberdade e de multa pecuniária. A expressão 
“sonegação fiscal”, conforme preleciona Edmar Oliveira Andrade Filho: 
“(…) é resultado de ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total 
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (a) 
da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais e (b) das condições pessoais do contribuinte, 
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 
correspondente.”165

Por seu turno, a elisão tributária traduz a conduta lícita, 
praticada pelo contribuinte com o objetivo de impedir a realização do fato 
jurídico tributário ou reduzir a carga tributária incidente sobre determinada 

163 Hugo de Brito Machado, em sua obra “Curso de Direito Tributário” (p. 131), diverge da posição 
majoritária dos doutrinadores, utilizando a expressão “evasão” para designar a conduta lícita e a 
expressão “elisão” para referir-se à conduta ilícita. Nesse sentido, sustenta ele que “‘elisão’ é ato ou 
efeito de elidir, que significa eliminar, suprimir. E ‘evasão’ é o ato de evadir-se, a fuga. (…) Elisão e 
evasão têm sentidos equivalentes. Se tivermos, porém, de estabelecer uma diferença de significado 
entre esses dois termos, talvez seja preferível, contrariando a preferência de muitos, utilizarmos 
‘evasão’ para designar a conduta lícita, e ‘elisão’ para designar a conduta ilícita. Realmente, elidir é 
eliminar, ou suprimir, e somente se pode eliminar, ou suprimir, o que existe. Assim, quem elimina ou 
suprime um tributo, está agindo ilicitamente, na medida em que está eliminando ou suprimindo a 
relação tributária já instaurada. Por outro lado, evadir-se é fugir, e quem foge está evitando, podendo 
a ação de evitar ser preventiva. Assim, quem evita pode estar agindo licitamente.” 
164 BOGO, Luciano Alaor. Elisão Tributária – Licitude e Abuso do Direito, p. 190.
165 Planejamento Tributário, p. 9-10.
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operação comercial ou financeira, mediante a prática de outro ato ou 
negócio jurídico que não se subsume à hipótese de incidência tributária.166

Em outros dizeres, a elisão fiscal é atividade de caráter lícito 
de busca e de identificação de alternativas que resultem em uma menor 
carga tributária, desde que observados os limites definidos no ordenamento 
jurídico. Essa atividade está, assim, atrelada ao que se chama de 
planejamento tributário, quando a conduta é lícita e legítima, estando em 
sintonia com os valores da sociedade e do sistema jurídico. Nesse ponto, 
consoante destaca Marco Aurélio Greco, a doutrina brasileira é unânime 
ao excluir a prática de atos ilícitos da seara do planejamento fiscal, visto 
que “praticar ilícitos contamina o planejamento, descaracterizando-o.”167

Diferenciar a elisão da evasão fiscal é discernir o lícito do 
ilícito, e tal tarefa nem sempre é simples e fácil, haja vista que certos 
fenômenos orbitam no limiar entre uma figura e outra. O deslinde da 
questão está sempre a depender da análise das circunstâncias fáticas e 
jurídicas de cada caso concreto. 

A doutrina majoritária tem adotado critérios temporais e 
de validade formal para diferenciar elisão de evasão fiscal.168 Assim, se 
o sujeito passivo agir em conformidade com o direito positivo e antes 
da ocorrência do fato gerador, a eventual redução da carga tributária, a 

166 BOGO, Luciano Alaor. Elisão Tributária – Licitude e Abuso do Direito, p. 190.
167 Planejamento Tributário, p. 85.
168 Nesse quadrante, não é demais esclarecer que há juristas que divergem desse entendimento. 
Luciano Alaor Bogo, por exemplo, discorda do critério da ocorrência do fato gerador para fins 
de distinção entre evasão e elisão tributária por entender, na esteira de Heleno Taveira Tôrres, 
que a diferenciação entre a economia lícita ou ilícita de tributos não repousa especificamente 
em um fator cronológico, cabendo, isto sim, uma análise da natureza do ato ou negócio jurídico, 
ou mesmo a apreciação dos efeitos desse ato. (Elisão Tributária – Licitude e Abuso do Direito, p. 
196-197). Na mesma linha de raciocínio, Marcus Abraham também entende que não se pode 
admitir o critério temporal como justificativa absoluta para a licitude e legitimidade de qualquer 
procedimento realizado antes da ocorrência do fato gerador, pois há casos em que o desvio 
se verifica na forma ou meios (atípicos ou indevidos) aplicados. No seu sentir, o operador do 
Direito deve analisar caso a caso, a fim de identificar no ato ou negócio jurídico realizado, ou a 
se realizar, os fundamentos fáticos e jurídicos que lhe confiram licitude e legitimidade, não tão 
só dentro da expressa dicção da lei, mas também no âmbito dos valores do ordenamento jurídico 
contemporâneo. (O Planejamento Tributário e o Direito Privado, p. 238)
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chamada elisão, não será considerada censurável.169 Em outras palavras, 
a legalidade da conduta e a sua anterioridade à ocorrência do fato gerador 
constituem elementos que caracterizam o planejamento tributário e 
estabelecem a diferença entre elisão e evasão fiscal.170

O planejamento tributário internacional vem a ser a 
qualificação do procedimento de planejamento fiscal por se referir a 
operações de não residentes ou atuações ultraterritoriais de residentes.171

Quanto ao campo de Direito Tributário Internacional, 
Alberto Xavier observa que a expressão “elisão fiscal internacional” (tax 
avoidance) não deve ser confundida com a conceituação de “evasão fiscal” 
(tax evasion), na medida em que não está em causa, necessariamente, 
um ato ilícito pelo qual o contribuinte viola a sua obrigação tributária, 
prestando falsas declarações ou recusando-se ao seu cumprimento. Ao 
contrário, o contribuinte age com vistas à prática de atos lícitos no âmbito 
da esfera de liberdade de organização mais racional de seus interesses. 
Trata-se, em suma, de prática de atos que tenham por escopo impedir 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em certa ordem 
jurídica, menos favorável, ou de produzir a ocorrência desse fato em 
outra ordem jurídica, que seja mais favorável. 172

Desse modo, o fenômeno da elisão fiscal internacional se 

169 Edmar Oliveira Andrade Filho, Planejamento Tributário, p. 10-11.
170 SILVEIRA, Rodrigo Maitto da. A Relevância dos Elementos de Conexão no Planejamento Tributário 
Internacional. In: Pedro Anan Jr., Planejamento Fiscal – Aspectos Teóricos e Práticos – Vol. II, p. 314.
171 Rodrigo Maitto da Silveira afirma que, para a consecução do planejamento tributário 
internacional, são normalmente levadas em consideração, entre outras, as seguintes etapas: 
verificação da legislação dos distintos países envolvidos; observação dos critérios de residência 
adotados nos países envolvidos; escolha da forma societária a ser adotada (societária ou contratual); 
exame das eventuais obrigações acessórias; averiguação das hipóteses de retenção de imposto de 
renda na fonte; análise das regras sobre transferência de ativos de e para o exterior; averiguação da 
presença de medidas unilaterais para evitar a dupla tributação; verificação da existência ou não de 
tratados para evitar a bitributação internacional e análise das eventuais normas de controle sobre 
o treaty shopping, transfer pricing e thin-capitalization. (A Relevância dos Elementos de Conexão 
no Planejamento Tributário Internacional. In: Pedro Anan Jr., Planejamento Fiscal – Aspectos 
Teóricos e Práticos – Vol. II, p. 314-315)
172 Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 235
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assenta em dois pressupostos. Pressupõe, primeiramente, a existência de 
dois ou mais ordenamentos tributários, dos quais um ou mais se revelam, 
em face de uma dada situação concreta, como mais favoráveis que o 
outro ou outros. Em paralelo, pressupõe também a faculdade de opção ou 
escolha voluntária pelo contribuinte do ordenamento jurídico aplicável 
ao caso concreto, decorrente da sua influência voluntária na produção do 
fato ou fatos geradores para atrair a respectiva aplicação. Nesse contexto, 
mostram-se aplicáveis as expressões “planejamento tributário” (tax 
planning), “montagens fiscais” ou “engenharia fiscal”.173

Heleno Tôrres defende a opção de investir em países com 
tributação favorecida como estratégia de planejamento tributário 
internacional. No seu sentir, a eleição do “melhor país” pode ser feita 
diretamente, pela decisão de se investir em tal localidade, escolhendo a 
partir daí as operações que esta ofereça, ou indiretamente, considerando 
o tipo de operação que se pretende realizar ou a melhor relação com 
outro país de interesse, como, por exemplo, porque mantém convenções 
internacionais contra dupla tributação.174 

4. Medidas internacionais para a regulação e o controle 
da concorrência fiscal prejudicial

4.1 OCDE – Organização de cooperação para o desenvolvimento 
econômico

Nos últimos anos, em virtude da crescente presença de 
paraísos fiscais e das oportunidades abertas aos países em transição por 
conta da globalização, a OCDE procurou instituir regulação internacional 
da concorrência fiscal para combater a queda das receitas públicas de 
seus países-membros. 

173 Ibidem, p. 235-236.
174 Direito Tributário Internacional – Planejamento Tributário e Operações Transnacionais, p. 99-100.
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Para tanto, a aludida organização acabou publicando quatro 
informes sobre o tema, sendo o primeiro deles denominado Harmful Tax 
Competition: An Emerging Global Issue, de 1998, que teve por finalidade 
mapear os regimes fiscais preferenciais que poderiam, potencialmente, 
prejudicar os Estados-membros e os países que, nos termos dos critérios 
definidos no relatório, configurariam paraísos fiscais. Os outros relatórios 
foram publicados em 2000, 2001 e 2004, tendo por escopo demonstrar 
os avanços das medidas de controle internacional das práticas fiscais 
prejudiciais.175

Relativamente ao primeiro relatório, de 1998, vale sublinhar 
que, objetivando estimular a cooperação internacional e a coordenação 
de medidas defensivas, a OCDE enumerou uma lista de recomendações 
divididas em três grupos:

a) recomendações atinentes à legislação e às práticas 
internas, como, por exemplo, adoção de medidas CFC, transparência de 
fundos de investimentos estrangeiros, implantação de regras de troca de 
informações, aplicação de regras de preços de transferência às operações 
e acesso à informação bancária pela Administração Fiscal;

b) recomendações referentes às convenções internacionais, 
no sentido de afastar a concessão de benefícios em casos de concorrência 
fiscal prejudicial, coibir o treaty shopping e o rule shopping e denunciar 
tratados celebrados com paraísos fiscais;

c) recomendações para intensificar a cooperação internacional, 
mantendo listas de paraísos fiscais e estimulando acordos e convenções 
para combater a concorrência fiscal prejudicial. 176

Para Márcio Adriano Anselmo, a transparência e o 
intercâmbio de informações despontam como o grande standard no 
combate à concorrência fiscal prejudicial, devendo o Estado, ao fiscalizar 

175 ELALI, André, Incentivos Fiscais Internacionais – Concorrência Fiscal, Mobilidade Financeira 
e Crise do Estado, p. 199.
176 ANSELMO, Márcio Adriano. A OCDE e os Novos Paradigmas no Combate aos Paraísos Fiscais. 
Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ed. RT, vol. 90, p. 156 e ss., Jan-Fev/2010.
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as operações e os negócios de seus contribuintes, valer-se da troca de 
informações como valioso instrumento na luta pela manutenção de suas 
bases tributárias.177

Desde 2000, muitas críticas foram lançadas contra as 
medidas da OCDE. Os Estados Unidos, então, acabaram por relativizar 
a condenação aos regimes preferenciais de tributação, notadamente 
por terem negociado, em numerosos casos, a cooperação nas áreas 
fiscal e bancária com os países que adotam o sigilo e as medidas 
fiscais de incentivo. 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os norte-
americanos voltaram a defender, de forma mais contundente, sob o 
argumento da defesa da soberania e da segurança nacional, a necessidade 
de os paraísos fiscais abdicarem dos sigilos fiscais e bancários, com vistas 
ao controle de lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes.

André Elali colhe a percepção de que as investidas e os 
esforços da OCDE, em termos pragmáticos, surtiram pouco ou quase 
nenhum efeito. As suas recomendações têm servido como modelos de 
políticas tributárias, porém, por não visarem à proteção dos interesses 
dos países emergentes e em desenvolvimento, dificilmente serão por 
estes adotadas, a não ser, hipoteticamente, no caso de tratados bilaterais 
ou multilaterais.178

4.2 OMC – Organização mundial do comércio

O Brasil integra a OMC e, sendo assim, sujeita-se às 
determinações que impedem a concessão de incentivos fiscais e subsídios 
específicos ou condenáveis para a formação do livre comércio mundial.179

177 A OCDE e os Novos Paradigmas no Combate aos Paraísos Fiscais. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas. Ed. RT, vol. 90, p. 156 e ss., Jan-Fev/2010.
178 Incentivos Fiscais Internacionais – Concorrência Fiscal, Mobilidade Financeira e Crise do Estado, 
p. 201-202.
179 André Elali esclarece que os subsídios são classificados em proibidos, acionáveis/recorríveis 
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Diante da crescente preocupação global com o uso abusivo 
de subsídios, que geram impacto na competitividade internacional, as 
constantes negociações de livre comércio têm abarcado, quase sempre, a 
redução de tarifas e outras medidas aduaneiras, além das questões voltadas 
à adoção, por parte dos países prejudicados, de medidas compensatórias. 

Para a OMC, a concorrência fiscal prejudicial causa distorções 
na concorrência empresarial e contraria o fundamento da formação do livre 
comércio mundial, de modo que tem havido combate às medidas adotadas 
pelos paraísos fiscais e/ou países de regimes fiscais privilegiados.

A OMC possui mais de 150 membros e ostenta maior 
abrangência que a OCDE e a União Europeia, razão pela qual tem sido 
apontada por alguns como a entidade mais apta a regular a concorrência 
fiscal internacional.180 

4.3 União europeia

Em abril de 1996, durante reunião do Conselho ECOFIN 
realizada em Verona, os Ministros das Finanças concordaram em debater 
amplamente sobre a concorrência tributária prejudicial. 

Em março de 1997, houve a criação do Grupo de Política 
Fiscal, demonstrando a necessidade de que a análise das grandes opções 
de política fiscal fosse deslocada para o plano político, com intuito de 
ganhar legitimidade política e operacionalidade administrativa. 

Em dezembro de 1997, o Conselho ECOFIN aprovou um 
pacote fiscal com o propósito de impedir a concorrência fiscal prejudicial, 
adotando um Código de Conduta referente à fiscalidade das empresas, bem 

e não acionáveis/não recorríveis. A OMC disciplina apenas os subsídios específicos, que são 
considerados condenáveis, por acarretarem distorções no mercado. Nesse sentido, a especificidade 
se verifica quando o subsídio é restrito a uma empresa ou a um grupo de empresas e/ou a um setor 
ou grupo específico de setores ou, ainda, quando é deferido apenas a empresas de certa região. 
Vale dizer, não se admite a discriminação no cenário internacional. 
180 ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais – Concorrência Fiscal, Mobilidade Financeira 
e Crise do Estado. p. 202-210.
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como algumas orientações quanto à fiscalidade da poupança e à tributação 
dos fluxos transfronteiriços de juros e de royalties entre empresas. 

Segundo Maria Eduarda Azevedo, o Código de Conduta 
apresenta-se como um compromisso de natureza política, que não 
vincula juridicamente os Estados-membros e não afeta os seus direitos 
e obrigações, nem as competências da Comunidade Europeia. Nessa 
medida, prossegue a autora, “(…) o Código devia, em bom rigor, ter 
assumido antes a forma de uma recomendação.”181

No tocante às medidas fiscais abrangidas, pode-se afirmar que 
são visados quaisquer tipos de vantagens fiscais que afetem as atividades 
econômicas, seja qual for a sua base jurídica ou forma de concretização, 
desde que passíveis de serem consideradas potencialmente prejudiciais.182

Consoante pontua André Elali, no Tratado da União 
Europeia há a previsão de State Aid, ou Auxílio de Estado, que consiste 
na transferência de recursos públicos para um destinatário ou alguns 
destinatários, que acaba implicando custos ou perdas de fundos públicos 
do governo concedente e o correspondente enriquecimento daquele que 
recebe o auxílio. A função primordial do instituto do auxílio de Estado é 
evitar distorções de concorrência no espaço comunitário.183

Assim, nesses passos, denota-se que a União Europeia 
controla a concorrência fiscal internacional por meio do regime de State 

181 A Concorrência Fiscal Prejudicial. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, nº 48, Nov-Dez/2010.
182 Maria Eduarda Azevedo, em seu artigo intitulado “A Concorrência Fiscal Prejudicial”, ao 
tratar do processo de avaliação das medidas como potencialmente prejudiciais, enfatiza que “(…) 
para aferir se uma medida é prejudicial na acepção do Código, importa ter em consideração, entre 
outros, se o regime é acessível apenas a não residentes ou a transacções realizadas com não residentes; 
as vantagens concedidas são totalmente isoladas da economia interna, sem incidência, portanto, 
na base fiscal nacional; as vantagens são concedidas mesmo que não exista qualquer actividade 
económica real, nem presença económica substancial no Estado que as proporciona; o método de 
determinação dos lucros resultantes das actividades internas de um grupo multinacional afasta-se 
dos princípios geralmente aceites a nível internacional, designadamente das regras aprovadas pela 
OCDE; as medidas fiscais carecem de transparência, nomeadamente quando as disposições legais 
são aplicadas de forma menos rigorosa e não transparente a nível comunitário.” (Revista Fórum de 
Direito Tributário – RFDT, nº 48, Nov-Dez/2010).
183 Incentivos Fiscais Internacionais – Concorrência Fiscal, Mobilidade Financeira e Crise do Estado, p. 226 .
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Aid, consagrado como forma de defesa da concorrência no Tratado da 
União Europeia, pela aplicação do Código de Conduta de Fiscalidade 
das Empresas e pela participação dos países-membros na OCDE, que, 
de sua parte, tem recomendado a adoção de algumas medidas unilaterais, 
bilaterais e multilaterais, dependendo do caso.184

5. Medidas internas para o controle da concorrência 
fiscal prejudicial

Observando as recomendações e os parâmetros da OCDE, 
diversos países têm procurado estabelecer, em suas legislações internas, 
uma linha divisória entre as operações abusivas, que visam exclusivamente 
alcançar vantagens nos países com tributação favorecida, e aquelas 
operações que representam uma lícita atividade negocial, dentro dos limites 
da liberdade de que todo contribuinte dispõe para organizar seus negócios 
de forma mais econômica, quando assim admite o ordenamento jurídico.

No combate à concorrência fiscal danosa, objetivando 
impedir que os lucros e outros rendimentos sejam deslocados para outros 
Estados devido a uma taxação objetivamente mais favorável, a OCDE 
recomendou a adoção de medidas especiais de reação na área de transfer 
pricing, por ser necessária uma política corretiva das distorções presentes 
na formação de preços objetivos de mercado (arm’s length). 185

De acordo com Anis Kfouri Jr., o instituto do transfer pricing 
se funda no princípio at arm’s length, que tem por finalidade “eliminar 
todas as possíveis interferências que uma transação entre pessoas 
vinculadas poderia ensejar, equiparando-a a uma transação normal 
(regras de mercado), realizada entre pessoas sem qualquer vínculo.”186 

À evidência, quando empresas interdependentes estão 
estabelecidas em vários Estados, é larga a possibilidade de que introduzam 

184 Ibidem, p. 228.
185 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 263.
186 Curso de Direito Tributário, p. 458.
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distorções artificiais nos preços de suas operações, conduzindo à atrofia 
dos lucros tributáveis em um dos Estados envolvidos e à correspondente 
hipertrofia dos lucros tributáveis nos demais. Dessa forma, a figura 
dos preços de transferência pressupõe uma divergência entre o preço 
efetivamente avençado e o preço “justo”, “normal” ou “objetivo”, 
correspondente ao que seria normalmente estipulado entre empresas 
independentes em circunstâncias análogas.187

O Brasil, ainda que não seja integrante da OCDE, adotou o 
princípio arm’s length, consoante se verifica pela dicção dos artigos 18 a 
24 da Lei nº 9430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações produzidas 
pelas Leis nos 9959/2000, 10.451/2002, 11.727/2008 e 11.941/2009.

Noutro giro, uma questão que merece reflexão e urgente 
reavaliação diz respeito à Instrução Normativa RFB nº 1183, de 19 de 
agosto de 2011, que revogou a Instrução Normativa RFB nº 1005, de 8 
de fevereiro de 2010.188

A Instrução Normativa RFB nº 1183/2011 dispensa as pessoas 
jurídicas domiciliadas no exterior de apresentarem o Quadro de Sócios 
e Administradores (QSA), o que, na prática, dá ensejo à constituição de 
empresas de fachada, sem identificação da pessoa natural caracterizada 
como beneficiária final. Assim, por consequência, resta inviabilizada a 
responsabilização tributária, cível e criminal dos verdadeiros proprietários 
pelas autoridades brasileiras. 

Os Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Mendes 
de Camargo Neto e Filemon Rose de Oliveira, publicaram artigo, em 
05/06/2009, indicando os motivos pelos quais deveria haver a alteração 
da Instrução Normativa nº 748, de 28 de junho de 2007, da Receita 
Federal do Brasil, que, antes da IN-RFB nº 1005/2010 e da IN-RFB 
nº 1183/2011, disciplinava a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

187 AZEVEDO, Maria Eduarda. A Elisão Fiscal Internacional e os Paraísos Fiscais. Revista Fórum 
de Direito Tributário – RFDT, nº 51, Maio-Jun/2011.
188 A Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, revogou a Instrução 
Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
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Jurídica (CNPJ) das pessoas jurídicas com domicílio no exterior, in 
verbis: “No atual quadro, ao contrário do que acontece com as sociedades 
comerciais brasileiras, que têm que identificar todos os seus sócios e 
administradores, existe o sigilo avalizado pelo próprio Estado brasileiro 
quanto à composição societária das pessoas jurídicas domiciliadas no 
exterior. De fato, o artigo 15 da Instrução Normativa nº 748 excepciona a 
não-apresentação do quadro de sócios e administradores para as pessoas 
jurídicas domiciliadas no exterior. Assim, essas empresas conseguem obter 
a inscrição no CNPJ e passam a atuar no país sem identificarem seus sócios 
e administradores. Precisam apenas indicar um procurador, que, muitas 
vezes, é apenas um laranja, sem qualquer relação profissional ou comercial 
com a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Pior: atualmente exige-se 
das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior somente um documento 
equivalente ao ato constitutivo. Isso quer dizer uma mera declaração 
emitida por uma entidade pública de paraíso fiscal com o nome da 
empresa, data de sua abertura, natureza jurídica, objeto social e endereço. 
Esse documento é inidôneo para a identificação de administradores e 
sócios pessoas físicas. Depois, o Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras (COAF) solicita informações para a mesma entidade pública 
de paraíso fiscal, quase sempre, sem resposta.”189

  Ao se exigir a composição societária das pessoas jurídicas 
domiciliadas no exterior, os estrangeiros passarão a ter o mesmo 
tratamento dispensado aos brasileiros, prestigiando e favorecendo a livre 
concorrência no mercado nacional, em consonância com as diretrizes do 
artigo 170 da Constituição Federal.

Portanto, a alteração da instrução normativa, ante os 
postulados e os princípios plasmados na atual Carta da República, é 
medida que se impõe, ainda mais em um momento em que diversas vozes 
fazem coro em prol do efetivo combate à sonegação fiscal e à concorrência 
desleal consubstanciadas na desvirtuada atuação, em território brasileiro, 

189 O Presidente Lula e os Paraísos Fiscais, Valor Econômico, 5 de junho de 2009.
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das empresas offshore sediadas em paraísos fiscais.190

Seguindo nesse rumo, é oportuno noticiar a existência do 
Projeto de Lei nº 5696/2009 (apenso ao Projeto de Lei nº 6148/2009), 
de autoria do deputado Paulo Rubem Santiago, que torna obrigatória 
a apresentação do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) para 
inscrição, suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no exterior 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Essas informações 
cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representar 
a pessoa jurídica domiciliada no exterior, bem como a cadeia de 
participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como 
beneficiária final. 

Nesse horizonte, também é relevante registrar que a Secretaria 
Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, instituiu por 
meio da Portaria nº 26, de 31 de julho de 2008, o Grupo Interministerial 
de Trabalho sobre Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Fiscal, 
com a finalidade de aprimorar os mecanismos de cooperação utilizados 
pelo Estado brasileiro nessa seara. 

De início, o aludido Grupo de Trabalho (GT) era composto 
por representantes do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da 
União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Posteriormente, 
representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil passaram a 
participar das reuniões do Grupo de Trabalho, haja vista que possuem 
experiência e importante prática no que tange ao intercâmbio de 
informações fiscais com autoridades de outros países. 

190 No mesmo sentido, no artigo intitulado “A Harmonização Tributária dos Blocos Regionais e 
a Competição Tributária Desleal Provocada Pelos Paraísos Fiscais”, Edgard Marcelo Rocha Torres 
afirma que a alteração da instrução normativa é proposta simples e rápida, “uma vez que independe 
de acordos políticos no Congresso Nacional, ou de negociações diplomáticas para a sua mudança, 
e dá um retorno imediato e direto ao ‘Global plan for recovery and reform’ de 02.04.2009 do G20.” 
(Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, nº 44, Mar-Abr/2010)
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Conclusão

À vista do que foi exposto no presente trabalho, dúvidas 
não subsistem de que há, na atual conjuntura pautada pela globalização, 
inúmeros problemas decorrentes da evasão tributária e da concorrência 
fiscal prejudicial, de sorte que, por conseguinte, os líderes do G-20 
anunciaram ofensiva coletiva contra os chamados paraísos fiscais. 

Os casos diuturnamente acompanhados e monitorados 
pelas autoridades fazendárias revelam que as operações com empresas 
offshore em paraísos fiscais têm servido, mais e mais, para a prática 
de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro e de outras fraudes que 
acarretam competição tributária prejudicial e concorrência desleal no 
mercado mundial. 

Assim, partindo do raciocínio de que o planejamento fiscal 
pressupõe, em sua essência, a adoção de condutas lícitas, eticamente aceitas 
e que estejam em sintonia com os valores da sociedade e do ordenamento 
jurídico, é forçoso concluir que as operações com as empresas offshore 
sediadas em paraísos fiscais, nas condições predatórias e prejudiciais 
em que estão sendo corriqueiramente realizadas, não se afiguram como 
legítimas estratégias de planejamento tributário internacional. As práticas 
abusivas e de evasão tributária perpetradas por intermédio dessas pessoas 
jurídicas devem ser combatidas pela comunidade internacional.  

E, se por um lado a maior transparência e o intercâmbio 
de informações fiscais entre os Estados têm sido apontados como 
instrumentos de combate à concorrência fiscal danosa, por outro lado 
não há como deixar de observar que, na prática, não tem sido tarefa fácil 
obter o consenso multilateral, com conciliação dos interesses dos países 
que promovem acirrada concorrência para atrair ativos financeiros e 
investimentos estrangeiros. É notório e sabido que diversos países ainda 
não aderiram à Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em 
Matéria Fiscal da OCDE. 
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Nesse contexto, não obstante alguns avanços alcançados, o 
que se pode inferir é que ainda há um longo caminho a ser percorrido no 
campo da tributação internacional, seja em busca de maior integração e 
equilíbrio de forças dos Estados na regulação tributária, seja em busca 
de conciliação de interesses dos países desenvolvidos e dos países 
emergentes para o efetivo combate à concorrência fiscal de caráter 
danoso e predatório. 

Com o passar do tempo, a sociedade internacional saberá se 
os esforços e as recomendações da OCDE tiveram ou não o condão de 
operar mudanças no panorama que se apresenta, podendo mensurar, a 
partir do jogo de forças e dos interesses envolvidos, se caberão ou não 
a redefinição das práticas consideradas como nocivas e o realinhamento 
das medidas de correção.

Por derradeiro, no que toca ao Brasil, há constatação de 
que vultosos ativos financeiros de contribuintes brasileiros têm sido 
direcionados, constantemente, a países-membros do MERCOSUL, de 
maneira que se faz necessária e urgente a celebração de tratado que venha 
disciplinar o intercâmbio de informações fiscais e as ações conjuntas 
que viabilizem a recuperação dos ativos no âmbito desse bloco regional, 
notadamente naqueles casos em que restem verificadas as práticas de 
sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro e de outras fraudes que resultem 
em competição tributária prejudicial e em concorrência empresarial desleal.    
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191 Artigo baseado na Monografia de Conclusão de Curso da Especialização em Direito Sanitário 
e suas atualizações, sob orientação da Profa. Dra. Deisy Ventura. Atualizações sob orientação do 
Prof. Vladmir Oliveira da Silveira.
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Introdução

A evolução das ciências da saúde é, sem dúvida alguma, 
um dos principais agentes transformadores das sociedades atuais. Seu 
avanço proporcionou não só benefícios, como o aumento da longevidade 
e maior sobrevida a enfermidades antes ditas incuráveis, mas também 
desencadeou uma série de impactos imprevistos, que ultrapassam 
os limites do sanitarismo, como o gerenciamento de doenças senis. 
Influenciou, igualmente, as medidas político-administrativas e financeiras 
para sustentabilidade dos programas de previdência social.

Neste contexto, o avanço dos métodos científicos para 
elaboração de novos medicamentos adquire grande relevo. Se nossos 
antepassados utilizavam como remédios substâncias consagradas 
pelo saber popular, hoje observamos que os avanços na introdução de 
pesquisas para elaboração de novas moléculas com efeito terapêutico 
desejado, bem como os pesados investimentos para atingir esses 
propósitos, proporcionaram aos medicamentos um caráter ambivalente 
de bem sanitário e de bem econômico.

Tal dualidade pode vir a ser de complexo entendimento 
quando se utiliza óticas puramente humanistas ou sanitárias para seu 
desbravamento. Assim, podemos perceber o despontar do Direito 
Sanitário como uma das mais promissoras disciplinas dentre as que vêm 
surgindo como desmembramento dos Direitos Difusos e Coletivos.

No entanto, o surgimento da necessidade de regular a 
comercialização de medicamentos teve seus primórdios em outro 
aspecto desse bem dual: o seu potencial toxicológico. Infelizmente, 
alguns indivíduos tiveram suas vidas sacrificadas pela falta controle de 
mercado. Tais acidentes marcaram a história da regulação como não 
mais uma mera precaução, mas uma necessidade inadiável. Anos após 
sua instituição em diferentes nações, deparamo-nos com o problema 
das disparidades nas regulamentações técnico-científicas desenvolvidas 
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localmente, agravadas nos casos de protecionismo econômico encoberto.
Segundo importantes pensadores, como Habermas192, em 

um mundo com sistema econômico globalizado, a atuação dos Estados 
nacionais é limitada, sendo fundamental a integração e a formação de 
unidades transnacionais.

Dessa forma, a harmonização da regulamentação 
farmacêutica de forma integrada internacionalmente pode caracterizar, 
além de um grande benefício de ordem técnico-científica, um importante 
modo de combate ao nocivo protecionismo que persiste em acometer 
alguns países, prejudicando o desenvolvimento global.

A Organização Mundial do Comércio tem demonstrado 
preocupação em harmonizar normas e padrões nacionais de qualidade, 
de forma a garantir que requerimentos não justificados possam restringir 
a introdução comercial de produtos estrangeiros. Nesse sentido, 
acordos internacionais foram determinados com base nos princípios: 
do livre comércio, do tratamento nacional e da não discriminação e da 
transparência.193

O acordo sobre os obstáculos técnicos ao comércio (TBT) e o 
acordo sanitário e fitossanitário (SPS) foram firmados com esse intuito, mas 
não impediram que a diversidade de culturas e dificuldades nas adaptações 
justificasse a manutenção de certos requerimentos nacionais.194

Assinado em 1979, o TBT estabelece um código de boa 
conduta para elaboração, adoção e aplicação de normas pelas diversas 
instituições do governo. Se, por um lado, ele recomenda que os países 
utilizem normas internacionais para evitar diferentes normas e encoraja 
o reconhecimento mútuo de procedimentos, por outro ele reconhece o 
direito da adoção de normas que os países considerarem apropriadas para 

192 HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmman 
- Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001, pp. 53-79. 
193 ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2007. Relações Internacionais. Disponível 
em <http://www.anvisa.gov.br/rel/acordos/index.htm> Acesso em: 20 out.2007.
194 VENTURA, D. L. F. Direito Internacional Sanitário. 2001, p. 4.
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proteção do meio ambiente, defesa dos interesses dos consumidores ou 
garantida da segurança nacional.

Apesar de parecer paradoxal, essa disparidade é amenizada 
quando o acordo reforça a necessidade dos procedimentos usados 
na avaliação da conformidade com as normas locais serem justos e 
equitativos, além de não discriminatórios, quer o produto seja nacional 
ou importado. Além disso, o tratado descreve regulamentações técnicas 
para avaliação de conformidade de produtos.

Já o SPS é um acordo mais recente, focado na padronização 
das características dos produtos, quarentenas, restrições sobre o processo 
de produção, a certificação, a inspeção e os procedimentos para testes e 
etiquetagem. É um acordo coerente em relação ao TBT, além de adicionar 
o ingrediente da base científica para justificar a elaboração de normas 
mais rigorosas. Ele determina que os países são livres para estabelecer 
suas próprias normas e decidir o nível de proteção, inclusive de aplicar 
normas mais rigorosas que as aceitas internacionalmente, desde que 
haja justificativa científica para tanto. Conforme nos ensina Filkenstein, 
cabe às autoridades nacionais a escolha da forma e do método a serem 
utilizados para sua adoção, aplicação ou implementação.195

Outro elemento a considerar, no cenário da regulação farmacêutica, 
é o chamado Princípio da Precaução196: por seu intermédio, a incerteza científica 
quanto aos riscos relativos a um produto autorizaria a restrição do respectivo 
comércio. Utilizado pela primeira vez no direito alemão, com preocupação 
voltada ao meio ambiente, impunha às autoridades alemãs a obrigação de agir 
durante uma ameaça de dano ambiental irreversível, ainda que não houvesse 
confirmação científica para esse risco até o momento. Ademais, obrigava a 
iniciar investigação para evidenciá-lo cientificamente.

Assim sendo, deparamo-nos com o seguinte questionamento: 
195 FILKENSTEIN, C. O processo de formação de mercado de bloco. São Paulo: IOB Thompson, 
2003 p. 126.
196 DALLARI, S.; VENTURA, D. O Princípio da Precaução: Dever do Estado ou Protecionismo Disfarçado? 
Reflexões sobre a Saúde Pública na Era do Livre Comércio. Revista São Paulo.
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em termos de regulação farmacêutica, estariam os países agindo de forma 
coerente com os tratados assinados?

A proposta deste trabalho é proceder uma análise preliminar 
do panorama da regulação farmacêutica internacional, identificando seus 
mais importantes trabalhos no campo da harmonização e as perspectivas.

Primeiramente, analisaremos as instituições sanitárias 
internacionais generalistas, como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS). A seguir, 
acompanharemos o trabalho de órgãos reguladores de medicamentos 
consagrados, como o Food and Drug Administration (FDA), dos Estados 
Unidos, e o grande exemplo de integração promovido pela European 
Medicines Agency (EMEA), decorrente da formação do bloco econômico 
da União Europeia. O trabalho de cooperação para harmonização 
desses dois órgãos, alinhados com as autoridades sanitárias japonesas, 
será discutido, então, na descrição da International Conference on 
Harmonization (ICH). Em seguida, discutiremos o trabalho das três 
principais agências reguladoras da América Latina — Brasil, Argentina 
e México — e o impacto da sua introdução nos blocos econômicos do 
MERCOSUL, no primeiro e segundo caso, e do NAFTA, no último.

1. Dos rudimentos do direito sanitário internacional  
à organização mundial da saúde

Os primeiros registros de relações internacionais na esfera 
da saúde pública datam do século XIV, quando tratados bilaterais entre a 
Sereníssima República de Veneza197 e seus vizinhos descreviam medidas 
que impunham a navios mercantes quarenta dias de obrigações de estar 
ao largo de portos venezianos, a fim de evitar propagação de moléstias 

197 A Sereníssima República de Veneza (em vêneto: Serenìsima Repùblica Vèneta e em italiano 
Serenissima Repubblica di Venezia) foi um Estado no Nordeste da Itália, com capital na cidade 
de Veneza. Existiu do século IX ao século XVIII (1797). É muitas vezes referida apenas como a 
Sereníssima.
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contagiosas. Estas medidas, portanto, foram tomadas ainda antes do 
próprio domínio do conhecimento das doenças infecciosas.198

No entanto, mesmo com as epidemias históricas, tais como a 
peste bubônica, importada pela Europa medieval da Mongólia, pela Rota 
da Seda, nos séculos XV e XVI, e os surtos de cólera no século XIX, 
as providências de prevenção de caráter internacional foram mínimas e 
tomadas em nível local.199

Com o surgimento das administrações de saúde nacionais 
em cada país europeu, no século XIX, houve uma cooperação 
internacional inconsciente, já que, em geral, os países copiavam uns 
dos outros os modelos de legislação sanitária interna, particularmente 
no que tangia às moléstias epidêmicas exóticas. Nesse contexto, 
pode-se considerar uma lenta circulação das informações científicas 
disponíveis, na medida do possível.

A primeira conferência internacional sanitária teria sido 
convocada pelo imperador Louis Bonaparte, em 1851, que com o objetivo 
de combater a cólera, a peste e a febre amarela. Culminou na adoção de 
uma Convenção Internacional, em 3 de fevereiro de 1852, assinada por 
alguns Estados do Mediterrâneo200. A Convenção determinava o estrito 
respeito às normas de liberdade de navegação e, embora nunca tenha 
entrado em vigor, pela primeira vez anexou uma tentativa de código 
sanitário internacional.

Em 1903, a 11ª Conferência Internacional Sanitária, 
realizada em Paris, foi o marco da inserção de países não europeus, tais 
como Brasil, Estados Unidos, Egito e Pérsia, no contexto da política 
internacional global sob ponto de vista de saúde201. A Conferência 
reuniu e aperfeiçoou as normas vigentes na época, congregando medidas 

198 SOARES, G. F. S. O Direito Sanitário Internacional e seus temas: Apresentação de sua incômoda 
vizinhança. Revista de Direito Sanitário. São Paulo, vol.1, n.1, pp. 49-88, nov. 2000.
199 Idem.
200 Idem.
201 SOARES, G. F. S., 2000
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preventivas para as moléstias em questão, e incumbia ao Governo da 
França a missão de instituir um Escritório Internacional de Higiene 
Pública (Office International d’Hygiène Publique), com sede em Paris e 
que seria mantido pelos Estados participantes da Convenção. O Acordo 
de Roma concretizou essa determinação, em 1907, pela assinatura dos 
Estados-membros da Convenção de 1903, com a posterior adesão, na 
América, de Argentina, Bolívia, Chile, Canadá, México, Peru e Uruguai.

A composição do novo órgão incluía um Comitê Permanente 
composto de representantes técnicos dos Estados-membros, bem como 
um Diretor-Geral e um Secretário-Geral. Desde sua instalação estendeu-
se o foco de tão somente as doenças quarentenárias citadas para incluir 
outros ramos, tais como alimentos, higiene ambiental e construção e 
administração de hospitais. Como um órgão embrionário e de modesto 
orçamento, a atuação restringia-se à difusão de conhecimento, incapaz 
de atuar diretamente em situações de emergência.

O desenvolvimento dos métodos de Pasteur para esclarecimento 
da epidemiologia das moléstias infecciosas e sua profilaxia tornou possível 
a padronização dos tratamentos e medidas preventivas, pois, com base em 
fatos científicos precisos, um acordo entre Estados se tornava mais fácil, e 
as conferências internacionais que se sucederam puderam, por conseguinte, 
produzir resultados mais úteis.

No século XIX, e até o fim da Primeira Guerra Mundial, 
ainda houve a predominância do caráter do Direito Internacional clássico, 
que tinha como característica principal a presença de acordos bilaterais, 
sempre preservando a suprema soberania dos Estados, com exceção 
de algum tópico de caráter proibitivo. Assim: “(…) as atuais normas 
do Regulamento Sanitário Internacional, elaboradas sob a égide da 
Organização Mundial da Saúde, resultaram de uma experiência histórica 
acumulada, em particular, em congressos e conferências diplomáticas 
do século anterior, onde se nota uma progressiva mudança de enfoques 
político-diplomáticos, para uma postura técnica, advinda da participação 
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de órgãos governamentais, científicos, ou universitários especializados 
em matéria de saúde pública e controles sanitários.”202

Após o fim da Primeira Guerra, foram criadas organizações 
internacionais intergovernamentais de caráter permanente, independentes de 
vínculos com um Estado específico, mesmo de seus Estados-membros. Assim 
sendo, o século XX é marcado pela presença da diplomacia multilateral e da 
especialização de foros negociadores para assuntos específicos.

Neste contexto, a União Pan-americana, rebatizada 
posteriormente de Organização dos Estados Americanos (OEA), 
revelou-se como a primeira organização intergovernamental semelhante 
às dos dias atuais. Na II Conferência Pan-americana, em 1902, foi 
fundada uma Repartição Sanitária de Saúde, com sede em Washington, 
o que obviamente antecedeu a fundação do Escritório Internacional de 
Higiene Pública, na Paris de 1907. Essa Repartição, depois de inúmeras 
reformulações, deu origem à atual Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS), que, segundo um acordo firmado em 1949, é uma organização 
especializada do sistema da OEA. 

A Repartição Sanitária Pan-americana era constituída por 
uma Conferência reunida a cada 4 anos, um Conselho Diretor reunido 
ao menos anualmente, uma Comissão Executiva do Conselho Diretor 
reunida semestralmente e o Secretariado da Repartição. Várias foram 
as convenções adotadas, com destaque para a primeira Convenção 
Sanitária de Washington, em 1905, reformulada em 1912, e em 1924, 
após a Primeira Guerra Mundial, o Código Sanitário Pan-americano, 
em Havana. Essas convenções procuraram, sobretudo, adequar as 
normas aceitas internacionalmente à realidade de países pobres, porém 
experientes no combate de doenças tropicais.

O Velho Continente, por sua vez, ao final da Primeira 
Guerra, encontrava-se em uma situação calamitosa, na qual tanto o tifo, 
no Leste Europeu, como a cólera e uma pandemia de gripe, na Europa 
202 SOARES, G. F. S. 2000.
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Mediterrânea, provocaram a morte de milhares de pessoas203. Não havia 
recursos para que o então Escritório Internacional de Higiene Pública 
pudesse enfrentar as catástrofes de dimensões continentais, assim como 
qualquer órgão público da época.

Por conseguinte, realizou-se uma Conferência Internacional 
de Higiene, em Londres, de 13 a 17 de abril de 1920, onde representantes 
dos Estados da França, Grã-Bretanha, Itália, EUA e Japão recomendaram 
à então Sociedade das Nações (SdN) a criação de uma organização 
internacional permanente de higiene, pela inclusão do Escritório de 
Higiene Pública, que resultaria na Organização Permanente de Higiene 
da Sociedade das Nações, sediada em Genebra. No entanto, devido à 
não adesão dos EUA à SdN, não foi possível a integração total do 
Escritório Internacional de Higiene Pública, sediado em Paris204. As 
duas organizações de caráter semelhante coexistiram, mas a diferença 
nos países-membros não impediu que se estabelecesse uma saudável 
relação de cooperação mútua, que culminou em uma nomeação do 
Escritório de Paris como Conselho-Geral Consultivo de Higiene da 
Organização Permanente de Higiene da Sociedade das Nações. O escopo 
da organização, que antes mantinha seu foco principalmente nas doenças 
tropicais, ampliou-se pelo estabelecimento de comissões especializadas 
em certas enfermidades, tais como malária, câncer, hanseníase, e 
comissões focadas em padronização biológica, habitação, educação em 
higiene, higiene rural e doenças provocadas por desnutrição.

Ao findar da Segunda Guerra, as novas calamidades já 
permitiram ações coordenadas para recuperação sanitária em nível 
internacional, já que os sistemas de saúde locais encontravam-se 
extremamente desorganizados. O marco do prenúncio da Organização 
Mundial da Saúde foi a fundação da transitória United Relief and 
Rehabilitation Administration, entidade cuja fundação foi assinada 

203 SOARES, G. F. S., 2000.
204 Idem.
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em 9 de novembro de 1943 e que se propunha a cuidar dos problemas 
relacionados aos refugiados de guerra, a qual, de janeiro de 1945 em diante, 
assumia o papel da aplicação das convenções sanitárias internacionais, 
em lugar da Organização Permanente de Higiene da SdN. De fato, a 
constituição de uma organização mundial da saúde foi recomendada 
por Brasil e China na Conferência de São Francisco, em 1945, e em 
fevereiro do ano seguinte, na inauguração do Conselho Econômico e 
Social da ONU, decidiu-se convocar uma Conferência Internacional para 
a discussão das necessidades para estruturação da OMS. A Conferência 
realizou-se na sede da ONU, em Nova York, em 19 de junho de 1946, 
tendo sido a Constituição da OMS assinada em 22 de julho seguinte, mas 
somente passou a vigorar em 7 de abril de 1948, quando da aceitação 
dos 26 Estados signatários, conforme acordado. A OMS foi sediada em 
Genebra, e a Primeira Assembleia Mundial da Saúde ocorreu em 24 de 
junho de 1948.205 

2. Organizações de saúde internacionais

2.1 Organização mundial da saúde – OMS

A OMS possui as características de uma agência especializada 
da ONU, sendo uma organização internacional instituída por tratados 
multilaterais, com membros não necessariamente idênticos aos da ONU, 
admitindo, além dos Estados independentes como membros ordinários, 
alguns membros associados de natureza dependente. Apresenta 
personalidade jurídica independente da ONU, orçamento próprio, que 
pode ser examinado pela Assembleia Geral da ONU, e, assim como 
um Estado nacional, pode acessar a Corte Internacional para pareceres 
consultivos, quando autorizada pela Assembleia Internacional da ONU, 
mas com a restrição de não a acessar para dirimir conflitos, sejam com 

205 SOARES, G. F. S., 2000.
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Estados ou outras organizações. Além disso, possui a oportunidade de 
poder firmar acordos internacionais entre ela e o Estado que a sedia, 
assegurando privilégios e imunidades à organização, seus arquivos e 
serviços, ao pessoal permanente e a delegados dos Estados-membros da 
organização enviados em missões.

A estrutura da OMS conta, como pilar principal, a Assembleia 
Mundial da Saúde: composta por delegados dos 193 os Estados-membros, 
é o órgão supremo e deliberativo. É reunida em maio de cada ano e pode 
admitir membros de outras ONGs como observadores. A organização 
também conta com um Conselho Executivo, compostos por 34 membros 
tecnicamente qualificados na área da saúde. Os membros são eleitos 
para mandatos de três anos. A principal função do Conselho Executivo 
é apoiar e implementar decisões e normas da Assembleia Mundial da 
Saúde. Além disso, a OMS conta com um Secretariado, composto de 
3500 especialistas em saúde e funcionários de suporte nomeados por 
tempo determinado, trabalhando tanto na matriz como nos seis escritórios 
regionais e nos países. A organização é liderada pelo Diretor-Geral, que é 
indicado pela Assembleia de Saúde e nomeado pelo Conselho Executivo.

Acerca do trabalho de integração das autoridades sanitárias 
responsáveis pela regulação de medicamentos, a OMS promove, a cada 
dois anos, a International Conference of Drug Regulatory Authorities 
(ICDRA), que reúne as agências reguladoras dos Estados-membros 
da organização. O objetivo dessa iniciativa é fortalecer a cooperação 
internacional e promover intercâmbio, a fim incentivar a harmonização 
de normas internacionais relativas a medicamentos.206

2.2 Organização pan-americana da saúde – OPAS

A Organização Pan-americana da Saúde é um organismo 
internacional sediado em Washington, mas com diversos escritórios 

206 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2007. Relações Internacionais. Disponível 
em http://www.anvisa.gov.br/rel/foros/index.htm. Acesso em: 20 out. 2007.
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representativos em vários países do continente americano. Sua missão é 
orientar os esforços estratégicos de colaboração entre os Estados membros 
e outros parceiros, no sentido de promover a equidade na saúde, combater 
doenças, melhorar a qualidade de vida e elevar a expectativa de vida dos povos 
das Américas. Ela também atua como Escritório Regional da Organização 
Mundial da Saúde para as Américas e faz parte dos sistemas da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas 
(ONU). A sua estrutura conta com três Corpos Diretores: A Conferência 
Sanitária Pan-americana, o Conselho Diretor e o Comitê Executivo.

A Conferência Sanitária Pan-americana é a autoridade 
dirigente suprema da Organização e se reúne de cinco em cinco anos. 
O Conselho diretor atua em nome da Conferência, em reuniões anuais 
que ocorrem entre as sessões da Conferência, nos anos em que ela não 
se reúne. O Comitê Executivo, por sua vez, reúne-se duas vezes por 
ano, atuando como grupo de trabalho da Conferência ou do Conselho. 
É integrado por nove Estados-membros da Organização, eleitos pela 
Conferência ou pelo Conselho por períodos superpostos de três anos. O 
Comitê conta, ainda, com dois subcomitês permanentes: o Subcomitê de 
Planejamento e Programação e o Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento.

Dentre suas interfaces com entidades internacionais, destacam-
se as parcerias com outros organismos e fundos do sistema das Nações Unidas, 
os bancos de desenvolvimento (Banco Mundial e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) e diversos governos e fundações filantrópicas.

A OPAS possui ainda participação relevante na composição 
da Rede Pan-americana para Harmonização da Regulamentação 
Farmacêutica (Rede PANDRH), na composição de seu Secretariado. A 
Rede PANDRH tem como missão apoiar os processos de harmonização 
da regulamentação farmacêutica no continente americano.

A rede conta, além do apoio técnico-administrativo e 
integrador da OPAS pelo seu Secretariado, com mais três componentes: 
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a Conferência Pan-americana, órgão supremo da rede, composto 
das autoridades reguladoras das Américas, associações de indústrias 
farmacêuticas e demais representantes da sociedade. O Comitê Diretivo, 
composto por cinco membros titulares — e suplentes — das autoridades 
reguladoras, representando subgrupos regionais e membros da indústria. 
Finalmente, os Grupos de Trabalho são dedicados a analisar assuntos 
específicos, propondo regulamentos harmonizados. 

3. Agências reguladoras de medicamentos nos países 
desenvolvidos

3.1 Food and drug administration – FDA

O FDA, Food and Drug Administration, é o órgão regulador 
sanitário dos Estados Unidos. Dentre as suas responsabilidades estão 
proteger a saúde pública pela garantia da segurança e eficácia de 
medicamentos de uso humano e veterinário, produtos biológicos, 
equipamentos médicos, alimentos, cosméticos e produtos radiológicos. 
O FDA também é responsável pelo avanço da saúde pública por meio do 
suporte na agilização de inovações que tornem medicamentos e alimentos 
mais efetivos, seguros e acessíveis, e fazendo com que a população tenha 
acesso a informações precisas e baseadas cientificamente, para que o uso 
de medicamentos e alimentos possa melhorar sua saúde.

O órgão originou-se do trabalho de um químico no Departamento 
de Agricultura, em 1862207. Hoje, conta com aproximadamente dez mil 
funcionários, incluindo químicos, farmacêuticos, médicos, microbiologistas, 
veterinários, advogados, dentre outros profissionais, contando com 167 
laboratórios e escritórios de campo, em 2006208. Uma das características 

207 FERNANDES, J. L. International Regulatory Affairs Course. São Paulo: Optionline, 2006.
208 FDA Food and Drug Administration. About the Food and Drug Administration. Protecting and 
Promoting Public Health. Disponível em: <http://www.fda.gov/opacom/hpview.html>. Acesso em 
2 set.2007.
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do sistema de vigilância norte-americano é o fato de os inspetores 
gozarem do poder de polícia, ou seja, eles têm autorização para prender 
infratores, se necessário.

Atualmente, o FDA monitora a fabricação, importação, 
transporte, armazenamento e venda de produtos que equivalem a um 
valor de 1 trilhão de dólares, o que é equivalente a 25% das despesas 
dos consumidores norte-americanos, o que justifica o grande volume de 
recursos destinado às funções da agência209. O órgão conta com centros 
especializados na regulação de produtos ou linhas de pesquisa.

Hoje, os estudos com medicamentos ainda não autorizados 
para comercialização são acompanhados pelo FDA por meio da 
Investigational New Drug (IND). Tal submissão serve para demonstrar 
que a molécula justifica o desenvolvimento de um novo medicamento, 
demonstra sua segurança para uso em humanos. O próximo passo para a 
comercialização do medicamento é a submissão da New Drug Application 
(NDA), que avalia os dados de qualidade, segurança e eficácia para 
comercialização do medicamento no mercado norte-americano.210 

Importantes contribuições foram observadas também no 
pós-registro de medicamentos. A elaboração da Scale-Up Post Approval 
Changes (SUPAC), que se constitui em um guia de nivelamento de 
alterações, possibilitou flexibilidade à melhoria de processos de fabricação.

Apesar dos avanços alcançados pela indústria farmacêutica, 
que hoje conta com estudos muito mais detalhados antes de lançar um 
medicamento, observamos uma agência reguladora norte-americana cada 
vez mais rígida, na qual o princípio da precaução é largamente utilizado. 
Isso pode ser compreendido pelo histórico da agência, bem como os 
recentes casos de retirada voluntária de medicamentos pelos próprios 
fabricantes, após a constatação de dados de segurança insuficientes, 
mesmo após a introdução do medicamento no mercado. Não se trata, 

209 Idem.
210 FERNANDES, J. L. International Regulatory Affairs Course. São Paulo: Optionline, 2006.
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portanto, de uma má utilização do princípio da precaução para atingir 
interesses econômicos, mas de uma forma genuína de garantir a 
preservação da saúde pública.

Como veremos posteriormente, os trabalhos de harmonização 
de regulamentações do FDA com outras agências concentraram esforços, 
sobretudo, na ICH, International Conference on Harmonization, com 
interface com a EMEA e as autoridades sanitárias do Japão, tendo havido, 
também, uma influência em relação às autoridades sanitárias do Canadá 
e do México, após a consolidação do NAFTA.

3.2 European medicines agency 

A European Medicines Agency é a agência reguladora para 
medicamentos da União Europeia (UE). A ideia da criação da Agência 
partiu do entendimento do caráter ambivalente do medicamento: sendo ele 
também um bem econômico, e partindo da concepção da União Europeia 
como uma comunidade política e econômica, um órgão regulamentador 
desse mercado seria uma necessária forma de integração.

Apesar de cada país-membro da UE possuir sua autoridade 
sanitária local, onde podem ser submetidas petições de registro de 
medicamentos em cada país, a EMEA apresenta a vantagem de poder 
conceder autorizações de comercialização de medicamentos em todos 
os países-membros simultaneamente. Apesar dessa aparente relação de 
superioridade, a EMEA não é uma entidade que rigorosamente consta de 
poder hierárquico superior às agências locais. Na verdade, ela é integrada 
por participantes dos países-membros, além de Islândia, Noruega 
e Liechtenstein, visando à integração dos requerimentos em toda a 
comunidade, porém sem diminuir os poderes locais das autoridades 
sanitárias de cada país.

A EMEA foi estabelecida pela Regulação de Conselho (Council 
Regulation – EEC 230/93). Entrou em vigor em 1995, com a introdução 
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do sistema de autorização de medicamentos centralizado, a Autorização de 
Comercialização na Comunidade (Marketing Community Authorization).211

Assim sendo, com a missão de proteção e promoção da saúde 
pública e animal, por meio da avaliação e supervisão de medicamentos 
para uso humano e veterinário, a EMEA coordena a avaliação e a 
supervisão de produtos medicinais na União Europeia. Em sua sede em 
Londres, a agência reúne recursos científicos dos 27 Estados-membros 
da União Europeia e, conforme já mencionado, também da Islândia, 
Noruega e Liechtenstein.

Dentre suas atividades, procura cooperar fortemente 
com parceiros internacionais, reforçando a contribuição da Europa 
para harmonização global. Consiste em um Diretor Executivo, Corpo 
Gerencial e três comitês científicos. O Diretor Executivo contava com 
um secretariado de cerca de 440 membros em 2007.212

3.2.1 Regulação de medicamentos na Europa atual

A Autorização de Introdução de Medicamentos na UE possui 
caminhos caracterizados pelo respeito à autoridade sanitária de cada país, 
cooperação entre as agências na análise de uma petição e agilização do 
processo demonstrada no procedimento centralizado na EMEA. 

É importante um maior detalhamento desses procedimentos, 
para melhor compreendê-los, conforme descrição a seguir:

3.2.1.1 Autorização nacional

Esta modalidade de autorização ocorre quando se deseja 
lançar um medicamento em apenas um país da UE, e a submissão 

211 EMEA – European Medicines Agency. Disponível em: < http://www.emea.europa.eu>. Acesso 
em: 16set. 2007
212 Idem.
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ocorre diretamente na autoridade sanitária desse país. No entanto, 
tal procedimento também é a ferramenta para iniciar um processo de 
Reconhecimento Mútuo posterior em outro Estado-membro.

3.2.1.2 Procedimento de reconhecimento mútuo – mutual recognition 
procedure (MRP)

Quando se quer estender o registro obtido em uma autoridade 
sanitária local europeia para outro(s) país(es) que sejam membros da 
UE, essa nova autorização de comercialização nacional é baseada no 
reconhecimento pelos Estados-membros de uma autorização emitida 
previamente pelo Estado-membro de referência.

Os dados são analisados em nível nacional pela agência 
reguladora do Estado-membro. Portanto, tal procedimento pode 
resultar em trinta submissões idênticas, realizadas em cada Estado. Os 
relatórios de avaliação emitidos pelos Estados-membros de Referência 
— Reference Member State (RMS) — são encaminhadas a outro Estado-
membro, o qual recebe a denominação de Estado- membro concernente 
— Concerned Member State (CMS). Espera-se que o CMS reconheça 
a prévia autorização, a menos que haja sérias objeções relacionadas a 
problemas que constituam um risco potencial à saúde pública. Em uma 
situação como essa, pode ser requisitada a arbitragem pelo CPMP, que 
é o comitê formado por dois membros especialistas de cada Estado. Tão 
logo seja finalizado o procedimento, uma autorização de comercialização 
é emitida nacionalmente em cada CMS aplicável. O MRP tem um tempo 
limite de 90 dias. Nesse caso, o RMS tem a responsabilidade de discutir 
com o requerente previamente a submissão a sua viabilidade, indicações 
terapêuticas; auxiliar o requerente na preparação de um subsequente 
plano de MRP; discutir com o requerente e CMS dentro dos 55 primeiros 
dias dos 90 dias do período de revisão.



151

Direito Internacional em Análise

3.2.1.3 Procedimento descentralizado

Da mesma forma que no procedimento de MRP, é necessário 
escolher um RMS. No entanto, a vantagem desse processo é que o 
tempo de análise em cada país pode correr em paralelo. De fato, após a 
possibilidade de uso desse procedimento, houve uma grande queda no 
número de petições pelo utilizando o MRP, o que demonstra a preferência 
por essa nova via.213

3.2.1.4 Autorização comunitária

Na Autorização Comunitária, ocorre o Procedimento Centralizado. 
Ele está caracterizado por ter somente uma submissão, uma avaliação e uma 
autorização, permitindo acesso direto a todo o mercado da UE.

As indústrias submetem um único pedido de autorização de 
comercialização ao EMEA. A avaliação é feita diretamente pelo Comitê 
de Produtos Medicinais para Uso Humano. Após a aprovação da EMEA, 
a indústria pode, então, comercializar seu produto em todos os Estados-
membros, sem a necessidade de obter aprovações separadas de cada 
um deles. Se o Comitê conclui que a qualidade, segurança e eficácia do 
produto estão suficientemente comprovadas, ele adota o parecer positivo. 
O parecer positivo é enviado à Comissão para ser transformado em uma 
autorização de comercialização válida para toda a União Europeia.

O uso do Procedimento Centralizado é obrigatório para 
produtos medicinais derivados de um processo biotecnológico e para 
medicamentos órfãos. Para outros produtos inovadores, como produtos 
com um novo princípio ativo, a empresa pode escolher entre seguir o 
procedimento centralizado ou os demais procedimentos.

Quando a submissão é concluída, acontecem os seguintes passos:
213 SOUSA, J.; VEIGAS, F. Curso de Registo (sic) de Medicamentos na União Europeia. Apresentação 
no VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE FARMACÊUTICOS em conjunto com o XV 
Congresso Paulista de Farmacêuticos. São Paulo, 2007.
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• Dois Estados-membros são selecionados pelo CPMP como 
relatores para fazerem avaliações científicas independentes da segurança, 
eficácia e qualidade.

 • Os Estados-membros relatores apresentam os resultados ao 
CPMP, o qual tem um máximo de 210 dias para chegar à decisão final.
No caso de um parecer positivo, o Summary of Product Characteristics 
(SPC), que como o próprio nome indica é um resumo das características do 
medicamento, bem com a bula e rotulagem, são finalizados. É emitido, então, 
o Registro Europeu para produtos medicinais. Além da profunda integração 
que a EMEA representou para a Europa em termos sanitários, a agência 
participou ativamente dos processos de harmonização da ICH, que hoje são 
referências para todo o mundo em matéria de regulação farmacêutica. 

3.3 International conference on harmonization – ICH

Segundo a percepção da própria ICH, “o histórico da 
regulação de medicamentos, na maior parte do mundo industrializado, 
seguiu um padrão similar, que pode ser descrito como: Iniciação, 
Aceleração, Racionalização e Harmonização”.214

De fato, a conscientização de que seria importante ter uma 
avaliação independente de medicamentos antes da comercialização foi 
alcançada em tempos diferentes em cada região. Nos Estados Unidos, um 
trágico erro na formulação de um xarope pediátrico, na década de 1930, 
foi o estopim para a implementação do sistema de registro de produtos 
no FDA. No Japão, a regulação governamental requerendo registro de 
medicamentos para sua comercialização começou na década de 1950. 
Em muitos países europeus, o marco foi a tragédia da talidomida na 
década de 1960, o qual revelou que a nova geração de princípios ativos 
sintéticos, que estavam revolucionando a medicina na época, tinham 

214 ICH – International Conference on Harmonization. Disponível em <www.ich.org>. Acesso 
em 1 mai 2007.
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potencial não só terapêuticos, mas também toxicológicos.215

Para a maioria dos países, tendo ou não iniciado o registro 
de produtos anteriormente, as décadas de 1960 e 1970 representaram um 
período de rápido crescimento nas leis, regulamentações e diretrizes para 
relatar e avaliar os dados de segurança, qualidade e eficácia de novos 
medicamentos.

Nessa época, a indústria estava tornando-se mais 
internacional e buscando mercados globais, entretanto o registro de 
medicamentos permanecia como uma responsabilidade nacional. Embora 
diferentes sistemas regulatórios tenham sido baseados nas mesmas 
condições fundamentais para avaliar qualidade, segurança e eficácia, os 
requerimentos técnicos detalhados divergiram por muito tempo, de tal 
forma que foi necessário que a indústria duplicasse muitos procedimentos 
caros e demorados, a fim de comercializar os novos medicamentos 
internacionalmente. Como esses procedimentos impactavam 
sensivelmente o preço final dos medicamentos, considerações sobre 
aumento dos preços de tratamentos médicos, dos custos de Pesquisa e 
Desenvolvimento e a necessidade de atender às demandas públicas em 
se obter no menor tempo possível novos tratamentos seguros e eficazes 
aos pacientes, impulsionaram a urgente necessidade de racionalizar e 
harmonizar os requerimentos.

Nas primeiras reuniões do Comitê Diretivo do ICH foram 
acordados os Termos de Referência ICH e foi decidido que os tópicos 
selecionados para harmonização seriam divididos em Segurança, 
Qualidade e Eficácia, para refletir os três critérios nos quais se baseiam a 
aprovação de registro de novos medicamentos. Também foi acordado que 
seis grupos de especialistas, Expert Working Groups (EWG), discutiriam 
aspectos científicos e técnicos de cada tópico de harmonização. Onze 
tópicos foram selecionados para discussão na Primeira Conferência 

215 Idem.
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Internacional para Harmonização.216 O padrão de trabalho do ICH foi 
também estabelecido nas primeiras reuniões do Comitê Diretivo, ou seja, 
os EWGs reúnem-se na mesma semana do Comitê Diretivo e relatam 
todo o seu progresso ao Comitê.

Diferentemente das demais tentativas de harmonização de 
normas sanitárias que ocorreram pelo mundo, a ICH contou com o 
comprometimento das partes com os objetivos e resultados do ICH e 
o desenvolvimento do “Processo ICH” para Guias de Harmonização 
em assuntos técnicos.

O foco da ICH tem sido os requerimentos para medicamentos 
contendo novos princípios ativos. Como a grande maioria dessas novas 
moléculas é desenvolvida na Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, 
foi acordado no estabelecimento da ICH que o escopo do grupo estaria 
concentrado nessas três regiões.

A ICH é constituída de seis partes diretamente envolvidas, três 
observadores e a Federação Internacional de Indústrias Farmacêuticas e 
Associações – International Federation of Pharmaceutical Manufacturers 
& Associations (IFPMA). As seis partes são constituídas de seus 
membros fundadores: as agências regulatórias, bem como associações 
das indústrias farmacêuticas da Europa, Estados Unidos e Japão. Possui 
um Comitê Diretivo, auxiliado por uma Coordenadoria e um Secretariado.

Os observadores estão presentes desde o início da ICH, em 
1990, e, apesar de não exercerem poder de voto, agem como elo em relação 
aos países e às regiões que não fazem parte da ICH. São eles: a OMS; a 
European Free Trade Association (EFTA), atualmente representada na 
ICH pela Swissmedic, da Suíça; e o Canadá, representado pelas suas 
autoridades sanitárias da Health Canada.

216 ICH – International Conference on Harmonization. Disponível em: <www.ich.org>. Acesso 
em 1 mai 2007.
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4. Órgãos reguladores de medicamentos na américa latina

Com a globalização, a característica protecionista das 
economias latino-americanas demonstrou-se fragilizada e desencadeou 
a formação de blocos econômicos regionais.

As mudanças políticas e econômicas que aconteciam no mundo 
fizeram da diminuição das barreiras comerciais a formação de zonas de 
livre comércio, privatizações, estratégias governamentais recorrentes para 
o desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos.

Nesse novo modelo de desenvolvimento, enfatiza-se uma 
função de governo diminuída para a regulação e a comercialização de 
medicamentos.217

Nele, identificam-se dois amplos processos em curso, um 
destes em nível nacional, dirigido à desregulação dos mercados, e outro 
em nível sub-regional ou internacional, orientado para a criação de 
mercados maiores para os produtos dentro das zonas de livre comércio. 
Esses processos nem sempre são compatíveis: o primeiro deve reagir com 
frequência às pressões políticas que requerem resposta imediata, enquanto 
o segundo requer negociações lentas e apoio político e técnico em longo 
prazo. Ambos os processos são conduzidos por fatores econômicos, o que 
parece estar limitando as considerações do setor da saúde.

Essas transformações são encabeçadas, principalmente, 
pelos ministérios econômicos e de desenvolvimento, sem grandes 
interferências dos ministros da saúde, que atuam com menor relevância. 
Como consequência, as decisões tomadas não refletem adequadamente 
as inquietações das autoridades sanitárias. Isso porque o interesse 
principal consiste em ampliar o mercado para aumentar a disponibilidade 
de medicamentos, com que se espera uma maior concorrência e, dessa 

217 BOLAÑOS, H et al. Armonización de la reglamentación farmacéutica en América Latina 
(Comentarios sobre procesos). Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnología (HSE), División 
de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud (HSP). Organización Panamericana de la Salud. 2000.



Direito Internacional em Análise

156

forma, alcançar melhores preços, interesses sobretudo ligados ao eixo 
econômico e de desenvolvimento.

As autoridades sanitárias estão reconhecendo lentamente 
os complexos temas que devem abordar e resolver para garantir que as 
políticas liberais não conduzam à comercialização e uso de medicamentos 
inseguros ou ineficazes. 

A integração e as políticas de liberalização do mercado 
farmacêutico avançaram como parte das políticas gerais que foram 
apoiadas firmemente pelos presidentes latino-americanos, e avançaram 
sem esperar que os ministérios da saúde tivessem infraestrutura ou 
recursos para assegurar a revisão oportuna e a resolução dos problemas 
legais, administrativos e técnicos que aparecerão. Em consequência, 
esperavam-se decisões ad hoc e medidas temporárias durante os períodos 
de transição. Essas decisões apresentam-se por meio das três principais 
zonas de livre comércio de desenvolvimento na América Latina, em que 
se considera o tema de regulamentação de medicamentos:

• MERCOSUL: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela como membros plenos; Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e 
Peru como membros associados;

• América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Panamá, Honduras e Nicarágua;

• Área andina: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, 
Venezuela e Chile.

Em cada um dos blocos regionais, as autoridades reguladoras 
de medicamentos reúnem-se periodicamente para harmonizar suas práticas 
de regulamentação. Algumas limitações que dificultam o desenvolvimento 
das atividades reguladoras são a rotatividade de funcionários do governo, 
que dificulta a continuidade, e o avanço do processo. Além disso, países 
com sistemas reguladores menos desenvolvidos realizam esforços extras 
para reunir os requisitos acordados nos mercados ampliados.

Nas três regiões, os temas de discussão incluem as Boas 
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Práticas de Fabricação (BPF) e os requisitos para aprovação do 
medicamento.

O MERCOSUL é o mais estruturado dos três e conta 
com acordos políticos, administrativos e técnicos dirigidos para o 
estabelecimento de um mercado comum. O trabalho técnico é realizado 
por onze subgrupos, um dos quais trata da área. A OPAS é observadora 
oficial das reuniões e participa com apoio técnico e seguimento dos 
acordos. Foram conseguidos acordos gerais sobre BPF para produtos 
acabados, matérias-primas e soluções parenterais de grande volume, 
bem como um guia de inspeção, um formulário comum para concessão 
de licenças para as plantas de produção e a definição de requisitos para 
registro de produtos similares. 

A América Central tem demonstrado interesse na 
harmonização de suas normas, após uma série de tentativas infrutíferas. 
Por não dispor de uma estrutura como o MERCOSUL, depende, em boa 
parte, do interesse e da habilidade política das autoridades regulatórias.

Os países andinos (Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Peru 
e Venezuela) vêm tentando desenvolver um mercado farmacêutico desde 
os anos 1970, sem muito sucesso, apesar das diversas propostas comuns 
alcançadas. A necessidade de políticas e procedimentos que correspondam 
aos novos acontecimentos e às pressões econômicas tem sido temas de 
debates extensos. No entanto, os avanços encontram-se na adoção de 
guias técnicos que guardam semelhanças com os do MERCOSUL. A 
Colômbia tem se destacado pelo primor de seus técnicos principalmente 
em matéria de Boas Práticas de Fabricação, pelo seu trabalho nas 
Inspeções Internacionais feito pela INVIMA Instituto de Vigilância 
de Medicamentos y Alimentos.218 Possui, ainda, uma excelente prática 
regulatória, que é a submissão a Consulta Pública Internacional, por meio 
da OMS, de suas novas regulamentações antes de publicá-las. De fato, 
a criação das Agências Reguladoras de Medicamentos como autarquias 

218 BOLAÑOS, H et al. 2000
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com autonomia administrativa e financeira em seus países condizem com 
o desenvolvimento das áreas regulatórias dos países, como é o caso da 
Argentina (ANMAT), Colômbia (INVIMA) e Brasil (ANVISA).

Em todos os grupos, a necessidade de harmonização força 
os governos a reexaminar regulamentos desatualizados e, às vezes, 
contraditórios, aceitando os requisitos recomendados pela OMS, tais 
como os requerimentos de BPF, bem como o Esquema de Certificação 
na Qualidade de Medicamentos no Comércio Internacional. 

De fato, no princípio dos anos 2000, houve uma verdadeira 
onda de atualizações de legislações em toda a América Latina, felizmente 
convergente, e o trabalho de melhoria tem se mostrado contínuo.

4.1 Brasil – agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é 
o órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde no Brasil. Foi 
criada em 1999, a exemplo da criação das agências reguladoras da 
América Latina, tais como a ANMAT, na Argentina, e a INVIMA, na 
Colômbia. A agência caracteriza-se pela independência administrativa, 
estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e 
autonomia financeira, o que fazem dela uma autarquia de regime 
especial. A gestão da ANVISA é responsabilidade de uma Diretoria 
Colegiada, composta por cinco membros.

Em sua atuação na autorização de comercialização de 
medicamentos, a ANVISA segue padrões muito semelhantes com os aceitos 
internacionalmente. Como forma de admissão de sua característica ainda de 
uma autoridade sanitária jovem, exige a apresentação de registro sanitário 
em outra autoridade sanitária do mundo para concessão de autorização de 
comercialização em território nacional, além de, obviamente, os demais 
documentos que constituem parte de sua análise técnica e clínica.

A ANVISA também tem desenvolvido um trabalho na área 
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de Inspeções Internacionais de plantas fabricantes de produtos que se 
queira registrar no Brasil, pelo que a agência pode conceder o Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação. Esse campo ainda necessita de muitas 
melhorias, visto que não há recursos humanos em quantidade adequada 
para atender a demanda do mercado brasileiro, em contraste com o prazo 
para recertificação, que é muito curto, de apenas um ano, e com as pesadas 
taxas de renovação, ainda que as inspeções não sejam, de fato, realizadas. 

Quanto à interface na área de Comércio Exterior, ainda há 
oportunidades de melhoria na resolução de problemas técnicos quanto 
à atualização das informações de bancos de dados, que algumas vezes 
promovem atrasos nas importações.

No entanto, apesar dessas deficiências, a ANVISA tem 
demonstrado um comprometimento muito grande quanto ao cumprimento 
dos Tratados Internacionais.

Além de suas áreas técnicas que constituem seu corpo 
científico, existe uma unidade de Relações Internacionais com a 
responsabilidade de respaldar a participação da agência em foros 
internacionais, nos quais são discutidos regulamentos e diretrizes para 
regulação sanitária. Além disso, a área atua internamente com as áreas 
técnicas para implementação dos tratados firmados.

De fato, entre as agências latino-americanas discutidas, a 
ANVISA tem se mostrado a mais coerente com os tratados assinados, 
em razão de não criar barreiras técnicas descabidas em prol de um 
protecionismo camuflado.

4.2 Argentina – administración nacional de medicamentos, 
alimentos y tecnología médica – ANMAT

A Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) é a agência reguladora de medicamentos na 
Argentina. Foi criada em 1992 (portanto, sete anos antes que a ANVISA) 
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como um órgão descentralizado do governo nacional argentino, também 
caracterizado por um regime de autarquia econômica e financeira.

Assim como seus inspiradores, possui como objetivo 
principal a garantia de qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos 
e outras classes de produto que monitora, a saber: alimentos, produtos 
médicos, reativos de diagnóstico, cosméticos, suplementos alimentares, 
produtos de uso doméstico.

Quanto ao registro de medicamentos na Argentina, existem, 
ainda, temas de difícil entendimento, tais como a aceitação do registro 
de países de referência. Nesse procedimento, dependendo do país em 
que o produto já está registrado, pode-se fazer uma submissão abreviada 
para introdução no mercado argentino, sem apresentação de provas de 
eficácia e segurança. Soma-se a isso a ainda confusa legislação sobre a 
eleição de medicamentos de referência e suas provas de bioequivalência, 
que muitas vezes dificultam a introdução de um medicamento produzido 
em plantas estrangeiras.

Outro ponto a se considerar é o fato de que uma mudança 
de local de fabricação é avaliada pelo seu departamento jurídico-
administrativo, e não sob ponto de vista técnico. Esse fato foi extremamente 
impactante, sobretudo durante a crise argentina, quando muitas companhias 
farmacêuticas multinacionais desejaram retirar suas plantas produtivas 
do território portenho. A ANMAT revelou-se extremamente reativa a 
tais solicitações, não autorizando a alteração de local de fabricação de 
medicamentos produzidos na Argentina para plantas estrangeiras. Em 
muitos casos, obrigou as empresas a manterem a produção em terceiros 
dentro do território argentino, demorando anos para sua autorização de 
transferência às plantas estrangeiras. Apesar de, como todo membro do 
MERCOSUL, ter sido signatária dos Tratados da OMC, essa postura da 
Agência argentina mostrou-se extremamente protecionista e em total 
desalinhamento com os compromissos assumidos previamente.
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4.3 México – comisión federal para la protección contra riesgos 
sanitarios – COFEPRIS

A Comissão Federal para Proteção contra Riscos Sanitários 
(COFEPRIS) é o órgão regulador de medicamentos no México. Assim como 
as principais agências latino-americanas, é um órgão descentralizado da 
Secretaria da Saúde com autonomia técnica, administrativa e operacional.

O âmbito de atuação da COFEPRIS abrange regulação e 
fomento sanitário da produção, comercialização, importação, exportação, 
publicidade ou exposição involuntária de: medicamentos, equipamentos 
médicos, sangue e hemoderivados, transplantes de órgãos, serviços 
de saúde, saúde ocupacional, saneamento básico, alimentos, bebidas, 
tabaco, perfumaria e cosméticos, biotecnologia e agrotóxicos, bem como 
riscos derivados de fatores ambientais.

Sua estrutura é integrada por unidades administrativas e órgãos 
de governo; essas últimas instâncias atuam como auxiliares de consulta e 
opinião da COFEPRIS. Com o objetivo da proteção à população contra 
riscos sanitários, o Sistema Federal Sanitário (SFS) desenvolve estratégias 
e projetos de alto impacto na saúde, que se orientam a reduzir os índices 
de morbidade e mortalidade.219 As estratégias são: (1) combate ao atraso 
social; (2) cobertura básica; (3) previsão de desenvolvimento; (4) inovação 
e desenvolvimento tecnológico; (5) legalidade e transparência — tem o 
propósito de prestar contas à sociedade; e (6) atendimento oportuno de riscos.

O Tratado de Livre Comércio (TLC) ou NAFTA (North 
American Free Trade Agreement), vigente desde 1º de Janeiro de 1994, 
surge como parte fundamental de uma estratégia para busca de uma coesa 
integração do México com os Estados Unidos e Canadá, o que possibilitaria 
uma aceleração do processo de desenvolvimento do país latino-americano. 
O Tratado solidificou o processo de abertura comercial iniciado em 1987, 

219 COFEPRIS – Comissão Federal para Proteção de Riscos Sanitários, 2007. Disponível em: 
http://www.cofepris.gob.mx/portugues/port1.htm. Acesso em: 29 jul 2007.
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bem como o fim da política protecionista vigente desde 1940.
O Tratado permitia incentivo às exportações mexicanas e 

diminuição das barreiras alfandegárias, aumentando a competitividade da 
indústria local, devido à exposição de outras indústrias com maior grau de 
desenvolvimento.

O estabelecimento de regras de origem para evitar a 
triangulação comercial.220 No caso particular da área da saúde, havia uma 
grande disparidade entre a situação do México quando comparada à dos 
Estados Unidos e do Canadá, o que determinaria o impacto do tratado para 
a indústria farmacêutica. Dentre essas disparidades, podem ser citados os 
recursos destinados à atenção à saúde e a infraestrutura administrativa 
dos governos e tecnológica da indústria farmacêutica e, principalmente, 
no nível de desenvolvimento da regulação de medicamentos.

Apesar de a indústria farmacêutica não ter sido alvo de 
discussão específica, seus executivos participaram ativamente do 
organismo diretos da iniciativa privada, a Coordenadoria de Organizações 
Empresarias de Comércio Exterior (COECE), intervindo de maneira 
decisiva nas discussões e nos acordos finais sobre velocidade de 
diminuição de tarifas, propriedade intelectual, compras governamentais 
e normas e regulação sanitária, assim como o estabelecimento de prazos 
que permitiram à indústria farmacêutica mexicana, principalmente de 
capital nacional, nivelar-se com a indústria norte-americana e canadense.

No que tange à propriedade intelectual, por exemplo, uma 
das exigências dos Estados Unidos e do Canadá foi a proteção não só 
em relação às formulações como também às informações aos pacientes.

No caso das normas e legislações sanitárias, devido ao desnível 
e ante a necessidade de preservar a possibilidade de fixação de normas 
sanitárias adequadas em cada país, estabeleceu-se um acordo para evitar 

220 BOLAÑOS, H et al. Armonización de la reglamentación farmacéutica en América Latina 
(Comentarios sobre procesos). Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnología (HSE). 
División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud (HSP). Organización Panamericana de 
la Salud. 2000.
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que a regulamentação sanitária pudesse ser convertida em uma barreira 
não tarifária. Para tanto, convencionou-se que não se poderiam estabelecer 
requisitos especiais para os provenientes do Canadá e dos Estados Unidos, 
ou exigir o desenvolvimento de testes adicionais que implicariam em um 
custo superior aos que devem cumprir os produtos fabricados no México.

O segundo acordo básico em matéria regulatória consistiu 
no estabelecimento da necessidade de harmonização das diversas 
legislações, tomando como referências certos padrões ou normas de 
caráter internacional ou, na falta destes, gerar marcos normativos ou de 
referência comuns. As compras governamentais foram garantidas como 
exclusivas para a indústria mexicana por um período de oito anos.

Dessa forma, a parceria da indústria farmacêutica mexicana 
com o governo tem se mostrado como das mais fortes em toda a América 
Latina. Até os dias atuais, a CANIFARMA (Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica) participa ativamente de todas as discussões no 
que tange a regulação de medicamentos. Todas as novas regulamentações 
emitidas pela COFEPRIS são amplamente discutidas com a CANIFARMA 
e seus impactos, bem calculados pela indústria.221

Ainda que o TLC não previsse a harmonização de 
legislação entre os três países, suas autoridades sanitárias acordaram o 
desenvolvimento de intercâmbio de informação e consultas de caráter 
técnico, utilizando um Memorando de Entendimento para a Cooperação 
Científica e a Regulação no Campo da Saúde.

Atualmente, a participação da COFEPRIS no âmbito 
internacional permanece com enfoque na participação da Cooperação 
Trilateral com membros NAFTA. Nela, México (por meio da COFEPRIS), 
Canadá (por parte do Ministério da Saúde) e Estados Unidos (pela 
Administração para o controle de Medicamentos e Alimentos) trabalham 
conjuntamente para aumentar a comunicação, a colaboração e o intercâmbio 
de informação entre os três países nos setores regulados.

221  GUTIERREZ, J. M. C.; LEZAMA, L. F. H. Registro de Medicamentos no México. São Paulo:
Febrafarma, 2006.
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As partes da Cooperação Trilateral são guiadas pelo enfoque 
dirigido a aspectos de saúde e segurança; participação igualitária dos 
envolvidos; atendimento aos interesses dos três países; uso de técnicas 
de resolução conjunta de problemas, assim como processos de consenso 
na tomada de decisões; avanços na saúde pública.

Os Grupos de trabalho constituem-se importantes ferramentas da 
Cooperação Trilateral. Três copresidentes, que representam seus respectivos 
países, dirigem cada Grupo de Trabalho. Os copresidentes são responsáveis 
pela identificação de assuntos para discussão e de buscar apoio do Comitê 
Diretivo. Dentre os grupos de trabalho, destacamos os Grupos de informação 
sobre o cumprimento no México, Estados Unidos e Canadá.

Informação sobre o cumprimento e aplicação da lei (CUMCIG, 
sua sigla em inglês): tem como propósito aumentar o intercâmbio de 
informação sobre o cumprimento e aplicação da lei entre os três países. 
Os compromissos acordados durante a reunião anterior incluem a imediata 
notificação nas três nações sobre os problemas detectados em produtos, 
grupos ou instalações. Além disso, destacam-se os Grupos sobre Fraudes 
em matéria de Saúde Grupos de Trabalho de Laboratórios; Grupos de 
Trabalho sobre Capacitação e Atendimento de emergências.

Em abril de 2008, foi realizada uma reunião da Cooperação 
Trilateral no México, quando se avaliaram os avanços dos compromissos 
adquiridos pelos três países.

Conclusão

Ao fim deste estudo, pode-se perceber que a regulação 
farmacêutica teve um desenvolvimento muito mais precoce nos países 
desenvolvidos. Além dessas nações desenvolverem os mecanismos de 
regulação baseados em qualidade, segurança e eficácia, que inspiraram 
todos os outros países, a preocupação de integrar e harmonizar seus 
regulamentos pela iniciativa ICH demonstrou mais uma vez sua posição 
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de destaque em relação ao resto do mundo, pois por meio dela seus 
procedimentos internos tornaram-se mais robustos e inteligíveis para seus 
interlocutores. Mais do que isso, as nações que detêm esse conhecimento 
já estão disseminando para implementação em todo o globo.

No caso da União Europeia, observamos um fenômeno de 
grande repercussão que, embora respeitando sua pluralidade cultural, 
conseguiu eliminar barreiras para sua completa integração econômica 
regional. A experiência europeia garantiu lugar de destaque na liderança 
do processo de harmonização global. Isso se traduz em mais uma 
comprovação de que maior é a cooperação quanto mais profunda e 
institucionalizada é a integração.

Por outro lado, os organismos reguladores da América Latina 
estão ainda “engatinhando” em matéria de desenvolvimento técnico, 
apesar de já contarem com uma tendência irreversível de harmonização 
de seus regulamentos. Obviamente, deve-se considerar que as agências 
reguladoras latino-americanas são ainda muito jovens, o que faz com o 
que o futuro tenha caráter promissor.

É lamentável, no entanto, que a formação de blocos 
econômicos regionais pouco tenham influenciado para integração dos 
mercados na América Latina, a despeito de seus compromissos firmados 
internacionalmente. Se por um lado o MERCOSUL diminuiu as barreiras 
alfandegárias, Brasil e Argentina ainda não demonstraram o real interesse 
na integração econômica regional por meio do mercado de medicamentos, 
embora o Brasil não tenha demonstrado qualquer obstáculo formal para 
essa integração. Algumas iniciativas, como as recentes colaborações em 
suas farmacopeias nacionais, apontam para uma maior integração, mas 
ainda tais sinais são deveras discretos. 

Quanto ao México, temos a real sensação de que o NAFTA 
pouco afetou as características protecionistas com relação à sua indústria 
farmacêutica; ao contrário, vimos que o aumento no nível de requerimentos 
de sua legislação funcionou como uma forma de hostilizar sua abertura a 
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outros mercados, assim como a legislação norte-americana e canadense 
hostilizava a entrada mexicana nos respectivos mercados.

Considerando que na economia globalizada que presenciamos 
a integração está a alternativa mais adequada, espera-se que com o 
amadurecimento dos países latino-americanos possamos observar uma 
cooperação cada vez mais intensa. Nesse caso, cabe aos governos dos 
países a manifestação desse interesse, para formarmos uma estrutura tão 
robusta quanto o exemplo europeu.
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Direito ao desenvolvimento e direito ao meio ambiente:  
a compatibilidade no âmbito internacional

Fernanda Brusa molino
 

Mestranda em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP. 
Bolsista do Convênio PUCSP/Vale no Projeto Mudanças Climáticas. 

SUMÁRIO: Introdução. 1. Conceitos. 2. Direito ao desenvolvimento 
e tratados internacionais. 3. Direito ao meio ambiente, direito ao 
desenvolvimento e direitos humanos. Conclusão. Referências.
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Introdução

Busca-se a conceituação de duas searas do mundo jurídico 
muito discutido e em evidência no mundo jus-acadêmico, visando buscar 
a principais ideias e princípios do direito ao desenvolvimento e do direito 
ambiental pelo prisma do direito internacional, haja vista que ambos 
possuem intrínseca relação com este último.

Veremos se é possível que o direito ao desenvolvimento e o 
direito ambiental caminhem lado a lado, configurando quase uma relação 
de coexistência no cenário internacional atual.

Por fim, analisaremos se tais direitos podem ser incluídos 
no rol de direitos humanos, tão expandido e discutido nos mais diversos 
setores da sociedade.

1. Conceitos

Primeiramente, vemos a necessidade de argumentar sobre 
as denominações e objetos de estudo dessas duas searas jurídicas 
para buscarmos, primeiramente, suas distinções para posteriormente 
compreendermos sua correlação.

Ensina Machado que o direito ambiental ou direito do meio 
ambiente consiste em: “Um direito sistematizador, que faz a articulação 
da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos 
que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas 
ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais de construir 
um Direito das águas, um direito da atmosfera, um Direito do solo, um 
Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. 
O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, 
mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos 
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de 
monitoramento e de participação.”222

222 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
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Já Serrano223 conceitua o direito ambiental como “o sistema 
de normas, princípios, instituições, práticas operativas e ideologias 
jurídicas que regulam as relações entre os sistemas sociais e seus entornos 
naturais”224 (tradução nossa).

Segundo os conceitos elencados, podemos conceituar o 
direito ambiental como um sistema de regras e princípios que regulam 
as relações sociais e o meio ambiente, evidenciando a relação entre 
sociedade e natureza de modo geral.

Veremos que o direito ao meio ambiente não corresponde ao 
direito do meio ambiente, mas estão intrinsecamente relacionados, sendo 
que o direito ao meio ambiente poderá ser explicado com a compreensão 
do conceito de meio ambiente, relacionando-se com o direito que todo ser 
humano possui em relação a habitar um ambiente saudável e equilibrado, 
expresso na Constituição Federal.

Agora, o conceito de direito ao desenvolvimento está presente 
na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, de 
1986, que estabelece em seu artigo 1º: “O direito ao desenvolvimento é um 
direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos 
os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 
social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 
realizados. O direito humano ao desenvolvimento também implica a 
plena realização do direito dos povos de autodeterminação que inclui, 
sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre 
Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável de soberania 
plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais.”225

2011. p. 58-59.
223 SERRANO, José Luis. Concepto, Formación y Autonomía del Derecho Ambiental. In: VARELA, Marcelo 
Dias et al. (org.). O Novo em Direito Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 1998. p. 33-49. p. 39.
224 “El sistema de normas, principios, instituciones, prácticas operativas e ideologías jurídicas que 
regulan las relaciones entre los sistemas sociales y sus entornos naturales.”
225 NAÇÔES UNIDAS. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 1986.
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Deve-se, ainda, ressaltar que existe uma diferença entre 
as denominações direito internacional do desenvolvimento e direito 
ao desenvolvimento, sendo bem distinguido pelo brilhante Cançado 
Trindade, que afirma: “O primeiro, com seus vários componentes (direito 
à autodeterminação econômica, soberania permanente sobre a riqueza e 
os recursos naturais, princípios do tratamento não recíproco e preferencial 
para os países em desenvolvimento e da igualdade participatória dos 
países em desenvolvimento nas relações econômicas internacionais e nos 
benefícios da ciência e tecnologia), emerge como um sistema normativo 
internacional objetivo a regular as relações entre Estados juridicamente 
iguais mas economicamente desiguais e visando a transformação destas 
relações, com base na cooperação internacional (Carta das Nações 
Unidas, artigos 55-56) e em considerações de equidade, de modo a 
remediar os desequilíbrios econômicos entre os Estados e a proporcionar 
a todos os Estados – particularmente os países em desenvolvimento 
— oportunidades iguais para alcançar o desenvolvimento. O segundo, 
como sustentado pela Declaração de 1986, e inspirado em disposições de 
direitos humanos tais como o artigo 28 da Declaração Universal de 1948 
e o artigo 1º de ambos os Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas, 
afigura-se como um direito humano subjetivo, englobando exigências da 
pessoa humana e dos povos que devem ser respeitadas.”226

O direito do desenvolvimento relaciona-se muito mais com 
o direito econômico enquanto o direito ao desenvolvimento alcança o 
âmbito do direito internacional.

Em síntese, podemos argumentar que o direito ao 
desenvolvimento consiste em um direito humano inerente à pessoa 
humana, de cunho subjetivo, visando ao desenvolvimento desta 
em todos os aspectos, seja econômico, social ou político, isto é, um 
desenvolvimento integral.

226  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Os Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos 
sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 175-176.
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2. Direito ao desenvolvimento e os tratados internacionais

Como já citado anteriormente e de modo estupendamente 
debatido pelo ilustre Cançado Trindade, podemos sintetizar a ideia de 
que o direito ao desenvolvimento trata-se de um direito subjetivo do 
homem, evidenciando a permissão ao acesso a um crescimento em todos 
os ângulos, desde a cidadania até economicamente. Tal afirmação está 
contida na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento das Nações 
Unidas, elaborada em 1986.

Em virtude da importância do tema desenvolvimento, a 
Organização das Nações Unidas criou o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), que corresponde a um organismo 
mundial que promove as trocas e interliga os países com conhecimentos, 
experiência e recursos necessários para auxiliar os povos a buscar uma 
melhoria de vida, promovendo o desenvolvimento.

O PNUD está presente em 177 (cento e sessenta e sete) 
países e seu trabalho envolve elaborar e dividir soluções para desafios 
nas questões de governabilidade democrática, na redução da pobreza, 
na prevenção e recuperação de crises, na questão energética e de meio 
ambiente e assuntos que tratam do HIV. Em cada um dessas frentes de 
trabalho o PNUD visa à proteção dos direitos humanos.

O PNUD ainda atua em cooperação com o Conselho 
Econômico e Social e a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Além de tal diploma legal internacional, podemos mencionar 
o Relatório Anual de Desenvolvimento Humano de 2011, do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que evidencia os 
principais pontos para o desenvolvimento, como a deterioração ambiental, 
obstáculos ao avanço na educação, pobreza e desequilíbrios políticos.227

Outro ponto que devemos demonstrar corresponde à figura do 

227 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2011 – Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro 
para todos. Madrid: PNUD/Ediciones Paraninfo, 2011, p. 7-8.
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sujeito no Direito ao Desenvolvimento, sendo expressamente evidenciado 
no artigo 1º da Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento. Fica claro 
que é destinada à pessoa humana. Assim, vemos que a preocupação aqui 
se reverte na figura do homem individual e na coletividade, distanciado-
se da preocupação do direito internacional quando trata dos Estados e 
organismos internacionais. 

Vale ressaltar, ainda, que não pairam dúvidas que o direito ao 
desenvolvimento corresponde a um direito humano expresso no texto da 
já citada Declaração de 1986.

Por meio da análise e do estudo do Relatório Anual de 2011, 
verificamos uma grande preocupação do PNUD com o meio ambiente, 
salientando a questão da equidade e sustentabilidade.

Um ponto importante a ser desenvolvido refere-se 
justamente à sustentabilidade, que acontece quando a relação do homem 
com o ambiente natural não gera o esgotamento das bases materiais 
de reprodução das atividades econômicas, sociais e culturais, ou seja, 
quando as ações possam se reproduzir no tempo sem esgotar as bases 
materiais sobre as quais ocorrem.228

Devemos relembrar que o termo sustentabilidade tem 
relação com o termo desenvolvimento sustentável, utilizado no Acordo 
de Marrakesh, que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
em 1994, na Rodada do Uruguai.

O Acordo de Marrakesh estabelecia que: “Reconhecendo 
que as suas relações na esfera da atividade comercial e econômica devem 
objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume 
considerável e em constante elevação de receitas reais e demanda efetiva, 
o aumento da produção e do comércio de bens e de Serviços, permitindo ao 
mesmo tempo a utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade 
com o objetivo de um desenvolvimento sustentável e buscando proteger e 
preservar o meio ambiente e incrementar os meios para fazê-lo, de maneira 

228 LEUZINGER, Márcia Dieguez; CUREAU, Sandra. Direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. p. 11.
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compatível com suas respectivas necessidades e interesses segundo os 
diferentes níveis de desenvolvimento econômico.”229 (grifo nosso)

A partir da análise do termo sustentabilidade, relacionamos 
o direito ao desenvolvimento atrelado ao meio ambiente e, 
consequentemente, ao direito ambiental.

Como tratamos do âmbito internacional analisando os 
tratados internacionais, analisaremos alguns aspectos do direito ambiental 
internacional relacionando ao termo sustentabilidade e ao direito ao 
desenvolvimento. Aqui, fica evidente que ambas as searas tornam-se 
dependentes uma da outra, não conseguindo, muitas vezes, desvencilhar-se.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) aborda a temática de desenvolvimento inclusive no cenário 
ambiental, mas ele não é o único. Encontramos, também, o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O Programa objetiva 
dirigir e alertas para a participação na preservação do meio ambiente, 
informando e incentivando as nações e os povos sobre as formas para 
melhorar a qualidade de vida sem colocar em risco as futuras gerações.

Para a América e Caribe existe um escritório regional localizado 
na Cidade do Panamá, além disso é importante ressaltar que essa região é 
rica em diversidade de ambientes, ecossistemas, espécies e culturas.

Em seu Relatório Anual de 2010, trata do desenvolvimento 
de economias ecológicas, que objetivam estimular o desenvolvimento 
econômico de modo sustentável, ou seja, exploram o meio ambiente, 
mas de maneira consciente e segura.230 As técnicas empregadas são a 
agricultura orgânica, o uso de subsídios oriundos de combustíveis fósseis 
para diminuir a pobreza e estimular o desenvolvimento da sociedade, a 
utilização de energia limpa e a gestão de bosques e área verdes estimulando 
a criação de empregos e a organização melhorada da atividade pesqueira 

229 OMC, Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – Acordo de Marrakesh, 1994. 
Disponível em http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/02estabeleceomc.
pdf. Acesso em 17 dez. 2011.
230 PNUMA, Relatório Anual 2010, Nairobi: Sección de Servicios de Publicación de la ONU, 2011, p. 17.
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com retirada dos subsídios.231

Analisando o relatório, são citados casos práticos de 
economias ecológicas ou verdes, dentre as quais encontramos o caso do 
Ouro Verde, da Colômbia, em que realizam a extração de ouro de modo 
que a limpeza do minério é feita por uma mistura de plantas, muito menos 
agressiva que a técnica tradicional.232 Outro exemplo consiste no utilizado 
pela Jordânia, que, em virtude das mudanças climáticas, a escassez de 
água doce e a desertificação, viu-se obrigada a mudar sua forma de 
investimento e a realizar reformas. Como a Jordânia é dependente de 
combustível fóssil, começou a investir em energias renováveis e criou 
empregos ecológicos.233

São ressaltados, ainda, no relatório os resultados da governança 
ambiental, sendo evidenciada a expansão da legislação ambiental e do 
direito internacional no mundo todo, firmando uma parceria entre o PNUD 
e o PNUMA, objetivando o desenvolvimento de modo sustentável com 
a preservação do meio ambiente e a diminuição da pobreza, sobretudo 
na questão de mudanças climáticas234. Como exemplo que retrata tal 
situação citamos o caso de Ruanda, que sofria com a erosão dos solos e, 
consequentemente, com a diminuição gradativa de produtividade agrícola. 
Foi implantado no país um programa para orientação aos agricultores 
sobre o desenvolvimento de técnicas de agricultura para diminuir a erosão 
do solo, bem como o estimulo à diversidade de culturas desenvolvidas. 
Com isso, houve uma melhora na produtividade com as novas técnicas, 
auxiliando no desenvolvimento da sociedade.235

Em síntese, verifica-se que o direito ao desenvolvimento 
está cada vez mais presente no cenário internacional e interligado 
com a seara ambiental, desenvolvendo novos tratados, os quais estão 

231 PNUMA, Op. cit., p. 18-19.
232 PNUMA, Op. Cit., p. 21.
233 PNUMA, Op. cit., p. 22.
234 PNUMA, Relatorio Anual 2010, Nairobi: Sección de Servicios de Publicación de la ONU, 2011, p. 57.
235 PNUMA, Op. cit., p. 59.
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sendo recorrentemente mais eficazes, apesar da existência de grandes 
controvérsias entre alguns países desenvolvidos.

3. Meio ambiente e direitos humanos

Primeiramente, deve-se conceituar o que corresponde a 
Direitos Humanos, e para isso nos fundamentamos em John Humphrey236, 
estabelecendo que “os direitos humanos são aqueles direitos sem os quais 
não pode existir a dignidade humana. Eles derivam, como estabelece os 
preâmbulos das duas Convenções das Nações Unidas sobre Direitos 
Humanos, ‘da dignidade inerente da pessoa humana”237. 

Seguindo os ensinamentos de Vladmir da Silveira, verificamos 
que os direitos humanos no âmbito internacional estão referenciados 
na ideia da dignidade da pessoa humana e ensina que “a dignidade da 
pessoa concretiza-se por intermédio de outros valores: justiça, igualdade, 
segurança e solidariedade — que são dimensões básicas da pessoa”.238

Segundo Celso Bastos, “dá-se o nome de liberdades públicas, 
de direitos humanos ou individuais àquelas prerrogativas que tem o 
indivíduo em face do Estado. É um dos componentes mínimos do Estado 
constitucional ou do Estado de Direito”.239

Segundo as conceituações internacionais, a expressão direitos 
públicos corresponde, no idioma francês, ao termo “les droits publics”; 
já no idioma inglês corresponde à expressão “civil rights”. Assim, 
concluímos que corresponde aos direitos públicos, das pessoas ou civis, 
aqueles direitos mínimos de uma pessoa, incluindo aqui as liberdades, os 
236 HUMPHREY. John. No distant millennium: The International Law of Human Rights. Paris: 
UNESCO, 1989, p. 20.
237 Human rights are those rights without which there can be no human dignity. They derive, say 
the preambles to the two United Nations Covenants on Human Rights, “from the inherent dignity 
of the human person”.
238 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 221.
239 BASTOS, Celso apud TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional: Público, privado e dos 
direitos humanos. 3. ed .São Paulo: Saraiva, 2009, p. 75.
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direitos coletivos, individuais, econômicos, sociais, culturais e políticos.
Verificamos, assim, que os direitos humanos compreendem 

a um gama de valores que têm como base central a ideia da dignidade 
da pessoa humana, compreendendo aquelas prerrogativas básicas e 
inerentes a todo ser humano.

A sua grande relevância deu-se com no pós-Segunda Guerra 
Mundial, acarretando o surgimento das Organizações das Nações Unidas 
e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 
Declaração de Direitos e Deveres dos Homens no fim da década de 1940.

Devemos mencionar, também, que a partir desse marco 
ele teve grande expansão e foi tema recorrente nas mais diversas 
searas, principalmente no Direito. E a internacionalização dos Direitos 
Humanos teve grande auxílio de Norberto Bobbio, que observou que: 
“O processo de desenvolvimento que culmina da Declaração Universal 
também de um outro modo, servindo-nos das categorias tradicionais do 
direito natural e do direito positivo: os direitos do homem nascem como 
direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos 
particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como 
direitos positivos universais.”240

Com isso, expandiu-se a proteção internacional dos direitos 
humanos por meio da criação de inúmeros mecanismos de defesa pelo 
mundo. Inúmeros tratados gerais e especializados versaram sobre o tema 
em diversos continentes, sendo que sua fonte originária corresponde à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

Após a Declaração Universal de 1948, veremos o surgimento 
de tratados como a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, 
a Declaração Africana de Direitos Humanos e dos Povos, de 1981. Vale 
ressaltar que a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 
surgiu anteriormente à Declaração Universal.

Cada um desses instrumentos possui origens, âmbitos de 
aplicação e destinatários distintos, bem como a sua funcionalidade. Mas, 

240 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 30.
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o ponto em comum entre eles consiste no interesse público em comum. 
Assim, mesmo que funcionem de modo distinto quanto à sua estrutura, 
processamento e tomada de decisões, esses instrumentos complementam-
se na sua função primordial, que é a defesa dos direitos básicos do ser 
humano, que corresponde à realização do propósito comum.

Compartilha da mesma opinião Silveira quando ensina que: 
“A presença da sociedade internacional é imprescindível na união de 
esforços para a construção deste novo paradigma na medida em que 
inclui na agenda global a preocupação com a paz, o desenvolvimento, 
a autodeterminação dos povos e o cuidado com o meio ambiente, entre 
outros temas difusos e globais.”241

Os Direitos Humanos, de modo geral, atualmente, são 
divididos em três grandes níveis de evolução, sendo eles: a) Direitos de 
primeira geração, que correspondem aos que se fundamentam na liberdade, 
incluindo os direitos civis e políticos, possuindo uma estreita ligação com 
a ideia de Estado e Direito; b) Direitos de segunda geração, que englobam 
os direitos sociais, econômicos e culturais, concentrando a preocupação 
na dignidade da pessoa humana; e c) Direitos de terceira geração, que 
consistem nos direitos difusos ou coletivos, evidenciando a relação com a 
solidariedade, a fraternidade e o desenvolvimento da humanidade.

Quanto ao termo meio ambiente, podemos trazer o 
ensinamento de José Afonso da Silva:“O conceito de meio ambiente há de 
ser, pois globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, 
bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, 
a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 
turístico, paisagístico e arqueológico. O meio ambiente é, assim, a 
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 

241 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 177.
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compreensiva dos recursos naturais e culturais.”242

Já Marés de Souza oferece o seguinte conceito: “O meio 
ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista 
humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem 
introduzindo o ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela 
terra, a água, o ar, a flora e a fauna, as edificações, as obras de arte e 
os elementos subjetivos e evocativos, como a beleza da paisagem ou a 
lembrança do passado, inscrições, marcos ou sinais de fatos naturais ou 
da passagem de seres humanos. Desta forma, para compreender o meio 
ambiente é tão importante a montanha, como a evocação mística que dela 
faça o povo. Alguns destes elementos existem independentes da ação do 
homem: os chamamos de meio ambiente natural; outros são frutos da sua 
intervenção e os chamamos de meio ambiente cultural.”243

Ressaltamos, ainda, a ideia de Sayeg e Balera: “Garantido o 
modo de vida das pessoas, cumpre ao regime jus-econômico, insuflado 
pelo humanismo antropofilíaco e inserido numa economia de mercado, 
assegurar a todos ao mesmo tempo o mínimo necessário à vida para a 
satisfação da dignidade humana – notadamente quanto à equivalência 
das externalidades, inclusive privadas, à educação, à saúde, ao trabalho, 
à alimentação, à água potável, à moradia, ao saneamento básico, ao 
lazer, à segurança, à previdência social, à assistência, à infância e aos 
desamparados — e consecução de um planeta digno: livre, pacífico, 
sustentado e desenvolvido.”244

Mas, a definição trazida pela Lei nº 6938/81, em seu artigo 
3º, trata como meio ambiente o “conjunto de condições, leis, influências 
e interações de ordem física, química e biológica, a permitir, abrigar e 
reger a vida em todas as suas formas”245.

242 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 2.
243 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e proteção jurídica. Porto Alegre: 
Unidade Editorial da Prefeitura, 1997. p. 9.
244 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista. Petrópolis: KBR Editora, 2011. p. 180.
245 BRASIL, Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
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O ambiento internacional encontramos a Declaração de 
Estocolmo246, de 1972, que estabelece em seu artigo primeiro que o 
meio ambiente uma extensão da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Encontraremos relevância do termo também na Declaração 
do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, e 
no Protocolo de Quioto, de 1997.

Sobre desenvolvimento já tratamos, não sendo necessária 
a repetição do tema ora estudado anteriormente, assim passaremos 
diretamente à relação entre todos os termos adiante.

Como já citado previamente, o meio ambiente pode ser 
considerado como pertencente ao rol dos direito humanos. Analisando o 
artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos247, não de modo 
expresso, mas tacitamente subentendido e também porque a Nações Unidas, 
preocupada com a questão ambiental e do desenvolvimento, elaborou a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD). A CNUMAD é mais conhecida como Rio 92, fazendo menção 
à cidade sede do evento. Nessa conferência, foi elaborada a Agenda 21, que 
contém expressamente a sua defesa no capítulo 2: “Para fazer frente aos 
desafios do meio ambiente e do desenvolvimento, os Estados decidiram 
estabelecer uma nova parceria mundial. Essa parceria compromete 
todos os Estados a estabelecer um diálogo permanente e construtivo, 
inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível mundial 
mais eficiente e equitativa, sem perder de vista a interdependência 
crescente da comunidade das nações e o fato de que o desenvolvimento 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm>. Acesso em 19 dez. 2011.
246 Declaração de Estocolmo. Art. 1 – O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio 
ambiente, que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, 
moral, social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a 
a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia, conquistou o poder 
de transformar de inúmeras maneiras e em escala sem precedentes o meio ambiente. Natural 
ou criado pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos 
humanos fundamentais, até mesmo o direito à própria vida.
247 Artigo XVIII. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.
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sustentável deve tornar-se um item prioritário na agenda da comunidade 
internacional. Reconhece-se que, para que essa nova parceria tenha êxito, 
é importante superar os confrontos e promover um clima de cooperação e 
solidariedade genuínos.”248 (negrito nosso)

Ainda no que tange ao meio ambiente, é de extrema 
importância a menção à Declaração da Conferência da ONU sobre 
o Meio Ambiente, feita em Estocolmo em 1972, que estabelece que a 
proteção e melhoria do ambiente humano é uma questão importante que 
afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico em todo o 
mundo. Portanto, é o desejo urgente dos povos de todo o mundo e dever 
de todos os Governos.249

Já o desenvolvimento também pode ser considerado um 
direito humano, presente, ainda, nos artigos 28 e 29 da Declaração 
Universal.250 Além disso, podemos citar a Agenda 21 Global e a Resolução 
37/199/18/182, em que a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu 
o direito ao desenvolvimento como um direito humano inalienável.

Como percebemos, meio ambiente e desenvolvimento podem 
ser considerados direitos humanos. Verificamos que ambos estão citados em 
Declarações e Resoluções emitidas pelas Nações Unidas e representam uma 
geração dos direitos humanos. Primeiramente, o direito ao desenvolvimento 
pode ser classificado como um direito de terceira geração, que trata dos 
direitos difusos e coletivos e não paira discussões sobre a classificação.

Já para o direito ao meio ambiente, este é classificado 
como direito de terceira geração, enquadrando-se como direito difuso 
e de toda uma coletividade, como estabelece Willis Santiago Guerra 
Filho251 e Norberto Bobbio. 

248 CNUMAD. Agenda 21 Global. Disponível em http://www.mma.gov.br/sitio/index.
php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=58. Acesso em: 19 dez. 2011.
249 Declaração de Estocolmo, 1972, art. 2. “The protection and improvement of the human environment 
is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the 
world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.”
250 Artigo XXIV. 1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 
251 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual na Constituição. São Paulo: Celso Bastos/
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Devemos ressaltar, ainda, a classificação dos direitos em uma 
quarta geração, que engloba os direitos que buscam uma maior efetividade 
e já estão positivados, mostrando a necessidade de uma maior participação 
pública na gestão da coisa publica. Assim, essa geração enquadra um 
aperfeiçoamento dos instrumentos democráticos diretos e a participação de 
uma população informada e aberta252. Em suma, a quarta geração envolve 
o direito à democracia com o uso de procedimentos para a tomada de 
decisões deliberadamente, em contraposição à representatividade.

Analisando mais cuidadosamente a quarta geração poderia 
considerar que qualquer conflito originado por questões ambientais 
poderia ser solucionado através do uso do meio de solução de conflito da 
mediação. Sabemos que indiretamente tal recurso acaba sendo utilizado, 
mas perante nossa legislação pátria isso não poderia acontecer de modo 
efetivo em uma relação de particulares já que envolve o interesse público 
e necessita obrigatoriamente da atuação do judiciário.

Tal visão tem um objetivo fantástico, que é a rápida 
solução envolvendo os diretamente afetados, mas acredito que pouco 
praticável atualmente. Além disso, é perfeita a superação da ideia da 
representatividade e o envolvimento direto das pessoas em decisões 
públicas, como na origem da democracia criada na antiga Grécia.

Compartilho da corrente majoritária que considera o direito 
ao meio ambiente como um direito de terceira geração, justamente por 
representar um direito difuso, que é indivisível, com preocupações 
futuras, indo além da atual geração e representando uma preocupação 
coletiva e não individual, mencionando, assim, a sua indeterminação de 
pessoas a serem tuteladas.

Quanto aos princípios do direito ambiental, devemos 
mencionar alguns para uma visão do que abrange o direito ambiental, 
bem como seu objetivo.

O princípio da cooperação não é exclusivo do direito 

IBDC, 2000, p. 26.
252 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571.
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ambiental, estando presente na estrutura do Estado Social e muito latente 
no direito internacional. Consiste na “atuação conjunta do Estado e 
sociedade, na escolha de prioridades e nos processos decisórios”.253

Enfatizando ainda a ideia do princípio da cooperação, 
podemos citar a ideia de Peter Haberle sobre o Estado Constitucional 
Cooperativo, evidenciando a necessidade dos Estados ante aos problemas 
comuns, relativizando o conceito clássico de soberania criando meios 
de cooperação mútua para apresentar soluções efetivas a questões 
importantes, como a preservação do meio ambiente, já que tais problemas 
vão além das fronteiras dos Estados.254

O princípio do Poluidor-Pagador relaciona-se aqui com o 
direito econômico. Ele “concretiza-se por meio da obrigação do poluidor 
de diminuir, evitar e reparar danos ambientais, com os instrumentos 
clássicos do direito, bem como por intermédio de novas normas de 
produção e consumo”.255 Entre outro princípio a ser relacionado com 
a questão econômica está o do usuário-pagador, que consiste no uso 
autorizado de um recurso dentro de padrões legais, ou seja, corresponde 
ao pagamento pelo uso privativo de um recurso natural em virtude de 
sua escassez. O que diferencia o princípio do poluidor-pagador com 
o do usuário-pagador é a presença do caráter punitivo e reparador do 
primeiro, já que consiste em um ilícito, não existindo tal ilicitude no 
segundo, consistindo apenas como uma medida mitigadora.

Tal princípio visa à reparação do dano causado de modo 
muitas vezes pecuniário, e quando não possível, ao menos diminuir o dano 
ambiental causado. Tal princípio também possui uma função moralizadora, 
servindo como exemplo à sociedade para que não atue do mesmo modo.

Já o princípio da precaução, sendo o mais importante para o 
meio ambiente e o direito ambiental, corresponde à: “(…) atuação racional 

253 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 142.
254 HABERLE, Peter. O Estado Constitucional Cooperativo. Ed. Renovar. 2007
255 DERANI, Cristiane. Op. cit., p. 143.
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para os bens ambientais, com a mais cuidadosa apreensão possível dos 
recursos naturais, em uma espécie de Daseinvorsorge ou Zukunftvorsorge 
(cuidado, precaução com a existência ou com o futuro), que vai além de 
simples medidas para afastar o perigo. Na verdade, é uma “precaução contra 
o risco”, que objetiva prevenir já uma suspeição de perigo ou garantir uma 
suficiente margem de segurança da linha de perigo.”256

Conclui-se que esse princípio busca o afastamento do perigo 
em qualquer tempo e lugar, como também objetiva a proteção contra 
o próprio risco. Sua presença torna-se mais evidente na adoção de 
políticas públicas como a defesa contra o perigo ambiental iminente, o 
afastamento ou a diminuição de risco para o ambiente e a proteção e o 
desenvolvimento das bases naturais de existência.

Assim, vemos que tal princípio relaciona-se com os dois 
anteriores e só acaba se efetivando por meio da existência dos dois anteriores.

Após o estudo e a análise de conceitos e dos dois temas, 
é latente a compatibilidade entre direito ao desenvolvimento e direito 
ambiental, justamente porque um acaba dependendo do outro para a 
sua eficácia, e atualmente não verificamos que ocorra desenvolvimento, 
seja econômico ou cultural, se não existir a observância da preservação 
do meio ambiente, e vice e versa. Tanto que o termo desenvolvimento 
sustentável surgiu e hoje está em evidência nos debates políticos, 
econômicos e empresarias.

Se não ocorrer a preservação do meio ambiente, nossos 
recursos naturais, que correspondem às fontes primárias tanto para a 
existência humana como para a produção de qualquer bem, esgotar-se-ão, 
e assim não teremos os desenvolvimentos econômico, social e cultural 
almejados por todos os Estados.

Por essa razão foi demonstrado que ambos os direitos são 
considerados direitos humanos, visando demonstrar a sua importância e 
a sua singularidade para o homem.

256 DERANI, Cristiane. Op. cit., p. 149-150.
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Conclusão

Após a realização deste trabalho, chegamos à conclusão que 
existe, sim, uma compatibilidade entre os direitos ao desenvolvimento e 
ambiental, justamente por todo o conteúdo já demonstrado anteriormente, 
evidenciando a coexistência de ambos como uma parceria, ficando muito 
difícil para o leigo desvincular um do outro.

Nos dias de hoje, não verificamos o desenvolvimento de 
não existir a proteção e a preservação do meio ambiente, que é a fonte 
primária de todos os nossos recursos, seja para a sobrevivência quanto 
para a produção industrial e até mesmo intelectual.

Tal fato foi evidenciado com a explicação dos termos 
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, tão presentes nas 
empresas e nos diálogos políticos. 

Outro fator que confirma nossa afirmação refere-se à 
existência do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ambos de 
fundamental importância para a ONU, e também da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ficando 
visível a interdependência de todos estes no cenário internacional, 
fornecendo informações e estudos importantíssimos.

Concluímos, ainda, que tanto o direito ao desenvolvimento 
como o direito ao meio ambiente são considerados direitos humanos, uma 
vez que demonstrou-se a existência de textos internacionais importantes 
e de relevância para a humanidade, como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Declaração de Estocolmo, A Agenda 21 e as 
resoluções emitidas pela Assembleia Geral da ONU.

Assim, tanto o direito ao desenvolvimento como o direito 
ao meio ambiente consistem em direitos de qualquer pessoa no âmbito 
mundial, ficando visíveis tais direitos no cenário nacional com a presença 
de ambos na Constituição Federal, estando salvaguardados e figurando 
como garantias constitucionais.
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Introdução

Em 2008, o mundo deparou-se com um novo cenário de crise 
econômica globalizada, comparável, segundo respeitáveis analistas, ao 
vivenciado pela geração de 1929. Esse quadro ainda não mudou e as 
economias nacionais ainda derrapam no caminho de sua reconstrução.

Muitos bancos faliram, diversas empresas sofreram imensos 
prejuízos e mesmo países inteiros mergulharam em um estado de crise 
endêmica. Diante desse processo de degradação econômica, foram 
organizados pacotes de ajuda e socorro às instituições financeiras, às 
empresas multinacionais, aos inúmeros governos combalidos.

No entanto, em momento algum foi organizado um pacote ou 
um programa de assistência aos milhões de trabalhadores que perderam 
seus empregos, seus meios de subsistência, suas casas e mesmo sua 
dignidade. Em um mundo em crise, os obreiros hipossuficientes foram 
os menos assistidos.

Tendo isso em mente, cabe a pergunta: em que medida o Direito 
Internacional Econômico, cujo foco principal seria o desenvolvimento 
integral257, e o Direito Internacional do Trabalho, conjunto de normas 
cujo escopo é a proteção dos diferentes tipos de trabalhadores, constituem 
instrumentos para a conquista e a consolidação dos Direitos Humanos?

Partindo da análise de dois ramos aparentemente 
irreconciliáveis, procuraremos demonstrar o ponto de intersecção 
entre ambos: os chamados direitos humanos de segunda geração (ou 
dimensão)258, isto é, os direitos sociais, de apelo econômico e cultural. 
257 Segundo a Organização dos Estados Americanos (OEA), desenvolvimento integral é 
um conjunto de políticas que trabalham em prol do desenvolvimento sustentável nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
258 A divisão comumente se dá em gerações, seguindo a análise histórica das lutas e revoluções 
que geraram o reconhecimento das diferentes esferas de direitos humanos. Contudo, cada vez 
mais doutrinadores têm entendido que essa classificação é inadequada, pois passaria a ideia de 
que cada nova geração implicaria na extinção da geração anterior, pelo decurso do tempo. Para 
eles, o termo dimensão seria mais adequado, pois daria a exata noção de complementaridade 
existente entre as distintas classes de direitos humanos. Uma análise aprofundada acerca da 
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Adotando-se a premissa de que os direitos humanos de 
segunda geração conjugam em seu cerne o Direito Internacional 
Econômico e o Direito Internacional do Trabalho, perquiriremos sobre 
a sua tutela no âmbito internacional, pesquisando qual seria o ambiente 
mais propício para sua instrumentalização e efetivação: a Organização 
Mundial do Comércio, com forte proeminência do Direito Internacional 
Econômico, ou a Organização Internacional do Trabalho, verdadeira 
matriz do Direito Internacional do Trabalho. 

Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório, será 
realizado com base na pesquisa bibliográfica e histórica, utilizando por 
vezes do método dedutivo e outras, do indutivo, principalmente nas 
críticas e reflexões acerca dos textos normativos. 

1. Direitos humanos

A fim de delinearmos o que vem a ser direitos humanos259 
com um mínimo de exatidão, é importante conhecermos os principais 
caracteres desse ramo jurídico. Dentre eles destacam-se os caracteres 
histórico, expansivo, dialético e não taxativo, universal e utópico. 

O caráter histórico está ligado à ideia de gerações ou 
dimensões de direitos humanos. Em razão de seu caráter expansivo/
comunicativo, nascem novos direitos oriundos dos direitos preexistentes, 
em um processo de “dinamogenesis” dos direitos humanos. Com a 
“dinamogenesis”, os direitos contemplados pelas gerações anteriores 
permanecem válidos nas posteriores, adotando nova roupagem, já que o 
contexto histórico e o paradigma dominante são diferentes.

Diz-se haver o caráter expansivo, marcado pela indivisibilidade 

discussão escapa aos estreitos limites do presente trabalho, mas consideramos que as duas teses 
têm méritos e não se opõem. Dá-se o contrário: conjugadas são capazes de melhor explicar a 
evolução da tutela dos direitos humanos. 
259  SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Direitos humanos: conceitos, significados e funções. São Paulo: 
Saraiva, 2010.
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e interdependência, pelos direitos humanos coexistirem de forma sistêmica 
e harmônica, havendo restrições de meios de escolhas eticamente 
responsáveis. Essa característica serve como critério para resolver conflitos 
aparentes entre direitos sociais e direitos econômicos, como trataremos 
no decorrer do presente trabalho. Importante ter em mente que a referida 
indivisibilidade relaciona-se com o caráter sistêmico, já que os direitos 
humanos formam uma unidade cujos elementos são interdependentes. São, 
portanto, todos iguais, não havendo relação de hierarquia entre eles.

Um terceiro caráter é o dialético e não taxativo — inexiste 
um rol concreto e taxativo de referidos direitos. Sua enumeração depende 
de diversos fatores, como a consciência social, o grau sociocultural 
existente, o desenvolvimento científico-tecnológico existente. Os 
direitos humanos são dialéticos porque há uma tensão em todos os planos 
da realidade social delineada por esses direitos. Por exemplo, a tensão 
entre as diferentes teorias jurídicas sobre esse direito, entre os poderes 
vencedores e os poderes vencidos, entre os direitos positivados e os que 
ainda não o são — apesar de já socialmente exigidos.

Há, também, o caráter utópico. Utopia seria a representação 
daquilo que não existe ainda, mas poderá existir se o homem lutar para a 
sua concretização. O pensamento utópico guiaria o caminho em prol do 
que é justo, sem receito das restrições impostas pela lei, que nem sempre 
estão de acordo com o que se entende por justiça. 

Por fim, encontramos o caráter universal, pelo qual os 
direitos humanos embasam o chamado “mínimo ético”, isto é, tudo o 
que for necessário à concretização da dignidade da pessoa humana. O 
relativismo cultural, comum em sociedades plurais e complexas, já não 
pode ser oposto aos direitos humanos, uma vez que a dignidade da pessoa 
humana foi explicitada como seu principal fundamento. Em tempos de 
globalização, importante notar a extrema capilaridade de tal preceito, 
englobando todos os indivíduos, independentemente de características 
pessoais que os possam diferenciar em um primeiro momento. Hoje, 
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percebe-se que os direitos humanos possuem um valor permanente, 
perceptível e válido para todos.

Diz-se que os valores ínsitos aos Direitos Humanos são 
tendencialmente aceitos de forma universal, ainda que não integralmente 
aplicados e respeitados por todos os Estados, por serem parte integrante 
do conjunto do jus cogens internacional. 

Explica Cláudio Finkelstein que jus cogens foi a denominação 
dada:  “(…) à norma peremptória, obrigatória, inderrogável, seja pela 
vontade dos Estados, seja por imposição de Estado. Em termos concretos 
tem um significado além da cogência comum a qualquer ordem jurídica. 
(…) O conceito é baseado em uma aceitação de valores fundamentais 
e superiores, por toda a comunidade internacional, dentro do sistema 
e, em alguns aspectos, assemelham-se ao conceito de ordem pública 
internacional ou a ordem pública na ordem jurídica interna. (…) É 
um corpo de princípios imperativos de direito internacional que são 
universais e não derrogáveis. Com efeito, o “jus cogens” representa as 
normas fundamentais do direito internacional que se aplicam a todos os 
Estados, independentemente de vontade ou consentimento.”260

Tendo-se em mente o caráter de jus cogens que assumem 
os direitos humanos, é possível vislumbrar que, independentemente do 
fundamento que se adote para justificá-los, sua aplicação é inarredável. 
Dentre as diferentes fundamentações apontadas pela doutrina, destaca-se 
a ético-jurídica, a jurídico-positiva e a jurídico-política.

A fundamentação ético-jurídica, também chamada de 
jusfilosófica, engloba os posicionamentos jusnaturalistas e juspositivistas. 
O primeiro afirma que o fundamento do direito positivo são os próprios 
direitos humanos enquanto direitos que correspondem à natureza humana. 
Já o segundo entende que o fundamento jurídico dos direitos encontra-se 
nas mesmas normas de direito positivo que os reconhecem. 

260 FINKELSTEIN, Cláudio. ´Jus cogens´ como paradigma do metaconstitucionalismo de Direito 
Internacional. Tese de Livre-Docência em Direito Internacional Público, apresentada à Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2010. p. 144.
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A concepção jusnaturalista divide-se, ainda, em: I. fundamento 
último, mediato ou indireto dos direitos humanos: a dignidade da pessoa 
humana. Enquanto na era medieval o caráter pessoal era o que determinava 
que o homem fosse a imagem e semelhança de Deus, hodiernamente 
baseia-se no homem como ser racional, com possibilidade de realizar-se 
igualitária, livre e solidariamente junto aos demais seres humanos. Em 
sua perspectiva negativa, a dignidade pressupõe que a pessoa não possa 
ser objeto de ofensas e humilhações, enquanto uma perspectiva positiva 
a traduz como o pleno desenvolvimento da personalidade no âmbito 
social; II. fundamento próximo, imediato ou direto dos direitos humanos: 
o valor segurança, pelo qual há a necessidade de garantir a dignidade da 
pessoa humana para que se possa respeitá-la e os valores dela derivados. 

Constitui a fundamentação jurídico-positiva os valores e 
princípios que as Constituições reconhecem de forma explícita ou implícita. 
Esses valores constitucionais apresentam tripla dimensão: I. fundamentadora, 
como o conjunto de disposições e instituições constitucionais e do 
ordenamento jurídico como um todo; II. orientadora, como a ordem jurídico-
política que torna ilegítima qualquer disposição normativa que objetive fins 
distintos ou obstaculize a consecução de tais valores; III. Crítica, como 
critério ou parâmetro para avaliar fatos ou condutas;

Já a fundamentação jurídico-política reside na conexão 
entre dignidade e Estado de Direito. Há duas teorias fundamentais 
sobre essa questão. I. teoria do consenso: os consensualistas 
requerem certa ética da “ação comunicativa”, em que todo sujeito 
capaz de falar e atuar pode participar da discussão. Todos podem 
questionar qualquer informação, introduzir qualquer afirmação no 
discurso e manifestar suas posições. II. teoria do dissenso: para essa 
posição a primeira teoria seria deveras ingênua, na medida em que 
tal nível de comunicação e consequente consenso são impraticáveis. 
O fundamento ou ponto de partida dos direitos humanos não seria 
o consenso sobre o que é justo, mas um momento prévio em que se 
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constata o dissenso entre os homens, e que os impulsionará na busca 
pelo consenso. 

Vladmir Oliveira da Silveira destaca a definição de Pérez-Luño, 
para quem os direitos humanos são: “(…) um conjunto de faculdades de 
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências 
da dignidade, da liberdade e das igualdades humanas, as quais devem 
ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a nível 
nacional e internacional.” 261

1.1 As dimensões dos direitos humanos 

Importante tangenciarmos também, ainda que brevemente, suas 
diferentes gerações ou dimensões. Embora haja pensadores defendendo a 
existência de direitos humanos de quarta e quinta geração, ateremo-nos à 
divisão clássica em três gerações ou dimensões, quais sejam:

• Direitos Humanos de primeira geração: ainda que 
decorrentes de um longo processo, cujo início se deu com a Magna Carta 
assinada pelo rei João Sem Terra (1215), culminaram na Revolução 
Francesa (1789). São os direitos atinentes às liberdades públicas e aos 
direitos civis e políticos, traduzindo o valor de liberdade;

• Direitos Humanos de segunda geração: decorrentes da 
Revolução Industrial Europeia, no século XIX, surgem os direitos sociais, 
culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade.

- Direitos Humanos de terceira geração: com a crescente 
globalização, a interdependência dos países componentes da comunidade 
internacional torna-se cada vez mais premente. Dessa nova realidade 
surge a necessidade de elaboradas tutelas difusas, especialmente nas 
esferas ambientais e de direito do consumidor. Assim, o ser humano é 
inserido em uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade. 

261 Idem. p. 229.
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Diz-se que os direitos humanos de primeira dimensão 
(direitos civis e políticos) têm autoaplicabilidade, devendo ser assegurados 
imediatamente pelo Estado. Os direitos sociais, econômicos e culturais, 
por outro lado, apresentariam realização progressiva. A realização desses 
direitos estaria condicionada à atuação do Estado, que deveria adotar 
medidas econômicas e técnicas, com meios próprios e mediante cooperação 
internacional, a fim de alcançar progressivamente a sua completa realização.

 A implementação progressiva dos direitos sociais, 
econômicos e culturais reflete o reconhecimento de que a realização 
integral e completa desses direitos, em geral, não se faz possível em um 
curto período de tempo. Ao Estado cabe assegurar, pelo menos, o núcleo 
essencial mínimo, isto é, os patamares mínimos civilizatórios essenciais 
à tutela da dignidade da pessoa humana. 

Importante ter-se em mente que não se deve adotar a visão 
simplista de que os direitos sociais, ao contrário dos direitos civis e 
políticos, demandariam apenas prestações positivas do Estado, enquanto 
aqueles demandariam prestações negativas ou mera abstenção estatal. 

Incrivelmente, os Direitos Sociais são alvo de um comportamento 
por vezes pernicioso dos Estados também na esfera internacional. 
Preleciona Flávia Piovesan: “(…) a comunidade internacional continua 
a tolerar frequentes violações a direitos sociais, econômicos e culturais 
que, se perpetradas em relação aos direitos civis e políticos, provocariam 
imediato repúdio internacional. Em outras palavras, “independentemente 
da retórica, as violações de direitos civis e políticos continuam a ser 
consideradas como mais sérias e mais patentemente intoleráveis, que a 
maciça e direta negação de direitos econômicos, sociais e culturais”. Em 
geral, a violação aos direitos sociais, econômicos e culturais é resultado 
tanto da ausência de forte suporte e intervenção governamental como da 
ausência de pressão internacional em favor dessa intervenção.”262

262 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 175.
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Parte da dificuldade da efetivação dos direitos sociais está 
em encará-los como direito-custo263, que sobrecarregariam Estados 
que ainda não poderiam custear tais prestações sem sacrificar o 
desenvolvimento econômico. Os defensores de tal posição estatuem 
que os direitos humanos de segunda dimensão seriam concretizados 
de forma progressiva, à medida que os Estados se integrassem a 
economia mundial e auferissem a riqueza necessária para arcar com 
programas sociais amplos. 

Conforme preleciona Ricardo Hasson Sayeg: “(…) o direito 
dentro da racionalidade econômica, intervindo além da definição clara dos 
direitos de propriedade e redução dos custos de transação, gera, na solução 
das externalidades, um custo privado e social que, segundo ela [teoria 
da Análise Econômica do Direito de Chicago], será significativamente 
injusto, seja na perspectiva do benefício, em razão da natural ineficiência 
econômica da intervenção, seja pela incapacidade de pagamento, pelo 
que sustenta o liberalismo econômico com suas características marcantes 
de Estado mínimo, propriedade privada e livre-iniciativa e o mercado, 
como centro da coordenação da economia e sua ordem natural como 
solucionadora das externalidades. (…) Sem a respectiva coletividade 
possuir um ambiente propício à economia de mercado, as pessoas ficam 
à mercê de seriíssimos riscos de exclusão social no bojo de um Estado 
liberal, ou seja, uns ficam naturalmente dentro da sociedade civil, outros 
fora, por se encontrarem a par “dos circuitos vivos das trocas sociais”, 
enfim, em isolamento social;”264

Assim, percebe-se que a efetivação dos chamados direitos 
sociais passa necessariamente pela ideia de Direito ao Desenvolvimento, 
ou seja, pela garantia dos valores ínsitos à dignidade da pessoa humana 
no plano individual, e de Direito do Desenvolvimento, caracterizada pelo 

263 COELHO, Fábio Ulhôa. Dignidade da pessoa na economia globalizada. In: Tratado Luso-
Brasileiro da Dignidade Humana. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 1344.
264 SAYEG, Ricardo Hasson. O capitalismo humanista no Brasil. In: Tratado Luso-Brasileiro da 
Dignidade Humana. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 1362.
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direito dos Estados-nação frente à comunidade internacional de atingirem 
suas potencialidades econômicas e políticas.

2. Dicotomia entre direito ao desenvolvimento e direito 
do desenvolvimento

Interessante como pequenas diferenças terminológicas 
guardam em si tamanhas diferenças conceituais. Em uma primeira e 
rápida leitura, pode-se ter a impressão de serem as expressões “direito 
ao desenvolvimento” e “direito do desenvolvimento” sinônimas. No 
entanto, ao se analisar detidamente, percebe-se que são termos distintos, 
ainda que complementares.

Explica Vladmir Oliveira da Silveira265 que o direito ao 
desenvolvimento é o direito que cada indivíduo possui de atingir a 
plenitude em todos os planos de sua vida, tendo respeitados e garantidos 
seus direitos humanos fundamentais. Abarca a ideia de integração e 
concreção da dignidade da pessoa humana, atuando na qualidade de 
cobertura ético-jurídica dos distintos direitos humanos. 

O direito do desenvolvimento, por sua vez, é titularizado 
pelos Estados, correspondendo às normas jurídicas cujo escopo é garantir 
as conquistas existentes e reconhecidas oriundas dos direitos humanos. 
Constitui um direito oponível à comunidade internacional, que deverá 
respeitar e possibilitar que esse direito dos países seja concretizado. 

Impende ressaltar que o objetivo do direito do desenvolvimento 
é estabelecer padrões de vida para uma determinada sociedade, já que ele 
é composto por regras que versam sobre políticas econômicas, sociais 
e culturais, implicando em mudanças no arcabouço da ordem jurídica, 
tanto nacional como internacionalmente. 

Mario Bunge, citado por Vladmir Oliveira da Silveira, aponta que 

265 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. O Direito ao Desenvolvimento na Doutrina Humanista do Direito 
Econômico. Tese de Doutorado apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. p. 181. 
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o desenvolvimento aqui abordado apresenta pelo menos cinco concepções: a 
social, a econômica, a política, a cultural, a cultural e a integral.266

A concepção social será fundadora de todas as demais, já que 
para se superar o desenvolvimento deve-se adotar uma concepção correta 
da sociedade. Esta seria sintetizada por pontos parciais do biologismo, da 
economicidade, do politiquismo e culturalismo. 

Diz-se que a concepção econômica, por seu turno, 
identifica o desenvolvimento com o crescimento econômico, o que 
se costuma corresponder à industrialização. Importante ter em mente 
que esta pode ser uma concepção perigosa, já que muitas vezes em 
prol do desenvolvimento econômico impõem-se sacrifícios a direitos 
individuais, civis, culturais e até políticos. 

A concepção política, por sua vez, reside na expansão da 
liberdade, no efetivo aumento e progressiva afirmação dos direitos 
humanos e políticos. Impõe que o Estado, para ser desenvolvido, não 
deve ser mínimo ou total, mas, sim, o necessário, o apto a entregar aos 
indivíduos e aos entes econômicos as prestações requeridas para que o 
desenvolvimento seja atingido em diferentes âmbitos.

Já a concepção cultural iguala os seres humanos em relação 
ao desenvolvimento da cultura e a difusão da educação, garantido a todos 
os aspectos culturais e educativos.

Ainda que essas concepções isoladamente sejam importantes, 
não são suficientes para se apreender o conceito de desenvolvimento. O 
desenvolvimento autêntico e necessário deve ser integral, pois ele é o 
corolário, a culminação das quatro concepções anteriormente apresentadas.

Tal desenvolvimento integral será atingido com a 
efetivação nos dois planos aqui expostos: no individual, com o direito 
ao desenvolvimento, e no coletivo, com o direito do desenvolvimento. 
Entendemos que o direito internacional do trabalho é o meio hábil para se 
materializar o direito ao desenvolvimento, por ser por meio do trabalho 

266  Idem. p. 284. 
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que o indivíduo concretiza suas potencialidades e encontra seu lugar no 
seio da sociedade.

O direito internacional econômico, por outro lado, apresenta-
se como o recurso ideal para concretizar o direito do desenvolvimento, por 
este estar intimamente ligado ao comércio internacional. Com isso, poder-
se-á posicionar os países menos desenvolvidos receptores dos auxílios da 
comunidade internacional para responder às condições impostas pelos 
doadores, apontando as obrigações internacionais de direitos humanos 
assumidos pelos países desenvolvidos para o gozo dos direitos resistindo à 
imposição de um modelo político ou econômico determinado. 

2.1 Direito internacional econômico 

Tendo o Direito Internacional Público sido formalmente 
inaugurado com a Paz de Vestfália, em 1648, o Direito Internacional 
Econômico267, ramificação daquele, só tomou corpo com o incremento das 
relações econômicas internacionais após a 2ª Guerra Mundial, juntamente 
com o fortalecimento do liberalismo econômico como pensamento vigente.

As primeiras obras doutrinárias a respeito do tema vêm 
a lume na década de 1950, com poucas reverberações práticas nas 
décadas seguintes. Os anos 1990 representam a grande guinada do 
Direito Internacional Econômico, com a criação da Organização Mundial 
do Comércio e o predominante papel exercido pelo Fundo Monetário 
Internacional na renegociação das dívidas externas e nas ondas de 
privatização após o fim da Guerra Fria. 

Não há efetivamente um conceito universalmente aceito sobre o 
que vem a ser o Direito Econômico Internacional. Pode-se dizer que este 
é um ramo que se encontra em constante reformulação, tal qual os fatos 
que estuda e aborda. 

267  DAL RI JR., Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de. Direito Internacional Econômico em expansão. 
Ijuí: Unijui, 2003. 
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Assim, vale ressaltar que este é um ramo do Direito 
Internacional que procura regrar as questões referentes à produção e à 
circulação de seus diversos fatores (pessoas, bens, capitais e serviços), 
o consumo, o direito da cooperação, do comércio, dos investimentos, 
das instituições econômicas internacionais, da integração regional e o 
desenvolvimento.

Tendo-se em mente que o escopo fundamental do Direito 
Internacional Econômico é o desenvolvimento e a paz, para a consecução 
desses objetivos, o conteúdo desse ramo varia enormemente no tempo e 
no espaço, de acordo com a evolução histórica da humanidade. Portanto, 
para a correta compreensão desse tema, o operador do direito deve 
possuir conhecimento em ramos correlatos, como direito internacional da 
cooperação, do direito do comércio internacional, do direito internacional 
monetário, do direito das instituições econômicas internacionais, do 
direito internacional da integração, do direito comunitário, do direito 
internacional do desenvolvimento, bem como de história, economia, 
ciências políticas, sociologia, antropologia e relações internacionais, 
entre outras áreas do conhecimento.

O Direito Internacional Econômico mostra-se um útil 
instrumento na tutela internacional dos direitos humanos de segunda 
geração. Sendo certo que o fim último desse ramo é o desenvolvimento e 
a paz, elementos essenciais à progressiva implementação desses direitos, 
percebe-se uma fina simbiose entre os dois temas em apreço.

2.3 Direito internacional do trabalho

Os Direitos Humanos foram divididos metodologicamente 
em diferentes gerações ou ondas. Tal divisão gera controvérsias, mas 
a discussão de tal polêmica escapa aos estreitos limites do presente 
trabalho. Para o fim a qual nos propomos, importa saber que o Direito do 
Trabalho, estando consagrado no rol dos Direitos Sociais, estaria incluído 
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nos chamados Direitos Humanos de segunda geração. 
Conforme ensina Francisco Rezek: “Esse direito tem a ver 

basicamente com as condições do trabalho, com a retribuição do trabalho 
humano, com o ajuste a esse tipo de relação – que se presume desigual – 
de diversos princípios gerais do Direito, como o da isonomia. (…) Os de 
segunda geração são (…) os que têm a ver com o direito ao trabalho, à 
igual remuneração por igual trabalho, às condições de associação sindical, 
à liberdade sindical, ao repouso, à proibição de formas de trabalho não 
condizentes com a dignidade humana ou com as condições especiais de 
certas categorias de pessoas.”268

O Direito Internacional do Trabalho possui inegável 
importância na tutela dos direitos e das garantias destinados aos 
trabalhadores, em geral a parte mais frágil em uma relação jurídica da 
qual retiram os meios para sua subsistência. Essa importância é, inclusive, 
histórica. Tal ramo da ciência jurídica foi consagrado no plano internacional 
pela criação da Organização Internacional do Trabalho, que, juntamente 
com o Direito Humanitário e com a extinta Liga das Nações, contribuiu 
para o processo de internacionalização dos Direitos Humanos.269 

A OIT é o verdadeiro marco de nascimento e consagração 
do Direito do Trabalho. É interessante notar que antes de sua criação 
as normas trabalhistas eram poucas, esparsas e tímidas. Foram as suas 
convenções que inspiraram e nortearam a criação e a consolidação de 
leis protetivas ao obreiro em grande número de países. Curioso, também, 
é que o Direito do Trabalho, além de ter nascido internacional, nasceu 
constitucional. As primeiras normas nacionais a consagrarem relevante 
rol de direitos trabalhistas foram a Constituição Mexicana, de 1917, e a 
Constituição de Weimar, de 1919.

Hoje, vivemos uma espécie de globalização também dos 

268 Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais / organização e realização 
Tribunal Superior do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004. p. 546.
269 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.p. 111.
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Direitos Humanos, aí incluído o Direito do Trabalho. É o que muitos 
chamam de Direitos Humanos Universais, isto é, parte integrante do 
jus cogens internacional270, reconhecidos como válidos e aplicados pela 
maioria dos povos. Isso é bastante perceptível no ramo trabalhista, em 
que muitos países adotam os critérios mínimos de proteção apontados 
pela OIT como sustentáculos para a incipiente — quando não inexistente 
— legislação interna. Importante ressaltar, assim, que ainda que o Direito 
Internacional do Trabalho seja aplicável a todos os países, desempenha 
papel preponderante nos países em desenvolvimento.271

A garantia dos Direitos Sociais aos trabalhadores é 
fundamental, não podendo ser dissociada da proteção dos obreiros como 
seres humanos. “O trabalhador tem duas classes de direitos humanos: 
os direitos trabalhistas específicos (…) e os demais direitos do cidadão, 
inespecíficos, não específicos do trabalhador, mas que ele conserva, 
como cidadão, na relação de trabalho. Claro, o exercício desses direitos 
— liberdade de expressão, direito à intimidade, dignidade da pessoa 
humana, direito à saúde — pode ser modelado, adaptado a uma relação 
de subordinação na relação de dependência, na relação de pertinência a 
uma organização produtiva, mas existe.”272

Eis a real dimensão da necessidade da consagração dos direitos 
trabalhistas na esfera dos Direitos Humanos. Insta que o trabalhador 
seja protegido também como cidadão que é, evitando que a energia por 
ele despendida seja tratada cinicamente como mera mercadoria. Não 
podemos esquecer que atrás da mão de obra contratada, que atrás do 
serviço prestado, existe um ser humano, titular de direitos indisponíveis, 
que por todos devem ser observados, inclusive pelos Estados.

270 Para análise aprofundada vide: FINKELSTEIN, Cláudio. ´Jus cogens´ como paradigma do 
metaconstitucionalismo de Direito Internacional. Tese de Livre-Docência em Direito Internacional 
Público, apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010.
271 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de Direito Internacional Público e Privado do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 75.
272 URIARTE, Oscar Ermida. Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais / 
organização e realização Tribunal Superior do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004. p. 283.
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Em um mundo de capitalismo internacional complexo, 
os trabalhadores têm que ser protegidos não só dos desmandos de 
empregadores, mas também do Estado, que na ânsia de atrair investimentos 
estrangeiros pode passar por cima das garantias trabalhistas, praticando o 
chamado dumping social.273

No dumping social, a vantagem comercial indevida é obtida 
pela falta de regulamentação adequada das garantias trabalhistas ou 
pelo desrespeito a elas, quando existentes. Dá-se, geralmente, em países 
pouco desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, que em função 
da economia mais pobre possui excedente de mão de obra, via de regra 
mal-remunerada. Nesses casos, ainda que haja uma legislação trabalhista 
eficiente, capaz de consagrar direitos trabalhistas mínimos, como no caso 
do Brasil, a população submete-se a trabalhar em condições precárias, 
dada a dificuldade em encontrar um posto de trabalho. 

 Nesse quadro, ganha imensa relevância a consagração 
dos princípios da dignidade da pessoa humana274, da segurança 
jurídica e a proibição do retrocesso social. Este último, além de 
ser cláusula pétrea do Brasil, é garantido pelo artigo 2.1 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Não é possível vislumbrar a efetiva garantia e proteção dos 
direitos dos obreiros se os instrumentos que os consagram são vistos 
como diplomas legais de conteúdo programático. A Constituição e os 
Tratados Internacionais não são apenas normas enunciativas, mas as 
fontes supremas a serem observadas na interpretação e na aplicação do 
Direito do Trabalho. Não devem ser enunciados pairando no ar, com papel 
meramente abstrato. Devem desempenhar efetiva função balizadora.

273 JOHANNPETER, Guilherme. Antidumping – Prática desleal no comércio internacional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 60.
274 “Envolve o direito à vida, os direitos pessoais tradicionais, os direitos econômicos, os direitos 
educacionais, os direitos à saúde, as liberdades públicas em geral e os direitos sociais. É o valor 
constitucional supremo, um sobreprincípio, abrangendo, portanto, todos os demais.” In: HUSEK, Carlos 
Roberto. Curso de Direito Internacional Público e Privado do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009. p. 65.
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3. Instrumentalização do direito ao desenvolvimento

O mais importante meio de tutela dos direitos humanos foi a 
formalização escrita. Em um primeiro momento, isso se deu apenas na 
esfera internacional, com as declarações de direitos humanos: “(…) atos 
solenes através dos quais organizações intergovernamentais regionais 
ou mundiais, ou organizações não governamentais de direitos humanos, 
proclamam sua adesão e apoio aos princípios gerais de direitos humanos, 
embora sem a formalidade e o valor jurídico que caracterizam os tratados 
internacionais e as normas jurídicas estatais.”275

Entre as mais importantes declarações, podemos citar a 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789), ponto 
seminal de toda a matéria, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), documento importantíssimo que representou a necessária 
mudança de paradigmas após os horrores da 2ª Guerra Mundial. 

Em decorrência do reconhecimento na esfera internacional, 
há a normatização desses direitos também nas esferas nacionais. Como 
ensinam Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano: 
“Da restauração napoleônica, em 1804, até a Primeira Guerra Mundial, 
em 1914, surge a constitucionalização dos direitos enunciados nas 
primeiras declarações. Com isso os homens passam a gozar de direitos 
humanos por força da lei, através de sua positivação das declarações de 
direitos humanos, ultrapassando o estágio de reivindicações morais para 
converter-se numa questão sociopolítica (…). 

[…] No processo de reconhecimento dos direitos humanos 
também de estabelece uma ampliação progressiva do conteúdo dos direitos 
reconhecidos, o que vem a ser uma exigência diante da “dinamogenesis” 
de novos direitos, que são novos reclamos ou concretizações ou novas 

275 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Direitos humanos: conceitos, significados e funções. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 106.
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interpretações de direitos preexistentes.”276 
Esse processo de dinamogenesis renovou a concepção de 

desenvolvimento integral, o qual perpassa, necessariamente, pelo direito 
ao desenvolvimento conjugado com o direito do desenvolvimento. Assim, 
a efetivação dos direitos sociais nesse novo quadro de complexidade global 
impõe a criação de novos instrumentos normativos hábeis a tutelá-los.

Nesse tópico, discutiremos qual seria o âmbito ideal de 
gestação e desenvolvimento desses novos instrumentos: a Organização 
Mundial do Comércio, grande palco do Direito Internacional Econômico, 
ou a Organização Internacional do Trabalho, matriz máxima do Direito 
Internacional do Trabalho.

3.1 Organização mundial do comércio (OMC)
 
As nações aliadas, por meio de seus representantes, reuniram-

se, no ano de 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, EUA, para a 
“Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas”, objetivando 
reestruturar o sistema capitalista mundial, combalido pela Segunda 
Grande Guerra, ainda em curso.

Além da definição de um corpo de disposições 
regulamentando a economia mundial, foram criadas duas instituições 
para auxiliar e viabilizar o processo de reconstrução: o International 
Bank for Reconstruction and Development (Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) e o International Monetary 
Fund (Fundo Monetário Internacional – FMI).

Em adição aos Acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos 
apresentaram, em novembro de 1945, as “Propostas para a Expansão do 
Comércio Mundial e do Emprego”. As chamadas “The Proposals” versavam, 
basicamente, sobre quatro temas: eliminação das restrições governamentais 
ao livre comércio, como subsídios, cotas, tarifas diferenciadas, entre outras; 

276 Idem. pp. 108 e 109.
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combate às limitações impostas por monopólios privados. Esta era uma 
grande novidade: os governos deveriam não só abrir mão de expedientes 
limitantes ao livre comércio, como também impor aos empresários a 
obrigação de fazer mesmo; regulação dos mercados de produtos de base, 
como trigo, açúcar, algodão, etc.; e manutenção de níveis elevados de 
produção e emprego, iniciativa já manifestada pela Carta Atlântica. Essa 
era uma preocupação generalizada, conforme já visto. Sendo de conteúdo 
mais programático, a sua consecução era de mais difícil aferição. 

Juntamente com essas propostas, os Estados Unidos 
propugnavam a criação da “Organização Internacional do Comércio”, 
que atuaria como Instituição Especializada das Nações Unidas. Com 
base na proposta americana, a ONU convocou, em 1946, a “Conferência 
Mundial sobre Comércio e Emprego”.

Durante as tratativas, eram distinguíveis três teses: os Estados 
Unidos, como economia mais forte e dominante, defendiam a abertura 
total, com nível zero de proteção; os países em desenvolvimento, com 
economias frágeis e indústrias incipientes, esperavam se beneficiar de 
um tratamento especial e de maior proteção; os europeus, por sua vez, 
estavam em uma posição intermediária, aceitando um desmonte tarifário 
parcial, mas pretendendo manter os sistemas de preferências tarifárias 
com os integrantes de seus impérios coloniais e com suas ex-colônias.

No fim, a Carta de Havana consagrou uma combinação dos 
diferentes pontos de vista. Os europeus conseguiram não só a manutenção, 
ainda que temporária, das preferências imperiais, como também a 
possibilidade de criar uniões aduaneiras e zonas de livre comércio.

Foram negociações de vulto, tendo 53 países assinado 
a Ata Final da Conferência de Havana, à qual se anexada a Carta da 
OIC. Nada obstante os esforços empreendidos, principalmente pelo 
governo estadunidense, a OIC nunca saiu do papel. Ironicamente, sua 
existência efetiva foi impedida pelo Congresso dos Estados Unidos, 
que, durante o procedimento de ratificação, recusou-se a aprovar o texto. 
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Os congressistas consideraram as derrogações exagerada e incabíveis, 
contrárias ao espírito do livre comércio.277

Assim, em 1951, o projeto da OIC chegou ao fim, antes 
mesmo de ganhar vida. No entanto, os trabalhos da Conferência não foram 
realmente em vão. Em 1947, paralelamente à Conferência de Havana, 
aconteceu, também por iniciativa norte-americana, uma negociação 
multilateral sobre política tarifária. Em apenas sete meses, os 23 países 
participantes reduziram seus direitos alfandegários sensivelmente. Tanto 
assim o foi que o resultado imediato da aplicação do General Agreement 
on Trade and Tariffs (GATT – Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas), 
em 1948, foram 45.000 concessões tarifárias, referentes a um comércio 
de 10 bilhões de dólares.

Com o prematuro fim da OIC, o GATT, que deveria ser apenas 
um acordo temporário, passou a ser, obrigatoriamente, o único quadro 
multilateral a reger o comércio internacional, assim permanecendo por 
quase 50 anos. O GATT, embora não sendo uma organização internacional 
pela literalidade jurídica, atuava como um organismo internacional. 
Contudo, não se pode esquecer que constituía um tratado, que, strictu 
sensu, era apenas uma norma.278

Justamente por isso, contava com uma estrutura bastante 
simples, prevendo apenas um órgão: a “Reunião das Partes Contratantes”. 
Importante salientar que, por não ser uma organização internacional, os 
estados integrantes não recebiam a denominação de “membros”, mas 
de “partes contratantes”. Com o passar do tempo, foram criados outros 
órgãos, como a “Sessão das Partes Contratantes” e o “Conselho dos 
Representantes”, entre outros, tendo o GATT reunido todos os elementos 
de uma organização internacional, sem jamais tê-lo sido oficialmente.

Ocorreram, sob os auspícios do GATT, diversas 
negociações multilaterais, denominadas “Rodadas”. Ainda que o 
277 LAMBERT, Jean-Marie. Curso de Direito Internacional Público – Vol. III – A Regência 
Neoliberal. Goiânia: Kelps, 2000. p. 182.
278 Idem. p. 234.
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desmonte tarifário fosse o tema principal, eram abarcados outros 
assuntos concernentes ao livre comércio. Na Rodada Tóquio 
(1971) foi analisada, dentre outras questões, a prática do dumping 
e a aplicação de direitos antidumping. Um “Código Antidumping”, 
elaborado durante a Rodada Kennedy (1962), foi submetido a um 
comitê especial, que aprovou o procedimento ali disciplinado.

De todas as Rodadas, a mais importante e vultosa foi a do 
Uruguai, iniciada em 1986. Com a duração prevista de quatro anos, 
acabou por se estender até 1994. Ainda assim, terminou com um acordo 
incompleto, excluindo três setores importantes: finanças, transportes 
marítimos e o audiovisual. Também se aproveitou para definir com 
maior precisão o método a ser utilizado para determinar a existência de 
dumping e também os critérios para comprovar o prejuízo e a relação 
causal entre a prática incriminada e o dano.

A Rodada Uruguai foi encerrada em 15 de abril de 
1994, com a assinatura da Ata Final de Marrakesh (Marrocos), à 
qual foi anexado, entre outros documentos, o acordo constitutivo 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). A recém-criada 
organização teria cinco grandes missões279: 1. garantir a aplicação 
do conjunto de acordos anexados à Ata Final de Marrakesh; 2. 
oferecer um quadro para futuras negociações comerciais; 3. examinar 
regularmente as políticas comerciais dos seus membros, de maneira a 
eliminar os obstáculos às trocas; 4. garantir maior eficiência na solução 
de controvérsias; e 5. oferecer foro permanente de negociações.

Não há no âmbito da OMC qualquer dispositivo regrando 
relações de trabalho e sua precarização, ainda que para fins de vantagem 
comercial indevida. Em verdade, a Declaração Ministerial ao fim da 
Conferência de Singapura, em 1996, ao reafirmar o compromisso 
com a observância dos padrões trabalhistas internacionalmente 
reconhecidos, apontou a OIT como organização competente para 
279 Idem. p. 233.
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determinar e instrumentalizar tais padrões, rejeitando o uso destes para 
fins protecionistas.280 

3.2 Organização internacional do trabalho

A Organização Internacional do Trabalho foi criada pelo 
Tratado de Versailles, em 1919, como parte da Sociedade das Nações, 
logo após a Primeira Guerra Mundial, durante o processo de paz. Sua 
concepção foi resultado de um longo processo de conscientização dos 
trabalhadores, dos empregadores e dos governantes da necessidade 
de instituir-se uma rede de proteção aos obreiros, muitos dos quais 
submetidos a condições aviltantes de trabalho.

Conforme visto, o liberalismo oriundo da Revolução Francesa 
(1789) pregava, dentre outras, a plena autonomia da vontade e a não 
intervenção estatal nos negócios privados. Decorria desses paradigmas 
a liberdade contratual plena, que, segundo os intelectuais liberais, seria 
inviabilizada por qualquer “classe de corporações de cidadãos do mesmo 
estado ou profissão”, razão pela qual foram abolidas e proibidas (art. 1º 
da Lei Chapelier, de 17 de julho de 1791). Tal vedação alastrou-se por 
outros ordenamentos jurídicos.

Ocorre que tão defendida liberdade gerava situações 
anacrônicas, dada a desigualdade existente entre as partes contratantes 
em muitos casos, notadamente nos contratos de trabalho subordinado. 
Na tentativa de corrigir e reverter esse quadro, os operários uniram-
se, apesar da proibição existente. As “trade unions” inglesas foram 
uma importante demonstração da força da união dos trabalhadores. 
Em resposta aos esforços por elas empreendidos, o Parlamento 
Britânico, em 1824, revogou a proibição ao sindicalismo, passando a 
tolerar as “trade unions”, sem conferir a elas, contudo, personalidade 
jurídica. Somente em 1871 o Governo inglês regulamentou o direito 
280 HEPPLE, Bob. Labour Laws and Global Trade. Oxford: Hart Publishing, 2005. p. 130. 
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de sindicalização, sendo seguido por outros países, marcadamente 
França e Estados Unidos. 

Ao mesmo tempo, alguns intelectuais e governantes passaram 
a defender a tese da internacionalização das normas de proteção ao 
trabalho, seja com objetivos humanitários e cristãos, a fim de minorar os 
sofrimentos dos trabalhadores, seja para evitar concorrências desleais, não 
permitindo que a precarização das condições trabalhistas representassem 
vantagens comerciais indevidas. A primeira manifestação de que se tem 
notícia nesse sentido foi do empresário Robert Owen, que aplicou ideias 
inovadoras em sua fábrica de tecidos na Escócia. Em 1818, Owen propôs 
ao Congresso de Aix-la-Chapelle que fosse instituído um limite legal 
internacional da jornada de trabalho. Ele não obteve êxito e não recebeu 
apoio de algum governo, mas suas sugestões revolucionárias abriram 
caminho para as futuras transformações que se sucederiam. 

Uma dessas transformações foi a “Assembleia Internacional 
dos Trabalhadores” (comumente denominada Primeira Internacional), 
ocorrida em Londres no ano de 1864, em que Marx e Engels lançaram 
um manifesto conclamando a união do proletariado e a criação de uma 
legislação social internacional. 

A ideia de estabelecer “(…) uma legislação internacional 
que, instituindo direitos irrenunciáveis em favor dos trabalhadores, 
tivesse também por escopo equilibrar o ônus da proteção social, entre 
países industrializados e concorrentes no comércio mundial”281 tomava 
mais corpo e ganhava força.

Nesse esteio, a Suíça, por iniciativa dos deputados Decurtens e 
Favon, convocou os Estados industrializados europeus para uma conferência 
que seria realizada em Berna, em 5 de maio de 1890, onde seriam discutidas 
futuras normas protetivas internacionais. Contudo, o Kaiser Guilherme II, 
aproveitando-se do reconhecimento internacional gozado pela Alemanha, 

281 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. e com novos textos. São 
Paulo: LTr, 2000. p. 85.
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convocou a Conferência de Berlim, para 15 de março de 1890. Importante 
destacar que a Alemanha foi a precursora em adotar um regime de Previdência 
Social, sob o comando do Chanceler Bismarck.

Tal Conferência de Berlim ocorreu conforme o planejado, 
mas seus resultados práticos foram parcos, em parte pela hesitação dos 
governos europeus em adotar normas internacionais de proteção aos 
trabalhadores e em outra parte por ter o Kaiser Guilherme II perdido o 
entusiasmo pela causa, após conseguir a maioria no Reichstag (Parlamento 
da Prússia). Contudo, não foi em vão, uma vez que foi reunido amplo 
material que serviria de base para futuras normas.

Posteriormente, em julho de 1900, ocorreu o Congresso 
Internacional de Legislação do Trabalho, durante a Exposição Internacional 
de Paris. Dentre outros tópicos, foi aprovada, por unanimidade, a criação 
da “Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores”. 
Com o apoio financeiro do governo suíço, a Associação iniciou seus 
trabalhos na cidade da Basileia. Exerceu laboriosa atividade até a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial, possuindo quinze seções nacionais e tendo 
realizado oito reuniões. 

Desde o início da Primeira Guerra, a organização sindical 
norte-americana American Federation of Labour (AFL) empreendia 
ações para que o futuro Tratado de Paz abarcasse normas de amparo ao 
trabalhador. Sindicalistas europeus encamparam essa ideia, ampliando-a, 
defendendo a participação das organizações sindicais na Conferência 
da Paz ao lado dos governantes, sob pena não serem obtidos resultados 
práticos em favor dos operários.

A questão social passou a importar aos países beligerantes 
por razões eminentemente práticas: considerando a importância das 
fábricas de armas, munições, entre outras, para as operações militares, 
era do interesse dos governos regulamentar o trabalho nesses locais para 
obter a máxima produtividade. Junte-se a isso a tomada de consciência 
dos trabalhadores. Tendo ajudado na vitória dos países aliados, seja no 
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confronto bélico direto, seja na produção interna, possuíam legítimas 
reivindicações de melhores condições de trabalho. 

No mesmo dia da instalação da Conferência da Paz (25 de 
janeiro de 1919), no Palácio de Versailles, foi designada uma “Comissão 
de Legislação Internacional do Trabalho”, que deveria, entre outras 
atribuições, apontar os meios necessários para a instituição de uma 
organização conexa à Sociedade das Nações, objetivando melhorar as 
condições de trabalho. 

Conforme lição de Sussekind, referida Comissão: “(…) 
tomou por base para discussão o projeto que havia sido apresentado pela 
delegação inglesa, o qual dispunha sobre a criação de um organismo 
tripartite, constituído de representantes governamentais, patronais e 
operários, que votariam individual e independentemente. Desde logo se 
verificou que, quanto às delegações da França e da Itália realçavam o 
papel dos governos no funcionamento do organismo e na consequente 
evolução das leis de proteção ao trabalho, os norte-americanos preferiam 
atribuir aos empregadores e trabalhadores os maiores ônus na solução 
dos seus próprios problemas, fixando-se os ingleses numa posição 
intermediária, que, afinal, veio a prevalecer. (…) Após 35 sessões, a 
Comissão concluiu, em 24 de março, o projeto que, com pequenas 
alterações, foi aprovado pela Conferência e passou a constituir a Parte 
XIII do Tratado de Versailles. Em 06 de maio de 1919 a Conferência 
adotou o texto completo do Tratado de Paz.”282

Nascia, assim, a Organização Internacional do Trabalho, 
com sede na Suíça. Nos anos entre-guerras (1919-1939), a OIT exerceu 
profícua atividade, com a criação de normas internacionais de proteção 
ao trabalho. A inovadora fórmula do tripartismo mostrou-se acertada, 
constituindo importante meio de legitimação da nova organização nas 
mais distintas esferas sociais, notadamente entre as classes operárias.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, as atividades da OIT 

282 Idem. p. 100.
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ficaram comprometidas. Em novembro de 1941, aconteceu em Nova Iorque 
uma Conferência para definir as medidas a serem adotadas após o fim do 
conflito bélico para garantir a continuidade da Organização. A conveniência 
e a importância de suas atividades foram afirmadas à época pelo presidente 
Roosevelt, que, com o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, firmara 
em agosto do mesmo ano a Carta do Atlântico, em que se manifestava a 
intenção de promover a cooperação internacional para incrementar normas 
de trabalho, prosperidade econômica e segurança social.283

Em 1944, realizou-se na Filadélfia a 26ª sessão da 
Conferência, na qual foi aprovada a Declaração da Filadélfia, que tratava, 
dentre outros pontos, dos seguintes tópicos: ampliação dos princípios do 
Tratado de Versailles (1919), ressaltando que a cooperação internacional 
era essencial para a segurança social da humanidade; reafirmação do 
tripartismo e a imperatividade da justiça social; ampliação da competência 
da OIT, incumbindo-a de promover programas de cooperação técnica; e 
colaboração com outros organismos internacionais.

Apesar do prestígio alcançado pela OIT, sua existência 
corria risco após do desaparecimento da Sociedade das Nações e a 
criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em junho de 1945, 
durante a Conferência de São Francisco. Em 30 de maio de 1946, 
foi firmado um acordo entre a ONU e a OIT, estipulando que esta 
seria um organismo especializado daquela, estando a ela vinculada, 
gozando de completa personalidade jurídica e autonomia.

Ainda em 1946, foi aprovado o novo texto da Constituição 
da OIT, da qual a Declaração da Filadélfia passou a ser parte integrante. 
Se antes dessa reforma a OIT tratava apenas da regulamentação das 
condições de trabalho e do seguro social, depois dela abraçou uma missão 
maior, tutelando os direitos humanos fundamentais do trabalhador.284

Atualmente, muitos críticos entendem que a atuação da 

283 Idem. p. 109.
284 RODRIGUEZ, Americo Plá. Los Convenios Internacionales del Trabajo. Montevideo: Faculdade 
de Derecho, 1963. p. 72. 
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OIT mostra-se esvaziada, uma vez que não estão previstas em sua 
Constituição sanções efetivas contra os países membros que descumprem 
as Convenções por ele ratificadas, mas tão somente advertências de 
cunho moral. No entanto, enquanto a necessária reforma do sistema da 
OIT não é realizada, entende-se que referido organismo internacional 
pode apoiar e encorajar que seus membros a adotem e desenvolvam os 
padrões trabalhistas mínimos internacionalmente reconhecidos.

Os efeitos positivos das boas práticas comerciais e trabalhistas 
devem ser divulgados com maior entusiasmo e os países membros devem 
ser pressionados a justificar mais acuradamente as razões pelas quais 
eles não tomam as iniciativas necessárias e não observam os padrões 
trabalhistas determinados pela OIT.285

3.3 Ação integrada entre OMC e OIT

O presente trabalho propõe-se a abordar temas que parecem 
irreconciliáveis, apesar de sua estreita ligação: a economia de mercado, com seu 
objetivo de atingir máxima produtividade e lucro, e a massa de trabalhadores, 
com sua necessidade de proteção. Não haveria produtos e serviços a serem 
comercializados se não houvesse pessoas engajadas nessas atividades. Mesmo 
em uma época eminentemente tecnológica, como a em que vivemos, há 
funções que só podem ser exercidas por seres humanos. Já os trabalhadores 
não teriam onde empregar a sua energia se não existisse coisas a serem 
produzidas e serviços a serem prestados. Como um elo a fechar essa cadeia, há 
a contraprestação percebida pelos obreiros, primordial à subsistência destes e 
que os tornará consumidores, essenciais para a prosperidade do mercado.

Tendo isso em mente, é deveras importante manter esses 
diferentes fatores em sintonia, em fino equilíbrio. De um lado, 
há que se fomentar a iniciativa privada, possibilitando que esta 

285 PENNINGS, Frans. e BOSSE, Claire (Eds). The Protection of Working Relationships – A 
Comparative Study. The Netherlands: Kluwer International BV, 2011. p. 195. 
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floresça e atinja altos níveis de produtividade e alcance os frutos 
financeiros esperados. Por outro, é imperativo que o exercício da 
atividade econômica não ocorra sacrificando-se a energia vital do 
empreendimento — a energia humana.

Ainda que vivamos em dias nos quais prevalece o Estado 
mínimo, com pouca intervenção do governo nos rumos do mercado, é 
necessário haver certa ingerência estatal na economia. As ditas mãos 
invisíveis do mercado não são suficientemente imparciais para privilegiar 
o interesse de todas as esferas sociais, não só a dos empreendedores. 
Não defendemos uma economia planificada, com demasiada burocracia 
e legislação engessante, apenas cremos ser imprescindível que o Estado 
estabeleça limites, ainda que fluidos, em que a economia possa se 
movimentar livremente e, ao mesmo tempo, atender à sua função social. 

A crise econômica que reverberou mundialmente desde 2008 
demonstrou a falibilidade da concepção do liberalismo contemporâneo 
(também denominado de neoliberalismo), defensora da autorregulação 
da economia. O que evitou resultados ainda mais assoladores foi a 
pronta intervenção dos governos, dispostos a injetar enormes quantias 
de dinheiro em empresas e instituições financeiras, a fim de manter a 
economia funcionando e frear a queda dos postos de trabalho. 

Embora a atuação estatal seja necessária para equilibrar a 
relação entre o mercado e a força de trabalho, ela, por si só, não é suficiente 
para corrigir todas as distorções geradas pelo livre comércio. Depreende-
se isso do próprio fato de não terem havidos iniciativas governamentais 
relevantes com o fito de garantir a dignidade dos trabalhadores, a 
manutenção dos postos de trabalho existentes e a criação de novos.

Ao estabelecer tratados contendo direitos essenciais 
destinados a todos os obreiros, a OIT e seus membros formam uma rede 
sólida de normas e debates sobre o tema. Uma das razões para o grande 
número de ratificações das Convenções dessa organização é a sua notória 
parcimônia ao estabelecer os padrões mínimos a serem observados. Ainda 
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que alguns critiquem referida prudência, julgando-a prova de fraqueza e 
falta de vontade política, é, na verdade, medida de bom senso, a fim de se 
congregarem realidades sociais as mais díspares possíveis. 

Paralelamente, a atuação da OMC é de reconhecida importância 
para manter a livre concorrência no mercado entre os países, evitando 
tratamentos discrepantes e, também, a adoção de medidas distorcivas ao 
comércio internacional. Dentre essas medidas podemos citar o dumping 
social, praticado por alguns países que, para atrair investimentos externos, 
aceitam flexibilizar as normas de proteção ao trabalho a níveis inimagináveis, 
chegando a caracterizar o aviltamento do trabalhador. Mesmo que com 
um viés comercial, visando proteger o mercado e a livre concorrência, a 
OMC desempenha importante papel na abolição dessas práticas nocivas, 
impondo medidas sancionatórias aos países que as adotam. 

Para combater práticas distorcivas que ferem a dignidade do 
trabalhador enquanto pessoa humana são sugeridas, por diferentes linhas 
de pensamento, algumas saídas. Uma delas seria a aplicação de direitos 
antidumping, sob os auspícios da OMC, assim como se faz quando há 
comprovada prática de dumping meramente econômico.

 Outra seria a adoção de cláusulas sociais, embutidas em 
tratados comerciais, também no bojo da OMC. Como visto, os países 
desenvolvidos defendem a fixação de padrões mínimos de proteção ao 
trabalho a serem respeitados por todos os Estados-membros, sob pena 
de sofrerem sanções comerciais. Os países em desenvolvimento, por 
sua vez, acreditam que a instituição de cláusulas sociais inviabilizaria 
as suas exportações.

A OIT, por seu turno, sugeriu a criação de um “selo social”, 
de engajamento voluntário por parte das empresas, que receberiam um 
certificado atestando serem respeitadoras das normas de proteção aos 
trabalhadores. Essa possível solução, assim como as outras, é alvo de 
críticas e discursos inflamados, pois dificultaria o desenvolvimento de 
indústrias incipientes ou que ainda não são tão competitivas no campo 
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tecnológico quanto as provenientes de países desenvolvidos.
Porém, ainda que compreendamos a visão eminentemente 

pragmática dos que defendem a não normatização internacional sobre o 
dumping social, com ela não coadunamos. O desenvolvimento econômico 
de um país só poderá ser considerado legítimo quando não for construído 
sobre o desrespeito dos direitos trabalhistas e, principalmente, quando os 
frutos dele advindos não se limitarem apenas aos empreendedores.

Ainda que não defendamos a visão de que todos os 
trabalhadores são hipossuficientes, não podemos esquecer que grande 
parte deles o é. Essa é a realidade de muitos obreiros, principalmente 
em países em desenvolvimento — justamente os maiores praticantes do 
dumping social. É importante ter isso em mente ao se analisar a questão. 
Não é cabível manter a cínica concepção de que os fins justificam os 
meios — que, para a aferição de lucros cada vez maiores, é aceitável o 
aviltamento dos trabalhadores como um dos efeitos colaterais.

Não, não o é. Procuramos demonstrar que o Direito do 
Trabalho está incluído no rol dos Direitos Sociais, consagrados na 
chamada 2ª Geração de Direitos Humanos. Sendo, portanto, uma 
das formas de exteriorização dos Direitos Humanos, o Direito do 
Trabalho deve ser considerado de suma importância, como instrumento 
viabilizador das mudanças sociais, políticas e econômicas necessárias 
para se atingir a proteção dos direitos mínimos dos trabalhadores. O 
alegado custo com a mão de obra não pode sobrepor-se ao valor da 
dignidade da pessoa humana.

Nesse quadro, entendemos que a atuação da OIT deve ser 
preponderante, por ser ela a organização internacional cujo acervo de 
normas e princípios é o mais adequado para reger o assunto. Um dos 
valores basilares defendidos pela OIT, em toda a sua trajetória, é de que 
o trabalho humano não é mercadoria. A fixação de um rol mínimo de 
convenções a serem ratificadas por seus membros foi um importante 
passo no combate a práticas aviltantes à condição do trabalhador. 
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Contudo, entendemos faltar força coercitiva às iniciativas na 
OIT. Isso, por si só, não é o suficiente para transferir a tutela dos direitos 
do trabalhador para a esfera da OMC. Mais produtivo seria, em nosso 
entender, estabelecer mecanismos que conferissem maior efetividade às 
normas e às decisões da OIT, como a fixação de multas ou, até mesmo, 
a aplicação de sanções comerciais em conjunto com a OMC, em uma 
atuação multidisciplinar. Nunca perdendo de vista, entretanto, que o 
papel de destaque seria da OIT. 

Por fim, vale citar o interessante entendimento de Christine 
Kaufmann, para quem as disposições de Direito Internacional Econômico 
devem ser interpretadas sob a luz das obrigações de Direitos Humanos 
assumidas pelas partes envolvidas, para que seja mantida a coerência 
entre os sistemas normativos da OMC e da OIT. Para a referida autora, 
a Declaração de Singapura não impede que a OMC trate de práticas 
comerciais distorcivas que acarretem a precarização dos padrões 
trabalhistas — e ressalta, ainda, que onde houver dúvida sobre o conteúdo 
de tais padrões a autoridade competente será a OIT.286

Conclusão

Diante da crise econômica que assola o mundo desde 2008, 
os trabalhadores foram os menos beneficiados e assistidos por programas 
e medidas que salvaguardassem seus direitos. Como uma forma de 
resposta a esse quadro, o presente trabalho procurou analisar como a 
aplicação conjunta do Direito Internacional do Trabalho e do Direito 
Internacional Econômico pode representar uma saída viável e adequada 
para a instrumentalização e efetivação dos Direitos Humanos das milhões 
de pessoas que perderam seus meios de subsistência em razão de crise.

Em um primeiro momento, tratamos sobre os Direitos 

286 KAUFMANN, Christine. Globalisation and labour rights – the conflict between core labour 
rights and international economic law. Oxford: Hart Publishing, 2007. p. 284. 
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Humanos, perpassando por suas características e seus fundamentais, com 
o objetivo de se chegar a um conceito de tão importante ramo jurídico, 
que se divide em diferentes gerações (ou dimensões). Dentre estas, 
destacamos a 2ª Geração, em cujo bojo encontram-se os direitos sociais, 
econômicos e culturais, justamente por sua proximidade com o Direito 
Internacional Econômico. 

Sendo parte integrante do Direito Internacional Público, o 
Direito Internacional Econômico procura regrar as questões referentes à 
produção e à circulação de seus diversos fatores (pessoas, bens, capitais 
e serviços), o consumo, o direito da cooperação, do comércio, dos 
investimentos, das instituições econômicas internacionais, da integração 
regional e o desenvolvimento.

Já o Direito Internacional do Trabalho, verdadeira expressão dos 
Direitos Humanos de 2ª Geração, constitui ciência essencial para que os padrões 
trabalhistas mínimos internacionalmente reconhecidos sejam observados. Insta 
que o trabalhador seja protegido também como cidadão que é, evitando que a 
energia por ele despendida seja tratada cinicamente como mera mercadoria. 
Não podemos esquecer que atrás da mão de obra contratada, que atrás do 
serviço prestado, existe um ser humano, titular de direitos indisponíveis, que 
por todos devem ser observados, inclusive pelos Estados.

Principal organismo internacional do âmbito do Direito 
Econômico Internacional, a OMC veio a lume em 1994, dentro da 
Rodada Uruguai. Não possui qualquer dispositivo regrando relações de 
trabalho e sua precarização, ainda que para fins de vantagem comercial 
indevida. Em verdade, a Declaração Ministerial ao fim da Conferência 
de Singapura, em 1996, ao reafirmar o compromisso com a observância 
dos padrões trabalhistas internacionalmente reconhecidos, apontou a 
OIT como organização competente para determinar e instrumentalizar 
tais padrões, rejeitando o uso destes para fins protecionistas.

A OIT, por seu turno, é a verdadeira fonte e matriz do 
Direito Internacional do Trabalho. Atualmente, muitos críticos 
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entendem que a atuação da OIT mostra-se esvaziada, uma vez que 
não estão previstas em sua Constituição sanções efetivas contra os 
países membros que descumprem as convenções por ele ratificadas, 
mas tão somente advertências de cunho moral. No entanto, enquanto 
a necessária reforma do sistema da OIT não é realizada, entende-se 
que referido organismo internacional pode apoiar e encorajar que seus 
membros adotem e desenvolvam os padrões trabalhistas mínimos 
internacionalmente reconhecidos.

Entendemos faltar força coercitiva às iniciativas na OIT. 
Isso, no entanto, não é o suficiente, por si só, para transferir a tutela 
dos direitos do trabalhador para a esfera da OMC. Mais produtivo seria, 
em nosso entender, estabelecer mecanismos que conferissem maior 
efetividade às normas e às decisões da OIT, como a fixação de multas ou, 
até mesmo, a aplicação de sanções comerciais em conjunto com a OMC, 
em uma atuação multidisciplinar. Nunca perdendo de vista, entretanto, 
que o papel de destaque seria da OIT, palco por excelência da evolução 
do reconhecimento e efetivação dos padrões trabalhistas mínimos 
internacionalmente reconhecidos.
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Introdução

Em um contexto de globalização, em que as fronteiras 
se diluem devido ao grande e rápido acesso à informação, torna-se 
imprescindível que os Estados soberanos venham, na mesma velocidade, 
adequar-se a essa nova sociedade global que está, cada vez mais, 
consolidando-se.

Nesse sentido, torna-se de importância máxima que os 
instrumentos estatais soberanos venham cooperar-se entre si, ou seja, 
respeitando a indistinta soberania de cada um, apliquem, nos limites de 
suas fronteiras, decisões advindas de juízos alienígenas e de organismos 
de competência reconhecida pelo próprio Estado.

Valoriza-se o instrumento de cooperação judiciária 
internacional — sendo esse caracterizado como intercâmbio internacional 
para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais provenientes 
de outro Estado para sua execução em um terceiro —, contribuindo para 
a interdependência dos poderes judiciários, necessitando, assim, que 
os operadores do direito saibam reconhecer a aplicação de tratados que 
versem sobre o tema, bem como o que o seu próprio direito alude sobre 
tais questões. 

Assim sendo, essa cooperação divide-se em três grandes 
ramos, quais sejam: cooperação internacional — especialmente no que 
tange às questões de pessoas nacionais em Estados estrangeiros, crimes 
transnacionais e inserção internacional do país —; reconhecimento 
e execução de sentenças alienígenas; tramitação internacional de atos 
processuais. 

Tendo em vista o vasto campo abrangido pela cooperação 
judiciária internacional, este trabalho visa a breves apontamentos sobre a 
segunda e, de maneira reflexa, sobre a terceira divisão da própria cooperação, 
focando, ainda mais, na homologação de sentenças estrangeiras. 
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Dessa maneira, analisar-se-á, nos ditames da própria 
homologação, suas características, envolvendo todo seu procedimento, 
partindo do pressuposto da cooperação, passando por suas considerações 
no plano internacional e, chegando, então, na jurisdição interna.

Para isso, faz-se necessário o entendimento de seu 
procedimento, dos seus recursos cabíveis, da construção da coisa julgada 
em âmbito internacional, além de outras questões a serem levantadas no 
decorrer do trabalho.

Finalmente, diz-se que não se pretende esgotar todos os temas 
sobre tal homologação, tendo em vista que, tanto o direito nacional, 
quanto o internacional, estão em constantes mudanças e construindo, 
cada dia mais, outros temas e institutos acerca da questão. Pretende-se, 
apenas, possibilitar o conhecimento um pouco mais afundo para que 
surja a compreensão e o debate dos institutos já existentes e daqueles que 
possam vir a serem criados.

1. Cooperação internacional

Acredita-se que para que a cooperação judiciária internacional 
tenha alcançado as delimitações que hoje se estabelecem — especialmente 
com o apoio de outros poderes judiciários para a consolidação de direitos 
aos cidadãos, estejam onde estiverem —, fora de extrema importância, 
em um primeiro momento, o desenrolar da cooperação internacional. 

Avalia-se que essa cooperação já vem de tempos antigos, 
desde o mercantilismo, quando então o comércio mostrou necessária 
uma cooperação entre as leis para seu desenvolvimento. Mas fora com 
a globalização, com a crescente circulação de bens, capitais, serviços 
e pessoas, além da criação de organismos multinacionais — tais como 
empresas, organizações internacionais, blocos regionais —, que a 
cooperação entre os Estados se mostrou imprescindível. 

Lembra-se que atos — localizados não apenas dentro 
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do direito civil, mas dentro do direito comercial, penal, econômico, 
administrativo, da previdência social, tributário e fiscal —, advindos da 
interação entre todos esses agentes com novas molduras nas sociedades 
atuais precisam ser cumpridos em outro ordenamento de onde foram 
desenrolados. Então, por essas e outras razões a serem analisadas, é que 
se apontou imprescindível a aplicação do direito estrangeiro, tanto direta, 
como indiretamente, no sistema jurídico local. 

Pontua-se que essa cooperação internacional dos Estados, no 
âmbito de seus poderes judiciários, é voluntária, baseada tanto na lei interna, 
quando nas obrigações assumidas a partir de tratados bi ou multilaterais. 

O Brasil andou no mesmo sentido da evolução de toda a 
cooperação internacional e, segundo o Ministério da Justiça, traduz-
se o conceito dessa: 

É a interação entre os Estados com o objetivo de dar eficácia 
extraterritorial a medidas processuais provenientes de outro Estado. A 
cooperação jurídica pode se basear em tratado ou em pedido de reciprocidade. 
Dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, merecem destaque: 
Homologação de sentença estrangeira: É instrumento dedicado a dar eficácia, 
em um Estado, a decisões jurídicas definitivas, provenientes de outro Estado. 
No Brasil, é processo de competência do STJ, conforme o artigo 105, inciso I, 
alínea “i”, da Constituição da República Federativa do Brasil. Carta Rogatória: 
é a solicitação feita pela autoridade judiciária de um Estado à autoridade 
judiciária de outro Estado para impulsionar o processo nos casos de: citação, 
intimação, inquirição, oitiva de testemunhas, exame, perícias, vistorias, 
avaliações, diligências, entre outros. O intercâmbio de cartas rogatórias 
efetua-se por via diplomática ou por meio de autoridades centrais, indicadas 
em acordos internacionais. Pedido de assistência jurídica: É a atividade de 
cooperação jurídica, entre Estados, que permite executar, em dada jurisdição, 
atos solicitados por autoridades estrangeiras. Tais atos têm fundamento em 
investigação ou instrução de ações jurídicas em território estrangeiro. 

Conclui-se, dessa forma, que a cooperação internacional 
entre os Estados, especialmente no que tange aos seus aspectos jurídicos, 
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torna-se sensível para o desenvolvimento desses próprios, tendo em vista 
que conseguem, mais facilmente, inserir-se na ordem internacional e, da 
mesma forma, desenvolver os mais variados aspectos de sua sociedade. 

2. Homologação de sentenças estrangeiras

2.1 Conceito e antecedentes históricos

A cooperação judiciária internacional pode ser materializada 
na homologação de sentenças estrangeiras. Lembra-se que essa cooperação 
acaba por ser imprescindível para a própria eficácia da aplicação das 
legislações nacionais respectivas e, nesse sentido, os Estados regem-se 
segundo o princípio do aut dedere aut judicare, ou seja, ou julga, ou entrega. 

Pode ser dito, ainda, que essa mesma cooperação diz respeito ao 
Direito Processual Internacional, compreendendo a integração jurisdicional 
de Estados distintos, vindo através da homologação de sentenças estrangeiras 
traduzir o maior teor de cooperação judiciária internacional, sendo a 
justificativa, em última análise, a proteção da pessoa humana.

Nesse sentido, a referida homologação de sentença é uma 
aplicação indireta da lei estrangeira, uma vez que há a aplicação do 
direito estrangeiro, mas fora aplicado na própria jurisdição do local, e 
não internamente, onde se pretende fazer executar a sentença — lembra-
se que a aplicação do direito estrangeiro pode ser empregada pelo juiz 
do foro, na composição da lide de outro país (aplicação direta) ou pela 
execução de sentença proferida pela justiça estrangeira, pendente de 
homologação no primeiro (aplicação indireta).

Diz-se, ainda, que a homologação tende a solver e amparar 
as relações privadas e respeitar a ordem pública, a soberania e os bons 
costumes do Estado em que se requer essa primeira. 

Analisa-se, especialmente em um contexto de globalização, 
que o instituto da homologação veio, ao longo do tempo e segundo o 
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crescimento e a necessidade da sociedade internacional, aprimorar-se.
Em solos brasileiros, a primeira regulamentação a respeito 

surgiu com o decreto 6982, em 1878, onde se institui o sistema de 
atribuição de eficácia e a execução de sentenças estrangeiras, mediante 
ordenação dos órgãos jurisdicionais locais. Esse decreto veio a ser um 
grande avanço no direito nacional, sendo que, até hoje, muito de seus 
princípios e bases servem de inspiração. 

Em um segundo momento, a lei 221, de 1894, veio, ainda que 
de maneira incompleta, expressar a competência do Supremo Tribunal 
Federal para o processo de homologação, passando, também, a designar 
a participação dos interessados e da Procuradoria Geral da República. 

Já no Código Civil de 1916, observou-se o artigo 16 de sua lei 
de Introdução que versava sobre o tema, dispondo que as sentenças dos 
Tribunais estrangeiros serão exequíveis no Brasil, mediante condições 
que a lei brasileira fixou. 

Além desse Código, pôde-se prever regulamentação acerca do 
tema nas Constituições Federais de 1934 (artigo 76), de 1937 (artigo 101), 
de 1967 (artigo 114), na Emenda Constitucional de 1969 (artigo 119) e na 
Constituição de 1988 (artigo 102), onde se manteve, até então, a competência 
do Supremo Tribunal Federal para o processo de homologação. 

Mais tarde, em 2004, com a reforma do sistema judiciário, 
advinda da Emenda Constitucional de número 45, transferiu-se a 
competência para o Superior Tribunal de Justiça, para processar e 
homologar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras 
(inclusive as proferidas por árbitros) e a concessão do exequatur287 às 
cartas rogatórias passivas (àquelas requeridas por juiz estrangeiro para o 
cumprimento no Brasil). 

Ainda, pode-se dizer que, hoje, a homologação guarda 
deveres, além de requisitos advindos da lei interna, para com os Tratados 
bilaterais e multilaterais — que o Brasil ratificou acerca do tema. 
287 Exequatur é a expressão latina que designa o execute, o cumpra-se da sentença. 
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2.2 Os tratados acerca da homologação 

Tratados — tanto bi como multilaterais — têm objetivo de 
comprometer os Estados e de uniformizar, entre esses, diversos temas de 
relevância internacional. 

Assim sendo, não poderia ser diferente para com a questão 
de homologação de sentenças estrangeiras e, no caso da América Latina, 
os tratados possuírem por excelência consolidar a recente democracia de 
seus Estados integrantes, além de possibilitar a maior segurança jurídica 
e eficácia de seus institutos jurídicos. 

Nessa parcela territorial, destaca-se, sobretudo, a Convenção 
Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos 
Arbitrais Estrangeiros, de 8 de maio de 1979, tendo sido ratificada pelo Brasil 
(promulgada pelo decreto n. 2411, de 2 de dezembro de 1997). Vigoram, 
ainda, inúmeros tratados bilaterais acerca da matéria entre os países latinos. 

O Brasil veio a ratificar, juntamente com a Franca, o Acordo 
de Cooperação em Matéria Civil (28 de maio de 1996); a Convenção de 
Nova Iorque sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro (20 de junho 
de 1956); o Protocolo de Las Leñas sobre Cooperação e Assistência 
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa 
(27 de junho de 1992) — documento básico de cooperação e assistência 
judiciária no Mercosul. 

Além de todos esses, não se pode esquecer de um dos mais 
relevantes tratados no âmbito da arbitragem internacional, qual seja, a 
Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de 
Sentenças Arbitrais Estrangeiras, tendo sido promulgado, no Brasil, pelo 
decreto nº 4311, de 23 de julho de 2002. 

Debate-se que essa convenção veio a ser elaborada, no 
âmbito das Nações Unidas, por sugestão da Câmara de Comércio 
Internacional (CCI), tendo sido esse o documento mais relevante, no 
plano internacional, acerca do tema da arbitragem. 
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Para o Brasil, esse diploma acaba por trazer maior segurança 
jurídica para as partes estrangeiras que visem a participar de procedimentos 
arbitrais com outras partes brasileiras. 

Combinada a essa questão, a ratificação de tal instrumento 
traz outra questão à tona: a discussão, advinda do artigo III de tal, acerca 
da manutenção ou não da exigência de se obter a homologação das 
sentenças arbitrais estrangeiras perante o Superior Tribunal de Justiça.

A primeira análise que deve ser feita na busca de uma solução 
para a questão apresentada é que a legislação brasileira já considerou 
a primazia absoluta dos tratados internacionais sobre as leis ordinárias 
internas — especialmente quando considera os tratados que versem 
sobre direitos humanos como emendas constitucionais.

Apesar de esse tema ter sido muito polêmico no âmbito 
doutrinário — uma vez que a corrente monista dividiu-se entre aqueles que 
consideravam a primazia do direito internacional e outros que a consideravam 
como sendo do direito interno —, a vasta maioria dos doutrinadores acredita 
que o tema não merece mais discussão, uma vez que entende como certo a 
primazia das normas internacionais sobre a legislação infraconstitucional, 
sendo que esse deve ser o entendimento do judiciário brasileiro.

Mas a problemática que se sugere no caso analisado é se a 
legislação brasileira não considera a homologação pelo STJ como um 
requisito de maior onerosidade, plenamente possível, para a tal homologação. 

Dessa maneira, a resposta a ser buscada deve pautar-se no artigo 
105, I, “i” da Constituição Federal e no artigo III da Convenção de Nova Iorque. 

Primeiramente, vale ser dito que não sendo a Convenção 
de Nova Iorque um tratado que verse sobre direitos humanos, não teve 
quorum qualificado para sua aprovação e, assim sendo, apesar de sua 
indiscutível supralegalidade, ainda assim, encontra-se abaixo dos ditames 
constitucionais. Combinada a essa justificativa, o texto constitucional 
brasileiro não distinguiu sentenças estrangeiras das sentenças arbitrais 
estrangeiras, sendo que se entendeu que, nas primeiras, estariam 
abarcadas as segundas — como espécies. 
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Logo, com essas considerações, entende-se que, apesar da 
validade e aplicação dessa convenção no âmbito interno, ainda assim, a 
sentença arbitral estrangeira, para produção de efeitos e executividade em 
território brasileiro, deve passar pelo processo de homologação no STJ. 

Além desses entendimentos, a lei nº 9307/96 previu, 
expressamente, que o reconhecimento das sentenças arbitrais, 
provenientes de outro país, só é possível após a homologação pelo STJ.

Com essas considerações, pode ser entendido que os tratados, 
em grande parte, possibilitaram o desenvolvimento da homologação de 
sentenças estrangeiras nos mais diversos Estados, de maneira, cada vez 
mais, uniformes e, além disso, foram os grandes responsáveis pela maior 
cooperação e interdependência dos judiciários desses mesmos Estados. 

2.3 Os sistemas de homologação 

Tema que ocupa parte do ramo do Direito Internacional 
Privado, os sistemas de homologação podem ser divididos, em suma, em 
quatro formas, quais sejam: revisão de mérito, revisão parcial de mérito, 
reciprocidade diplomática e delibação.

O método mais utilizado para esse processo acaba por ser 
o da delibação, que repousa em pressupostos estabelecidos pela ordem 
jurídica na qual a sentença deve ser executada. 

O sistema de delibação teve origem no Direito italiano, em 
1865, no Código de Processo Civil da Itália, destinando-se a analisar a 
sentença estrangeira apenas em sua forma, sem adentrar ao mérito, sendo 
examinados os requisitos externos, as formalidades da decisão, seus 
pressupostos, que devem estar coerentes com os parâmetros do direito 
onde deva ser executada a sentença em questão, sendo que a força e os 
efeitos da decisão não são modificados ou acrescidos pela homologação. 

É a forma que ocorre a homologação no Brasil, uma vez que, 
quando a sentença estrangeira passa pelo STJ para vir a ser executada 
em solos nacionais, não há a verificação de seu mérito integralmente, 
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mas apenas requisitos formais e aqueles considerados indispensáveis ao 
Estado brasileiro — adentrando, aí sim, no mérito para cumprimento de 
alguns requisitos. 

Assim, entende-se que o mérito só é analisado, na 
homologação, naquilo que se demonstra indispensável para garantia e 
segurança do Estado democrático brasileiro.

2.4 Requisitos para a homologação

O direito processual brasileiro diz ser imprescindível a 
exigência de competência do órgão que proferiu a sentença, a formação 
da relação processual pela citação — mesmo que ocorra a revelia —, o 
trânsito em julgado da decisão, além da sentença dever estar revestida 
das formalidades necessária à execução no lugar em que foi proferida. 

Já no que tange ao direito material, diz-se que a sentença deve 
não ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

Seleciona-se, ainda, que a homologação deva obedecer aos 
pressupostos previstos no regimento interno do STJ, o artigo 5 da resolução 
9 de 4 de maio de 2005 do STJ e a lei de Introdução ao Código Civil, em 
seus artigos 15 a 17, sendo assim elencados: a) se a sentença for proferida 
por juiz competente, ou seja, se a causa poderia ter sido decidida no 
país onde se decidiu; b) correta formação da relação processual, ou seja, 
as partes devem ter sido citadas conforme as formalidades necessárias 
do lugar ou ter ficado caracterizada a revelia; c) trânsito em julgado 
da sentença, conforme as leis que a regem, além de estar revestida das 
formalidades que permitam a execução no lugar em que foi proferida; 
d) juntada da certidão ou cópia autenticada do texto integral da sentença 
estrangeira; e) autenticação pelo cônsul brasileiro no país de origem, vez 
que deve ser autenticada no Estado em que foi proferida, cabendo ao 
cônsul brasileiro, residente nesse, fazer tal comprovação; f) a sentença 
estrangeira deve ser inteligível, ou seja, o documento que contem a 
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sentença, bem como ela própria, devem ser suficientemente explícitos 
para que o STJ possa compreender o julgado estrangeiro em todo o seu 
significado, podendo vir acompanhado de peças complementares. 

Além de todas essas observâncias, deve-se, ainda, levar em 
consideração os artigos 88 e 89 do Código de Processo Civil, observando 
se não houve invasão, segundo a matéria discutida na sentença alienígena, 
da competência exclusiva brasileira.

2.4.1 Soberania nacional, ordem pública e bons costumes

Mais do que certo que a sentença estrangeira, quando então 
vir a ser homologada pelas autoridades brasileiras, deve respeitar os 
requisitos objetivos nas leis nacionais e, também, os requisitos de caráter 
subjetivo, quais sejam: a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes (artigo 17 da lei de Introdução ao Código Civil).

Pontua-se que esses três requisitos possuem um papel 
relevante, mas problemático na homologação da sentença alienígena, 
tendo em vista que seu conceito não se encontra presente em qualquer 
documento legal, dando base para interpretações dúbias. 

No que concerne à soberania nacional, diz-se que esta tem 
o poder de dar liberdade ao Estado para agir como bem entender, sem 
se submeter a qualquer outro, estando a sociedade internacional, no que 
condiz aos seus Estados, numa horizontalidade de poderes. Ou seja, a 
soberania, segundo REZEK (2005, p.224), é atributo fundamental do 
Estado, faz-lhe titular de competências que, precisamente, porque existe 
uma ordem jurídica internacional, não são ilimitadas; mas nenhuma 
outra entidade as possui superiores. 

Assim sendo, a soberania descarta qualquer imposição 
para com outro Estado, com mesmos poderes em âmbito internacional, 
tornando possível a imposição de requisitos para reconhecimento de uma 
sentença advinda de um terceiro. 
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Adentrando ao conceito de ordem pública, sabe-se que essa, 
no direito interno, como DOLINGER (2008, p. 393) afirma, funciona 
como princípio limitar da vontade das partes, cuja liberdade não é 
admitida em determinados aspectos da vida privada.

Mesmo em um conceito interno, a ordem pública guarda 
questionamentos e não possui clareza para aplicação direta e imediata, sem 
o devido entendimento subjetivo do aplicador do direito. Quando se adentra 
ao campo do Direito Internacional Privado, então, a incerteza é maior ainda. 

O conceito de ordem pública nesse ramo do direito guarda os 
valores da moral, dos bons costumes, do direito natural e da sensibilidade 
média da sociedade em questão, provando que pode ser até mesmo mais 
amplo do que aquele aplicado diretamente na ordem interna.

Dessa maneira, no que condiz à homologação de sentenças 
estrangeiras em conformidade com a ordem pública, em um conceito 
mais determinável possível, estas devem ir de encontro aos valores da 
sociedade, não tendo, em seu mérito, decisões que confrontem tanto com 
a ordem jurídica, quanto aos valores intrínsecos da sociedade em que virá 
a ser executada essa determinada sentença. 

Acredita-se que a ordem pública, em última análise, vem até 
mesmo confundir-se com os bons costumes — último requisito subjetivo 
para a homologação da sentença alienígena —, relevando que os bons 
costumes dependem, tal como a ordem pública, dos valores tidos como 
corretos para determinada sociedade, além das normas legais. 

Preenchendo a sentença estrangeira, esses requisitos de ordem 
subjetiva — além daqueles elencados nos dispositivos legais nacionais — 
passa-se, então, para o procedimento de homologação propriamente dito. 

2.5 Competência e procedimento para a homologação

Primeiramente, trata-se da questão do procedimento de 
homologação, em solos brasileiros, debatendo-se a transferência de 
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competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça. 
Dessa forma, especifica-se que essa mudança veio a alterar 

o artigo 105, I, “i” da Constituição Federal, tendo seu efeito imediato, 
com a edição da Resolução de número 22, em 31 de dezembro de 2004, 
pela Presidência do STJ, sujeitando tais feitos, transitoriamente, aos ritos 
previstos no Regimento Interno do STF para a homologação de sentenças 
estrangeiras e cartas rogatórias. 

Apesar dessa reforma não ter alterado os pressupostos 
positivos e negativos da homologação de sentenças, o procedimento no 
STJ, bem como o entendimento de algumas questões, tendem a sofrer 
algumas alterações.

Assim sendo, hoje, o procedimento para homologação 
inicia-se com a petição do interessado, dirigida ao Presidente do STJ, 
que verificara sua regularidade formal e, se for o caso, citará o requerido 
para, em quinze dias, contestá-la. 

Se for caso de contestação, o pedido de homologação será 
distribuído a um dos Ministros da Corte Especial, integrada pelo Presidente 
do STJ, Vice e Coordenador Geral de Justiça. Pontua-se, nesse quadro, que 
a contestação só poderá versar quanto à forma, vedando-se a discussão de 
aspectos ligados ao mérito da sentença estrangeira, a não ser que seja caso 
de afronta a ordem pública, soberania nacional e bons costumes. Nesse 
momento, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo de dez dias, 
podendo, também, impugnar o pedido de homologação. 

Superada essa fase de impugnação e contestação, e vindo a 
ocorrer a homologação da sentença estrangeira, então, é extraída dos autos 
a carta de sentença e enviada ao juízo federal competente, por distribuição, 
segundo o ditame do artigo 109, X, da CF, para sua execução. 

Lembra-se, ainda, que a homologação tem apenas o sentido 
de dar efeito à sentença para que cumpra seus ditames, ou seja, para que 
se inicie sua execução, sendo que a cognição realizada não é exauriente 
ou plenária, vez que a causa em si encontra-se decidida em tribunal 
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alienígena, limitando-se a defesa a impugnação da autenticidade dos 
documentos, alcance da decisão e requisitos de homogabilidade. 

Nesse sentido, ainda, pode ser dito que o juiz da causa pode afastar 
a homologação da sentença quando afetar diretamente um dos interesses 
fundamentais do Estado do foro e dos seus cidadãos, sendo que a principal e 
universal questão é a ordem pública — sendo essas as leis obrigatórias do foro. 

A ordem pública acaba por ser um limite de exceção, 
reduzindo a aplicação da lei estrangeira, sendo que, além dessa, denega-
se, no Brasil, ainda, efeito ao direito estrangeiro que choque com suas 
concepções básicas, o qual possa vir a estabelecer normas absolutamente 
incompatíveis com os conceitos de justiça, moral, religião, e economia 
e política, sendo uma concepção fluida e relativíssima, vindo a seguir o 
bom senso de justiça. 

Se nada dispuser acerca dos princípios elementares do 
Estado brasileiro, a sentença virá a ser homologada nos ditames acima 
descritos. Pontua-se, apenas que, antes de ocorrido todo o processo de 
homologação, a sentença estrangeira terá apenas efeitos jurídicos para 
fins probatórios, como documento. 

Finalmente, lembra-se que, pela postura do STJ, prevê-se 
que seus julgamentos estão sendo e virão a ser um tanto quanto mais 
liberais que aqueles já existentes e exauridos no STF. 

2.6 Natureza jurídica das sentenças estrangeiras

Importante neste ponto vem a ser frisar que as sentenças 
alienígenas têm o caráter real e verdadeiro de sentenças, mesmo que 
proferidas fora da área de competência do direito interno, vez que 
foram emanadas de poder jurisdicional de mesma soberania e dignidade 
e, assim sendo, o direito interno não pode vir a negar, sem a devida 
fundamentação, sua eficácia. 

Mesmo assim, o Estado brasileiro vem a ser soberano para 
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reconhecer a sentença estrangeira mediante todo o processo de sua 
homologação, sendo que, uma vez ocorrida, deverá ser executada com a 
mesma força e igual valia de uma sentença proferida pela jurisdição nacional. 

Ainda aqui, fala-se que a ação de homologação de sentença 
estrangeira tem a natureza constitutiva, admitindo os efeitos executivos 
das decisões emanadas de outros países. Traça-se, nesse ponto, que os 
efeitos da sentença — que deverão vir a serem realizados em território 
diferente daquele que onde fora proferida — serão constituídos a partir 
da homologação. 

Além desse ponto, tem-se entendido que são homologáveis 
apenas sentenças estrangeiras, independentemente de serem declaratórias, 
constitutivas ou condenatórias.

Acontece que, cada dia mais, cresce entre os doutrinadores 
uma corrente que dispensa do processo de homologação as sentenças 
estrangeiras meramente declaratórias — especificamente aquelas que 
fazem referência à prova do estado civil das pessoas.

2.6.1 Homologação de medidas cautelares estrangeiras

O problema que urge nesse ponto é que, diferentemente do 
direito processual civil internacional — em que as medidas cautelares 
são analisadas separadamente das demais sentenças, o Código de 
Processo Civil brasileiro conceitua uma medida cautelar como sentença. 

Primeiramente, cabe ressaltar, segundo RECHSTEINER 
(2007, p. 281), que a medida cautelar visa a uma tutela provisória e 
direitos em face do processo principal, com a finalidade de eliminar a 
ameaça do perigo de prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado 
no processo principal, sendo que a sentença advinda do processo cautelar 
não fará coisa julgada material, uma vez que não adentra ao mérito da 
própria causa do processo principal. 

Mas, no direito brasileiro, para efeitos da homologação, a 



Direito Internacional em Análise

242

medida cautelar alienígena acaba por ser equiparada a uma sentença 
estrangeira, não podendo ser cumprida mediante simples carta rogatória, 
dependendo de todo o trâmite da homologação no STJ para que seus 
efeitos sejam identificáveis em solos nacionais. 

Igualmente às sentenças estrangeiras, as medidas cautelares 
advindas de outros juízos, devem respeitar os requisitos da própria 
homologação, especialmente aqueles de caráter subjetivos — soberania 
nacional, ordem pública e bons costumes. 

Instrumento de grande debate na doutrina estrangeira, no 
Brasil, já está pacificado, como pode ser visto, o entendimento que as 
medidas cautelares alienígenas, para efeitos de executividade e efeitos 
no âmbito interno, são tratadas tais como sentenças estrangeiras, ou seja, 
pendentes de homologação.

2.7 Medidas de urgência no processo de homologação – cautelares

Seguindo a mesma linha de raciocínio, tratando sobre a 
liberalidade maior do STJ perante as posições anteriores do STF, acredita-
se que o primeiro venha a rever a antiga posição do próprio STF acerca 
do descabimento de medida de urgência, tal como as ações cautelares no 
processo de homologação de sentença estrangeira, seja ela arbitral ou judicial. 

Avalia-se que a garantia constitucional do acesso à 
jurisdição trata não apenas da lesão, mas também das ameaças a lesões 
a direitos — daí a possibilidade de medidas cautelares, quando então, 
há a ocorrência de situações que se verifica a ameaça de direitos no 
curso do processo de homologação. 

Argumenta-se que não há qualquer impeditivo legal que 
impossibilite o STJ de propor medidas cautelares. Muito pelo contrário, 
tendo em vista que, mesmo sendo um processo de homologação de 
sentença, pode se ter a ocorrência de direitos que não podem esperar todo 
o tramite da homologação ou, se tardarem, não produzirão mais efeitos 
— e, tendo em vista que a homologação trata apenas da possibilidade de 
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surtirem efeitos as sentenças alienígenas, o plausível seria a existência de 
medidas cautelares nesses casos. 

Seguindo essa linha de raciocínio, dita-se o entendimento 
de GRECO FILHO, o qual diz que o argumento de que a concessão das 
medidas cautelares depende de exame acurado de todas as circunstâncias, 
a nosso ver, não procede porquanto esse exame poderá ser feito no exequatur 
ou na homologação e a própria provisoriedade facilita a concessão da 
medida, dada a reparabilidade do eventual prejuízo. 

Ressalta-se que o ajuizamento da execução deveria respeitar 
o prazo decadencial de trinta dias (segundo o artigo 806 do CPC), mas, 
tendo em vista a grande dificuldade para tal, dependendo da homologação, 
a solução encontrada seria de que a cautelar fosse requerida no bojo do 
processo de homologação. 

Inclui-se ainda nesse tópico, para maior efetividade 
à cooperação judiciária internacional, a ampliação da concessão 
de cartas rogatórias de caráter executório, tais como a apreensão, 
a penhora ou indisponibilidade de bens, quebra de sigilo, além de 
outras, tendo em vista que coordenam, de melhor maneira, a instrução 
dos processos arbitrais estrangeiros e garantem a eficácia prática da 
sentença final, reforçando a credibilidade da justiça brasileira perante 
toda a sociedade internacional de Estados. 

2.8 Recursos 

Os recursos cabíveis na ação de homologação são apenas três, quais 
sejam: agravo regimental, embargos de declaração e recurso extraordinário. 

No condizente ao agravo regimental, cita-se seu cabimento 
contra decisões (pontuando, mais uma vez, que essas decisões não 
poderão versar sobre o mérito da sentença a ser homologada) do 
Presidente do STJ ou do relator do processo, devolvendo apreciação 
da matéria à Corte Especial desse mesmo tribunal. Esse recurso deve 
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ser interposto no prazo de cinco dias da decisão. 
Já quanto aos embargos de declaração, identifica-se 

sua utilidade para o esclarecimento de obscuridade, contradição ou 
suprimento de lacuna da decisão, segundo o artigo 535 do CPC, devendo 
ser interpostos no prazo de dez dias da decisão que merece ser esclarecida 
ou completada. 

Um terceiro recurso cabível à homologação de sentença 
estrangeira decorre da Emenda Constitucional n. 45, uma vez que essa 
transfere a competência para a própria homologação, anteriormente do 
STF, para o STJ, abrindo a possibilidade para a interposição do recurso 
extraordinário, nesse processo, ao próprio STF. 

2.9 Litispendência internacional

Em primeiro lugar, cabe aqui ser dito que as regras para delimitação 
da competência internacional regem-se pela lex fori, sendo possível, então, que 
mais de um país, ou melhor, mais de uma justiça, declare-se competente para o 
julgamento da questão. Fala-se, então, de competência concorrente.

A litispendência internacional decorre então, quando cada 
uma das partes decide acionar a outra em outro foro, ou seja, julga-se haver 
litispendência internacional quando há identidade de processos- mesmas 
partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir —, sendo que na propositura de 
um, outro, em uma jurisdição internacional diferenciada, já está em andamento. 

Alguns países, tais como a Alemanha, a Áustria, a Suíça e a 
Itália aceitam a exceção da litispendência internacional no processo, mas 
essa acaba por ser uma posição minoritária e não tão corrente na doutrina 
acerca do tema.

Já o tratamento, no ordenamento brasileiro, está previsto no 
artigo 90 do Código de Processo Civil, sendo que, segundo esse ditame 
legal, observa-se que, em realidade, não existe litispendência internacional 
— apesar de alguns doutrinadores, tais como VALADÃO (1947, p. 727) 
e BARBI (1983, p. 403), sustentarem a tese de sua existência, sendo 
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que ambos os processos terão andamento concomitante, mas aquele 
que primeiro vier a ser finalizado pode, portanto, ter sua sentença 
homologada no outro Estado, para que então a sentença venha a surtir 
efeitos, ocorrendo, assim, a exceção de coisa julgada. 

Mas, questão diferenciada ocorre se já há coisa julgada em foro 
internacional: mesmo que a sentença estrangeira não esteja homologada, 
veio a transitar anteriormente à propositura da nova ação e, então, pode vir 
a ser objeto, a qualquer tempo, de cognição incidental ou preliminar. 

Aponta-se que o reconhecimento da existência de uma 
sentença estrangeira é declaratório e pode ser feito em qualquer grau de 
jurisdição, por qualquer juiz, uma vez comprovado o teor e a existência 
pela parte interessada, devendo o primeiro realizar os mesmos trâmites 
previstos pelo STJ para a ação de homologação de sentença estrangeira. 

3. Carta rogatória 

3.1 Conceito e histórico

A carta rogatória é o meio pelo qual se estabelece a 
comunicação entre os poderes judiciários de diferentes Estados. É 
classificada como sendo um meio de cooperação judiciária em sentido 
estrito, sendo que sua importância aumenta à medida que incrementa a 
internacionalização da economia — uma vez que, desta, advêm interesses 
transnacionais e necessidade de produção de atos em outras jurisdições. 

Lembra-se que a conjuntura internacional busca, de certo 
modo, a uniformidade no trâmite das cartas rogatórias, tendo em vista que 
estas necessitam serem céleres para que o processo, em uma jurisdição 
estrangeira, possa ser julgado no tempo adequado. Dessa maneira, a 
transmissão e o cumprimento das cartas rogatórias são simplificados 
pelas convenções e pelos tratados internacionais. 

A carta rogatória, em território nacional, começou a 
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ser recebida já no século XIX, quando era comum que os juízes as 
recebessem diretamente da parte interessada e a cumprisse, não levando 
em conta qualquer formalidade. Após, permitiu-se o recebimento por via 
diplomática ou consular, e com o surgimento do exequatur, no final de 
1894, declarou-se alçada do Poder Executivo, sendo este entendimento até 
a promulgação da Constituição de 1934, passando, então, a competência 
para o STF e, em 2004, com a Emenda Constitucional 45, passou-se, 
finalmente, para o STJ. 

No âmbito internacional, buscando a agilidade e uniformização 
desses instrumentos, desenvolveram-se inúmeras convenções 
internacionais, de caráter bi e multilaterais. Além destas, a partir de 
1975, imprescindível se fez a participação da OEA, promovendo as 
Conferências Especializadas em Direito Internacional Privado (CIDIPS), 
sendo que a de maior relevância, para o Brasil, veio a ser a Convenção 
Interamericana sobre Cartas Rogatórias e seu protocolo adicional. Esta 
tem por objetivo, essencialmente, dar um caráter de obrigatoriedade 
à cooperação jurisdicional da matéria, além do estabelecimento de 
procedimentos úteis e efetivos dessa mesma cooperação.

No campo do Mercosul, o tema também fora tratado, por meio 
do Protocolo de Las Leñas, desenvolvendo uma distinção entre atividades 
de simples trâmite e probatórias (capítulo IV) e reconhecimento e 
execução de sentenças e laudos arbitrais (capítulo V).

Pode ser dito, também, que tal protocolo representou um 
grande avanço, no condizente à cooperação judiciária internacional, 
aos países no âmbito do Mercosul, possibilitando, aos interessados, 
que requeiram a homologação, quando advinda de um desses países, no 
próprio juízo prolator, evitando gastos desnecessários com diligências e 
possibilitando uma maior celeridade processual nesses Estados em tela.

Além desses, o Brasil guarda inúmeros outros acordos 
bilaterais de cartas rogatórias, em nome da cooperação jurisdicional, 
permitindo o avanço e a uniformização do trâmite de tais instrumentos. 



247

Direito Internacional em Análise

3.2 Espécies

As cartas rogatórias dividem-se em dois tipos, quais sejam: 
cartas rogatórias ativas e cartas rogatórias passivas.

As cartas rogatórias ativas caracterizam-se por serem um pedido 
formal de auxílio para a instrução do processo, feita pela própria autoridade 
judiciária brasileira a outro Estado, tendo seus trâmites e requisitos previstos 
no CPC, além de ter que se conformar com a legislação alienígena. 

Dentro desse tópico, vale ressaltar que a legislação vigente 
ordena que seja aplicável, no que for cabível, convenções internacionais e, 
se não houver vinculação do Brasil em qualquer um desses instrumentos, 
então a carta rogatória será enviada por via diplomática, depois de traduzida 
para a língua do país em que será praticado o ato, à autoridade estrangeira.

Também, caso uma justiça alienígena recuse-se a dar 
cumprimento à carta rogatória expedida pelo Brasil para citação, então 
esta será feita por edital, ensejando os efeitos da revelia previstos no 
ordenamento pátrio, segundo o artigo 231, parágrafo primeiro, do Código 
de Processo Civil.

Tratando das cartas rogatórias passivas — aquelas advindas 
de outra jurisdição e recebidas pelo Estado brasileiro —, diz-se que é o 
STJ quem tem competência originária para cuidar da concessão de seu 
exequatur. Pode haver, ainda nesse ponto, impugnações, tanto de caráter 
formal (falta de algum requisito essencial concernente à autenticidade), 
como de caráter material (mérito do pedido, acordo com a ordem pública, 
soberania nacional e bons costumes). 

Além dessas questões, urge outro ponto quanto a essa espécie 
de carta rogatória: a possibilidade de admissão das cartas rogatórias de 
caráter executório. Nesse sentido, o STJ posiciona-se de admitir apenas 
aquelas advindas de países em que o Brasil tenha algum documento que 
comprove a cooperação internacional. 

Entende-se, dessa forma, que o STJ, nessa matéria, veio 
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a reformar a antiga posição do STF, o qual não admitia, em qualquer 
hipótese, as cartas rogatórias de caráter executório.

Conclusão

Os efeitos da globalização acabaram por produzir efeitos em 
todos os âmbitos sociais, inclusive no direito, vindo a ser materializado 
pela cooperação internacional.

Essa cooperação internacional traduziu-se, também, em 
homologações de sentenças estrangeiras e em cartas rogatórias, as 
quais, ambas, contribuem, cada dia mais, para o incremento das relações 
jurídicas estatais, além de possibilitarem uma maior cooperação 
judiciária, necessária nesse momento, em que as fronteiras diluem-se e, 
cada vez mais, há a existência de relações que possuem elos de conexões 
geográficas e jurídicas diferenciadas. 

Assim sendo, o que se pretendeu analisar foi, de maneira 
mais profunda, a homologação de sentenças estrangeiras, tendo sido 
entendido que esta veio a sofrer constante evolução ao longo dos tempos 
e, especialmente no Brasil, veio a adequar-se à realidade social, uma vez 
que identifica e reconhece a soberania da jurisdição estatal que provém a 
sentença, indo a analisar, apenas, requisitos formais e requisitos essenciais 
ao Estado democrático, para, então, produzir efeitos em solos nacionais.

Também, deduz-se que a homologação depende não apenas 
da lei interna, mas, especialmente, dos tratados internacionais, os quais 
vêm a tornar possível a maior uniformidade e menos conflitos entre as 
questões pertinentes ao tema.

No que tange às cartas rogatórias, a melhor conclusão que se 
chega é que elas são os instrumentos de maior eficácia entre diferentes 
órgãos judiciários, uma vez que possibilitam, eficaz e celeremente, a 
instrução do processo em outras localidades.

Finalmente, pode ser dito que os instrumentos de cooperação 
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judiciária internacional, analisados neste trabalho, permitem muito mais 
do que seus objetivos facilmente visíveis: permitem, sim, que a sociedade, 
em um contexto de globalização, desenvolva-se de forma mais civilizada 
e, ainda, que possua formas de desenvolver instrumentos que tornem 
possível a consolidação da existência de uma sociedade internacional 
consistente, respeitosa e organizada. 
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Introdução

A disciplina de Direito Internacional possui um importante 
papel a desempenhar em relação à proteção do meio ambiente, um bem 
comum de toda a humanidade, além de compor um conjunto de normas, 
princípios, regras e mecanismos institucionais criados para esse fim. Esse 
conjunto a que se faz menção é o que se entende como Direito Internacional 
Ambiental, ou Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA)288. O 
Direito Internacional do Meio Ambiente é considerado pela doutrina 
internacional especializada uma subdisciplina do Direito Internacional 
Público, que, por sua vez, faz parte do Direito Internacional geral289.

Dessa maneira, por meio do desenvolvimento do DIMA 
como disciplina do arcabouço que compõe a grande árvore das Ciências 
Jurídicas e os galhos do Direito Internacional, pode-se dizer, segundo 
os ensinamentos do Prof. Alexandre Kiss290, considerado o pai dessa 
disciplina, que o DIMA se forjou de maneira concreta a partir da década de 
1970, formando, assim, uma nova disciplina, e que tem ainda muito a ser 
estudada, principalmente pela urgência a que vem passando a sociedade 
global nos últimos tempos. Verifica-se cada vez mais a necessidade de uma 
verdadeira conscientização da sociedade global para encontrar uma saída 
para o atual sistema de crescimento e desenvolvimento insustentáveis ao 
qual o planeta vem se submetendo. 

Durante seus aproximadamente 40 anos de evolução, o 
DIMA alcançou um progresso significativo. Sabe-se que a primeira 
geração de instrumentos jurídicos aprovada sob a égide da Conferência 
288 Vale frisar que em língua portuguesa esta disciplina não deve ser chamada de Direito 
Ambiental Internacional por uma questão semântica e teleológica óbvia, pois se crê que o termo 
errôneo, “Direito Ambiental Internacional”, é uma má tradução do nome da disciplina em língua 
inglesa: International Environmental Law.
289 Nesse sentido, ver KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre. Droit international de 
l'environnement. Pedone: Paris, 2004, p. 17.
290 Idem ut supra.
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das Nações Unidas sobre o Meio Humano, de 1972, realizada em 
Estocolmo291 (Conferência de Estocolmo) enfocou a questão ambiental 
na legislação internacional. Nesse período da evolução do DIMA, 
adotaram-se convenções internacionais que tinham como escopo 
combater determinadas práticas poluidoras, com o objetivo de proteger 
certas espécies de flora e fauna em perigo de extinção, promover uma 
melhor proteção do meio ambiente em certas áreas geográficas do planeta 
predeterminadas292 e combater a poluição transfronteiriça. Uma das 
principais contribuições da Conferência de Estocolmo para o DIMA foi a 
própria Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Humano (Declaração 
de Estocolmo), que resultou das discussões levadas a cabo durante sua 
realização e que também deu origem293 ao Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), com vistas a coordenar a política 
internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) a partir de uma 
perspectiva universal e multissetorial, com responsabilidades específicas 
sobre temas ambientais. As preocupações e discussões lançadas pela 
Conferência de Estocolmo, em 1972, e desenvolvidas durante os anos 
seguintes fizeram com que surgisse o Relatório Brundtland, publicado em 
1987 sob os auspícios da ONU. Originalmente “Nosso Futuro Comum” 

291 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (1972). Resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas 2994 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972, “Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, 2112ª Sesión plenaria. O texto da Declaração de 
Estocolmo está disponível em inglês no sítio do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM (UNEP). Declaration 
of United Nations Conference on the Human Environment. Disponível em:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503. 
Último acesso em: 12 de julho de 2012. 
292 Esta contribuição trazida pela Conferência de Estocolmo, embora eficaz em muitas áreas, 
viu-se limitada quando se tratou de responder os desafios mais complexos. Nesse contexto, 
durante a próxima década, de 1980, começou a ser negociada e assinada uma série de convenções 
internacionais sobre questões ambientais, o que é conhecido por meio da doutrina especializada 
da segunda geração do Direito Ambiental Internacional, de acordo com BOISSON DE 
CHAZOURNES, Laurence; DESGAGNÉ, Richard; MBENGUE, Makane Moïse; ROMANO, 
Cesare. Protection Internationale de l’Environnement. Paris: Pedone, 2005, pág. 3.
293 Segundo UNITED NATIONS. Doc. A/CONF/48/14Rev.1.
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(Our Common Future), foi ele que cunhou o termo “desenvolvimento 
sustentável”, e mesmo a ideia de “futuro comum” da humanidade, de que 
o planeta Terra já não poderia suportar tamanho nível de exploração e 
deterioração. O resultado desse movimento contribuiu substancialmente 
para que o Direito Internacional se ocupasse de uma regulamentação 
mais abrangente sobre a questão ambiental.294

Em 1989, por sua vez, o Relatório Brundtland foi debatido na 
Assembleia Geral das Nações Unidas e, em consequência desse debate, 
decidiu-se organizar uma nova conferência para fazer um balanço dos 20 
anos das ideias e discussões realizadas em 1972, em Estocolmo, o que fez 
com que a ONU promovesse a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada em 1992, na cidade 
do Rio de Janeiro295 (Conferência do Rio). Sendo assim, pretende-se, neste 
trabalho, verificar qual é o papel que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) 
pode ter diante de sua característica jurisdicional e que contribuições 
pode aportar para a consolidação dos princípios específicos de DIMA 
dentro de uma perspectiva de evolução e fortalecimento da disciplina de 
DIMA. A motivação teórica deste artigo reside principalmente no fato 
de que, nos dias atuais, a grande importância dada ao desenvolvimento 
e implementação de um regime jurídico efetivo para enfrentar a 
deterioração do meio ambiente global conforma um dos principais 
desafios do DIMA. Nesse sentido, considerando os desafios e obstáculos 
a serem transpostos, para que as normas internacionais em matéria de 
meio ambiente se façam valer, a sociedade internacional296 requer cada 
294 O Relatório Brundtland considera o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz 
as necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de que as futuras gerações 
satisfaçam suas próprias necessidades; fundando, além do desenvolvimento sustentável, o 
que a doutrina especializada chama de direito intergeneracional. A esse respeito, vide obra de 
GOSSERIES, Axel; MEYER, Lukas H. Intergenerational Justice. Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2009.
295 Nesse sentido, ver: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (1992). Nações Unidas no Brasil. Disponível em: http://www.onu.
org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Último acesso em: 14 de julho de 2012.
296 Por sociedade internacional, entende-se uma grande sociedade de Estados, segundo o conceito 
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vez mais uma arquitetura e engrenagem judiciais internacionais, às quais 
a CIJ está invariavelmente associada, por ser “la Cour par excelence”, 
ou seja, como corte mundial por excelência que é, segundo palavras do 
Prof. Georges Abi-Saab297. Esse raciocínio possui como base o fato de 
que existe um importante incremento pela busca das vias judiciais para 
a solução pacífica de conflitos internacionais em matéria ambiental, o 
que se decidiu chamar, neste trabalho, de “conflitos internacionais 
ambientais”298, e, nesse âmbito, a CIJ possui um importante papel a 
desempenhar, o qual será comentado no discorrer deste trabalho. 

A metodologia utilizada para a construção deste texto foi a 
do método jurídico e descritivo-analítico, buscando analisar o problema 
jurídico em seus diversos aspectos e estabelecendo relações e níveis que 
possam oferecer uma imagem de uma norma ou instituição jurídica; no 
fundado por Hugo Grotius, como aquela que é composta pela soma de sociedades nacionais, 
integradas e interdependentes entre si. Conforme o Prof. Remiro Brotóns, “[…] se puede decir que 
la sociedad internacional está “[…] compuesta por unidades autónomas y jurídicamente iguales 
[…]”, y tiene el Derecho internacional como “un derecho entre Estados iguales, en el que se regulan 
las relaciones mediante un proceso de cooperación”. De esta manera el Derecho internacional es 
el “conjunto de normas jurídicas que, en un momento dado, regulan las relaciones – derechos y 
obligaciones – de los miembros de la sociedad internacional a los que se reconoce subjetividad en 
este orden”. Nesse sentido, ver: REMIRO BROTÓNS, Antonio (ed.) (2001). Derecho Internacional. 
Tratados y otros documentos. Madrid: McGraw-Hill.
297 ABI-SAAB, Georges. “The International Court as a world court”. In: LOWE, Vaughan; 
FITZMAURICE, Malgosia (eds), Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour 
of Sir Robert Jennings. Cambridge: Cambridge University Press, 1996 (Grotius Publications), p. 
3-16.
298 O sentido demasiadamente amplo que os termos “meio ambiente” ou “ambiental” possui no 
âmbito do Direito Internacional e das Relações Internacionais dificulta o estabelecimento de uma 
fronteira epistemológica a respeito do que podem vir a ser as “questões ambientais” em casos de 
resolução pacífica de “conflitos ambientais”. Nesse sentido, Sands, por exemplo, lança uma reflexão 
sobre a dificuldade de se identificar uma “disputa ambiental internacional”, e ainda acredita que 
é mais apropriado falar de disputas internacionais, que têm um componente ambiental, ou que 
estão relacionadas com recursos naturais, mas não de “casos ambientais”. SANDS, Philippe. 
“Litigating environmental disputes: Courts, Tribunal and the Progressive Development of 
International Environmental Law”. Session 2.2: The policy framework for investment: the social 
and environmental dimensions. In: OECD Global Forum on International Investment, 27-28 March, 
2008. Disponível em: <http://www.oecd.org/dataoecd/45/7/40311090.pdf>. Último acesso em: 12 
de julho de 2012. Sobre a questão da definição de uma “temática ambiental” para a via judicial 
de resolução de conflitos internacionais, ver VIÑUALES, Jorge E. (2008). “The Contribution of 
the International Court of Justice for the Development of International Environmental Law: A 
Contemporary Assessment”. In: Fordham International Law Review. Vol. 32, n° 1, p. 232-258.
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caso, a CIJ. Para atingir esse objetivo, valer-se-á de robusta doutrina 
especializada, de alto nível nacional e internacional; e demonstrar-se-á, 
sem ânimo exaustivo, porém de forma objetiva e direta, de acordo com 
a análise jurisprudencial da CIJ, de que ela possui um grande potencial 
a ser desenvolvido, para contribuir com a disciplina e os princípios 
específicos do DIMA. A intenção de fundo em que é embasada a 
construção deste texto jaz em chamar a atenção do leitor, e daqueles que 
se interessam pelo tema dentro do universo acadêmico-jurídico, para 
uma reflexão sobre a variável da CIJ ser ou não o foro internacional 
ideal para tratar da resolução pacífica de conflitos em matéria de meio 
ambiente, ou se realmente se faz necessária a criação de uma nova corte, 
com jurisdição internacional, para temas ambientais. Para tanto, analisar-
se-á um dos atuais desafios enfrentados pela CIJ para que sua atuação 
possa contribuir, de uma maneira efetiva, para o desenvolvimento do 
DIMA; e, consequentemente, com a preservação e proteção do meio 
ambiente global. Para melhor ilustrar este trabalho, elegeram-se dois dos 
casos mais recentes levados à CIJ, segundo os quais pode-se observar 
como vem sendo construída a relação “ambiental” com a própria CIJ, 
ou melhor, como a CIJ vem tratando a temática ambiental presente nos 
casos apresentados ante si mesma. 

1. A importância da corte internacional de justiça  
para a governança ambiental internacional 

A importância em se desenvolver e implementar um regime 
jurídico efetivo, que enfrente os desafios encontrados para a proteção e 
conservação do meio ambiente pode ser considerada um dos maiores 
desafios para o DIMA neste século XXI, em que a implementação 
efetiva do corpus iuris internacional ambiental possa dar o valor jurídico 
necessário aos documentos internacionais de governança global, e que 
ela seja uma ferramenta essencial na delicada arquitetura de construir, 
melhorar e reforçar as instituições já existentes. Destarte, a via judicial 



Direito Internacional em Análise

258

para solucionar conflitos internacionais, que compreende tanto a 
arbitragem299, quanto o processo jurisdicional ante cortes e tribunais 
internacionais300 passa a ser uma parte dessa ferramenta jurídica, e 
vem tendo cada vez mais importância nos últimos tempos. Como se 
pode observar, situações cada vez mais correntes de casos que incluem 
disputas por recursos naturais compartilhados por um ou mais Estados, de 
contaminação transfronteiriça, assim como a própria temática ambiental 
que vem tomando parte em tratados e acordos internacionais contribuem 
para a urgência da sensibilização e tomada de posição da CIJ na atuação, 
de forma mais direta, sobre o tema301. Alguns publicistas302, por exemplo, 
creem que as cortes e tribunais internacionais não especializados já 
existentes podem conhecer as questões relacionadas a temas ambientais 
internacionais. Outros303 apoiam a criação de uma Corte Internacional do 
Meio Ambiental, um tribunal internacional permanente com competência 
e jurisdição específicas para tratar das questões ambientais internacionais. 
299 Sobre o instituto da arbitragem, ver a obra: FINKELSTEIN, Cláudio. “A questão da 
arbitrabilidade”. In: Revista Brasileira de Arbitragem, v. 13, 2007, p. 24-30. Ademais, para maiores 
informações sobre a homologação das sentenças arbitrais internacionais no Brasil, ver outro 
elucidativo artigo do Prof. FINKELSTEIN, Cláudio. “A Homologabilidade da Decisão Arbitral 
e a Exceção de Ofensa à ordem Pública frente ao Direito Internacional Privado Brasileiro”. In: 
ARANA, Josycler; CACHAPUZ, Rozane da Rosa (Orgs.). Direito Internacional – Seus Tribunais 
e Meios de Solução de Conflitos. Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2007.
300 Ver a obra: ARANA, Josycler; CACHAPUZ, Rozane da Rosa (Orgs.). Direito Internacional – 
Seus Tribunais e Meios de Solução de Conflitos. Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2007.
301 Nesse sentido, ver: ROMANO, Cesare P. R., “International Dispute Settlement”. In: BODANSKY, 
Daniel; BRUNNÉE, Jutta; HEY, Ellen (eds.). Oxford Handbook of International Environmental 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 1038-1056. Assim como: STEPHENS, Tim. 
International Courts and Environment Protection. Cambridge: Cambridge University Press: 
(Cambridge Studies in International and Comparative Law), 2009, p. 9. 
302 REST, Alfred, “The Indispensability of an International Environment Court”. In: Review of 
European Community and International Environmental Law, vol. 7, 1998, p. 63.
303 Existe o movimento internacional a favor da criação de uma Corte Ambiental Internacional. 
Em 1988, foi fundada a organização não governamental International Court of Environmental 
Foundation (ICEF), presidida pelo magistrado Amadeo Postiglione, da Suprema Corte Italiana. 
Essa ONG organiza-se de modo a propor a criação de um tribunal internacional para o meio 
ambiente, no qual haja uma maior flexibilização do processo judicial. Essa proposta não é unânime 
por contribuir com a proliferação de jurisdições internacionais, e também pela dificuldade em 
definir o que é e o que não é “ambiental”. Maiores informações disponíveis em: <http://www.icef-
court.org/>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
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O estabelecimento de uma nova corte especializada em matéria de 
meio ambiente possui muitos partidários e apoiadores, e seu principal 
argumento reside no fato de que a CIJ possui um classicismo dogmático 
exacerbado, que dificulta a ocupação de um tema tão multidisciplinar 
como o ambiental. Não obstante, não se pode olvidar que é a CIJ que 
possui a competência para dirimir e julgar os conflitos entre Estados, em 
que se podem incluir os conflitos internacionais ambientais. 

A CIJ é o principal órgão judicial da ONU, e tem sua sede no 
Palácio da Paz, em Haia, Reino dos Países Baixos. Sua instauração se deu 
em 1946, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, substituindo 
e extinguindo formalmente a Corte Permanente de Justiça Internacional 
(CPJI), criada pela extinta Liga das Nações, cuja sede era em Genebra. 
A CPJI e a própria CIJ foram os únicos tribunais internacionais dotados 
de competência em matéria geral e jurisdição internacional ilimitada304. 
304 Ver artigos 34 e 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça sobre a competência da CIJ. 
In verbis: “Artigo 34. Só os Estados poderão ser partes em questões perante a Corte. Sobre as 
questões que forem submetidas, a Corte, nas condições prescritas por seu Regulamento, poderá 
solicitar informação de organizações públicas internacionais e receberá as informações que lhe 
forem prestadas por iniciativa própria, pelas referidas organizações. Sempre que no julgamento 
de uma questão perante a Corte for discutida a interpretação do instrumento constitutivo de uma 
organização pública internacional ou de uma convenção internacional, adotada em virtude do 
mesmo, o Escrivão dará conhecimento disso à organização pública internacional interessada e lhe 
encaminhará cópias de todo o expediente escrito. Artigo 36. A competência da Corte abrange todas 
as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na 
Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor. Os Estados, partes do presente 
Estatuto, poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto 
e sem acordos especiais, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, 
a jurisdição da Corte em todos os conflitos de ordem jurídica que tenham por objeto: a) a 
interpretação de um tratado; b) qualquer ponto de direito internacional; c) a existência de qualquer 
fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional; d) a natureza ou 
extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional. As declarações 
acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou sob condição de reciprocidade da 
parte de vários ou de certos Estados, ou por prazo determinado. Tais declarações serão depositadas 
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que as transmitirá, por cópia, às partes contratantes 
do presente Estatuto e ao Escrivão da Corte. Nas relações entre as partes contratantes do presente 
Estatuto, as declarações feitas de acordo com o Artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça 
Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na aceitação da 
jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça, pelo período em que ainda devem vigorar 
e de conformidade com os seus termos. Qualquer controvérsia sobre a jurisdição da Corte será 
resolvida por decisão da própria Corte”. Versão oficial brasileira: BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de 
outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto 
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Ambas foram fundadas sob a convicção que inspirou e alentou as 
Conferências de Paz de Haia, de 1899 e 1907, quando o Brasil foi 
brilhantemente representado pelo jurista Rui Barbosa305.

A CIJ foi estabelecida pelo artigo 92 da Carta das Nações 
Unidas306, e sua principal função é resolver os conflitos jurídicos 
apresentados pelos Estados membros da ONU, assim como emitir 
pareceres sobre questões jurídicas apresentadas pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho de Segurança da ONU, bem como órgãos e organismos 
especializados da Assembleia Geral307.A exortação para que a CIJ atue 
em prol da proteção do meio ambiente, por meio de sua atuação judicial, 
conforma um fenômeno natural, pois há de se ter em conta que, desde a 
o nascimento da ONU, com a Carta de São Francisco, em 1945, trouxe 
com ela os objetivos norteadores de favorecer o progresso social e 
instaurar um melhor nível de vida para toda a humanidade, por meio do 
exercício pleno das liberdades fundamentais. De acordo com Kofi Annan, 
ex-Secretário-Geral das Nações Unidas308, essa nova organização que 

da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião 
da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm>. Último acesso em: 16 de julho de 2012.
305 Para maiores informações sobre este tema, recomenda-se a leitura de um interessante artigo de 
ZIMMERMANN, Augusto. Rui Barbosa, o “Águia de Haia”: Um breve estudo em homenagem ao 
centenário de sua participação na Segunda Conferência de Paz de Haia”. In: Achegas.net – Revista 
de Ciência Política, nº 33, Janeiro/Fevereiro 2007, p. 14-31. Disponível em: <http://www.achegas.
net/numero/33/aug_zimmermann_33.pdf>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
306 In verbis: “A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judicial das Nações Unidas. 
Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente de 
Justiça Internacional e forma parte integrante da presente Carta.”. BRASIL. Decreto n° 19.841, de 
22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
307 Ver artigo 65 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça sobre os pareceres consultivos da 
CIJ: “A Corte poderá dar parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica a pedido do órgão 
que, de acordo com a Carta das Nações Unidas ou por ela autorizado, estiver em condições de 
fazer tal pedido. As questões sobre as quais for pedido o parecer consultivo da Corte serão a ela 
submetidas por meio de petição escrita, que deverá conter uma exposição do assunto sobre o 
qual é solicitado o parecer e será acompanhada de todos os documentos que possam elucidar a 
questão”. BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
308 ANNAN, Kofi, “Nosotros, los Pueblos, el Papel de las Naciones Unidas en el siglo XXI”. In: 
Relatoría del Milenio del Secretario General de las Naciones Unidas, Doc. A/54/2000. Texto em 
língua portuguesa disponível em: <http://www.un.org/portuguese/milenio/sg/report>. Último 
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nascia em 1945, logo depois do maior conflito armado que a sociedade 
internacional conheceu, não poderia imaginar que se iria produzir um 
terceiro tipo de liberdade, que se trata da liberdade das gerações futuras 
em continuar a viver neste planeta. Essa liberdade não vem sendo gerida 
corretamente pela atual geração, como se pode constatar pela deterioração 
e práticas não sustentáveis de gestão dos recursos naturais. Assim sendo, 
a confirmação do papel protagonista da ONU na luta pela preservação e 
conservação do meio ambiente deve refletir no desempenho da CIJ por 
meio de sua atuação jurisprudencial309, com uma necessidade urgente em 
marcar posição a favor da preservação do meio ambiente, bem comum 
de toda a humanidade, missão essa intrínseca à sua própria competência 
e jurisdição internacionais.

1.1 Entendimento e discussão a respeito do conceito de “conflitos 
internacionais ambientais”

A disciplina das Relações Internacionais, pari passu com 
o Direito Internacional, é de grande valia para o DIMA, quando se 
faz necessário cunhar um conceito como aquele que defina o que se 
entende por “conflitos internacionais ambientais”. A contribuição das 
Relações Internacionais, assim como da Sociologia, podem contribuir 
nesse sentido, pois, in lato sensu, e desde os primeiros estudos sobre a 
manutenção da paz, mais concretamente no âmbito das pesquisas sobre 
a conflitologia, segundo Grasa, um conflito, ou controvérsia, como se 
prefere310, vem a ser “una divergencia o incompatibilidad entre dos o más 
acesso em: 15 de julho de 2012.
309 ROMANO, Cesare P. R., 2007, op. cit.
310 A utilização indiscriminada de sinônimos como “controvérsias”, “litígios”, “diferenças”, etc. 
nem sempre é um fator positivo para a construção de um entendimento acadêmico-jurídico a 
respeito de uma determinada matéria. Muito pelo contrário, a confusão de termos para se referir 
às “controvérsias internacionais” encontradas no artigo 2, parágrafo 1 da Carta das Nações Unidas, 
op. cit., será entendido como “conflito”, neste trabalho, com base na construção sociológica de 
“conflitos verdes”, mais adequada pra o objetivo aqui pretendido. A discussão e conceituação de 
“conflitos verdes” possui, na Escola de Estudos sobre a Paz de Barcelona, do Departamento de 
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objetivos”.311 Ainda nesse sentido, concorda-se com esse autor quando ele 
diz que a noção de controvérsia não possui, necessariamente “conotações 
negativas”, por ser entendida como um fenômeno intrínseco ao ser 
humano, ao que se pode agregar o risco, por exemplo. Dessa forma, se 
uma controvérsia é administrada e solucionada de uma maneira criativa, 
ela pode vir a constituir uma das forças motrizes para uma mudança 
ótima, principalmente nos casos de conflitos ambientais internacionais, 
em que a desconsideração do princípio summa nula312 configura-se como 
um fator importantíssimo para o consenso e a cooperação internacionais 
em relação ao meio ambiente.313

De acordo com o entendimento da Ecologia Política, um ramo da 
sociologia que vem tento cada vez mais repercussão atualmente, uma das 
questões mais controvertidas, que traz a consideração do meio ambiente 
como sendo uma controvérsia internacional, reside no fato de que 
estão intimamente relacionados segurança ambiental internacional314 e 
soberania sobre os recursos naturais. Ou seja, os Estados, em certa medida, 
estão mais preocupados diante da perspectiva da proliferação de conflitos 
gerados pela escassez de recursos naturais, do que com a conservação e 
a proteção do meio ambiente propriamente dito315. No caso específico 
dos “conflitos verdes”, segundo Grasa, eles devem relacionar dimensões 
internas e externas (como, por exemplo, os conflitos internacionais e 
interestatais), algo que se torna especialmente necessário para conflitos 

Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Barcelona referências como os professores 
Rafael Grasa, Ferrán Izquierdo e Oriol Costa. Dessa maneira, neste trabalho a utilização do termo 
“conflito” será mais aproximada da ideia de “controvérsia internacional”, encontrada na Carta das 
Nações Unidas.
311 Ver: GRASA, Rafael. “Los conflictos ‘verdes’: su dimensión interna e internacional”, pág. 31. 
In: Ecología Política, n° 8, 1994, p. 25-40.
312 Aquele em que a vitória de um é entendida como a perda do outro, e vice-versa. 
313 Ver: GRASA, Rafael (1994), op. cit., p. 32.
314 Ver: GRASA, Rafael. “Las nuevas concepciones de la seguridad: El debate sobre la seguridad 
ecológica o seguridad ambiental”. In: Ecología Política, n° 15, 1998, p. 7-10.
315 Ver: IZQUIERDO, Ferrán. “Medio ambiente, seguridad y conflictos violentos internacionales: 
Un debate estéril (y un artículo sin razón)”. In: Ecología Política, n° 23, 2002, p. 75-84.
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que são geralmente “de duas mãos”, como aqueles “conflictos inducidos 
por factores medioambientales”.316 Dessa forma, em um contexto cada vez 
mais globalizado, em que os avanços científicos e tecnológicos ganham 
cada vez mais protagonismo, e no qual a poluição é transfronteiriça, 
as soluções pacíficas de conflitos internacionais, em matéria de meio 
ambiente, incluída a via judicial, desempenham um importante papel 
para que não se deem conflitos armados in extremis, motivados pelo 
domínio de recursos naturais.317 No âmbito da segurança ambiental, a 
soberania318 sobre os recursos naturais319 e a proteção jurisdicional do 
meio ambiente devem estar atreladas ao princípio da solução pacífica de 
conflitos internacionais, um dos princípios fundamentais da ONU, como 
bem indica a Carta das Nações Unidas, em seu artigo 2º, parágrafos 
3 e 4, que tratam da solução pacífica de conflitos internacionais e da 
proibição da ameaça do uso da força.320 Esse princípio está intimamente 

316 Idem ut supra.
317 Ver : KISS, Alexandre-Charles. “Le règlement des différends dans les conventions multilatérales 
relatives à la protection de l'environnement”, p. 119. In: DUPUY, René-Jean (ed.). Le règlement 
des différends sur les nouvelles ressources naturelles / The settlement of disputes on the new natural 
resources. La Haya: Martinus Nijhoff Publishers, p. 119-130. (Colloque de l’Académie de Droit 
International de La Haye / The Hague Academy of International Law Workshop), 1983.
318 A criação e desenvolvimento do Estado-nação e o conceito de soberania, cunhado por Bodin, lançou 
as bases da teoria da propriedade estatal dos recursos naturais localizados no território dos Estados, suas 
possessões coloniais, protetorados, etc. Bodin trata desse tema em sua obra Les Six Livres de la République, 
editada originalmente em seis volumes, em Paris, no ano de 1576, por Jacques Du Puys, traduzida 
posteriormente para o latim, por ele mesmo, em 1586, com o título De Republica Libri Sex, reeditado 
segundo a ortografia original. Ver : BODIN, Jean. “Les Six Livres de la république”, 1576. In: SERRES, 
Michel. Corpus des Œuvres de Philosophie en langue française. Paris: Arthème Fayard, 1986.
319 Especificamente ver: BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. “Unilaterism and 
Environmental Protection: Issues of Perception and Reality of Issues”. European Journal of 
International Law. Vol. 11, n° 2, 2000, p. 315-338. Ainda nesse sentido, ver pontualmente o 
esclarecedor artigo de SANDS, Philippe (2000). “Unilateralism, Values, and International Law”. 
European Journal of International Law. Vol. 11, n° 2, 2000, p. 291-302.
320 In verbis: “1) Os membros da Organização deverão resolver seus conflitos internacionais por 
meios pacíficos, de modo que a paz e a segurança internacionais, bem como a justiça, não sejam 
ameaçadas; 2) Os membros deverão abster-se, nas suas relações internacionais, de recorrer à 
ameaça ou ao uso da força, quer seja contra a integridade territorial, ou contra a independência 
política de um Estado, quer seja de qualquer outro modo incompatível com os objetivos das 
Nações Unidas”. BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
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relacionado com a manutenção da paz e a segurança internacional.321 
Segundo a tipologia formulada pelo sociólogo canadense Homer-
Dixon322, os conflitos podem ser divididos: 1) pelo tipo de causa; 2) pelo 
objetivo perseguido pelas partes; e 3) segundo o seu alcance. Conforme 
essa proposição, os conflitos relacionados à escassez de certos recursos 
não renováveis, como água, terra, pesca, biodiversidade como um todo, 
flora, etc. possuem um alcance internacional, o que pode levar a ter mais 
de um vínculo com outros conflitos, como a delimitação e demarcação de 
fronteiras, entre outros. 

Com base nessa estrutura de Homer-Dixon, Grasa faz uma 
leitura mais aproximada dos conflitos mais inerentes ao sentido buscado 
por este trabalho, qual seja, o dos “conflitos ambientais internacionais”. 
Referindo-se ao alcance internacional das controvérsias provocadas por 
recursos naturais (falta, escassez, disputa pelo acesso, compartilhamento, 
etc.), possuem um menor ou maior grau de violência diretamente 
proporcional ao desrespeito pelos direitos humanos em relação ao acesso 
à água e saneamento, à alimentação, entre outros.323 Por isso, o princípio 
de soberania sobre os recursos naturais permanece em uma tênue relação 
com o princípio de cooperação, com o objetivo de enfrentar o impacto da 
degradação ambiental. Sendo assim, crê-se que a natureza eminentemente 
conflitante e controversa das relações que envolvem recursos naturais 
impõe, perante a sociedade internacional, a necessidade de um regime 
internacional baseado na cooperação, gestão e solução dos conflitos 
internacionais gerados por questões ambientais.324

321 Ver: KOLB, Robert (2010). An Introduction to the Law of the United Nations. Oxford: Hart 
Publishing, 2010.
322 “[…] scarcities of critical renewable resources like cropland, fresh water, and forests will 
contribute to insurrections, ethnic clashes, urban unrest, and other forms of civil violence in poor”. 
Ver: HOMER-DIXON, Thomas F. Environment, Scarcity, and Violence. Princeton: Princeton 
University Press, 2001, p. 7.
323 Ver: GRASA, Rafael (1994). op. cit., p. 36.
324 Idem, op. cit.
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2. A busca pela via judicial para a resolução de conflitos 
internacionais, em matéria de meio ambiente, ante a 
corte internacional de justiça

As soluções pacíficas de conflitos internacionais podem 
ser divididas entre aquelas caracterizadas pelos meios diplomáticos 
e políticos, e aquelas que são caracterizadas pelos meios jurídicos. 
O primeiro grupo delas é aquele em que intervêm os organismos 
internacionais e que também abarca as negociações diplomáticas, os 
bons ofícios e a mediação. Seu principal traço é o de facilitar a resolução 
de uma controvérsia internacional, de acordo com os interesses dos 
Estados envolvidos. Os meios jurídicos, por sua vez, são divididos entre 
a arbitragem e a solução judicial, o que significa que as partes devem 
submeter uma causa determinada, de maneira voluntária e consensual, à 
jurisdição de um órgão judicial preexistente ao caso, e que o solucione 
com base no Direito Internacional, salvas as decisões ex aequo et bono325 
tanto em sentenças arbitrais, ou judiciais, e que vinculam as Partes.326

A resolução judicial de conflitos internacionais é submetida 
a um tribunal com jurisdição internacional e composta por juízes 
independentes, que foram nomeados e investidos no cargo antes da 
disputa para o juízo ou o tribunal. A principal diferença entre arbitragem 
de adjudicação e liquidação é a figura dos juízes, e não pro tempore a 
jurisdição do tribunal ou o tribunal, assim como a disputa dura. Assim, 
podemos dizer que a resolução judicial de litígios internacionais tem 
325 “As partes numa controvérsia, que possam vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança 
internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, 
mediação, conciliação, arbitragem, via judicial, recurso a organizações ou acordos regionais, ou 
qualquer outro meio pacífico à sua escolha”. BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, 
op. cit., ibidem.
326 A esse respeito, ver as lições do Prof. Alain Pellet, ex-diretor da Comissão de Direito 
Internacional da ONU e advogado ante a CIJ: PELLET, Alain (2004). Strengthening the role of the 
International Court of Justice as the principal judicial organ of the United Nations. The Law and 
Practice of International Courts and Tribunals. Leiden: Koninklijke Brill NV. Vol. 3, p. 159–180.
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a segurança institucional, com funções claras e específicas, corrigida 
pela jurisdição internacional solene e de pé. Os sujeitos internacionais 
são livres327 e podem escolher ad libitum a via pela qual desejam 
solucionar uma controvérsia internacional. A liberdade de eleição do 
foro internacional se encontra no Capítulo VI da Carta das Nações 
Unidas, que trata da resolução pacífica de conflitos internacionais, mais 
especificamente o artigo 33.328 Assim, em relação à solução pacífica 
de conflitos internacionais, a CIJ tem suficiente capacidade, poder e 
competência para resolver quaisquer dos conflitos internacionais da 
atualidade, em que figurem a questão ambiental. No âmbito dos conflitos 
e controvérsias internacionais, existem aqueles que são considerados 
“jurídicos”, ou seja, que são gerados pelo descumprimento de um tratado 
e/ou acordo internacional por um sujeito de Direito Internacional.329 
Portanto, a solução judicial dos conflitos internacionais ambientais está 
adscrita no rol de soluções pacíficas de conflitos internacionais, um 
princípio-chave do Direito Internacional, consagrado pela própria Carta 
das Nações Unidas.330 Assim, poder-se-ia definir esse conceito como um 

327 O princípio de escolha para a solução pacífica de conflitos internacionais também está 
presente na Resolução 265 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o fundamento 
da Declaração de Manila sobre a Solução Pacífica dos Conflitos Internacionais, adotada pela 
Resolução 37/10 de La Asamblea General, de 15 de noviembre de 1982 […]”. Ver: DÍEZ DE 
VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. 13ª edición, 1ª reimpresión. 
Madrid: Tecnos, 2002, p. 774-775.
328 No entanto, a Carta não define o que entende como “controvérsia”; por isso, é necessário 
recorrer à jurisprudência da CIJ na aplicação e interpretação do Direito Internacional. Conforme 
Kolb (2010), a definição de “controvérsia”, tal como referido no artigo 33 da Carta, pode ser 
encontrada no caso Mavrommatis, de 1924, quando a Corte Permanente de Justiça Internacional 
refere-se a: “[a] dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal view or interests 
between two persons”; que, por analogia, pode ser aplicado a conflitos internacionais. Ver: KOLB, 
Robert (2010). An Introduction to the Law of the United Nations. Oxford: Hart Publishing, p. 51.
329 DAILLE, Patrick; PELLET, Alain. Droit international public, 7ème édition. Paris: L.G.D.J., 2002. 
E ainda: DUPUY, Pierre-Marie; KERBRAT, Yann. Droit international public, 10ème édition. Paris: 
Dalloz, 2010. No âmbito da doutrina internacionalista brasileira, consultar a obra: FINKELSTEIN, 
Cláudio. Direito Internacional. São Paulo: Atlas, 2007., assim como a obra clássica para os juristas 
brasileiros, do Prof. Celso de Albuquerque Mello: MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de 
Direito Internacional Público, 2 vols. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
330 O artigo 2, parágrafo 3 da Carta das Nações Unidas assim se refere: “3. Todos os Membros 
deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam 
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conjunto de instrumentos desenvolvidos pela sociedade internacional e, 
portanto, regulado pelo Direito Internacional, para pôr fim a um conflito 
entre dois ou mais países interessados. E, inclusive, com o objetivo de 
prevenir o nascimento e a proliferação de conflitos armados. Conforme 
a própria Carta das Nações Unidas, em seu artigo 92, parágrafo 1º, a CIJ 
é considerada o principal órgão judicial da ONU, e, como tal, possui 
a autoridade sobre qualquer questão de Direito Internacional, inclusive 
daquelas de DIMA331; porém, a respeito da questão ambiental, a CIJ vem 
tendo uma atuação tímida332, sem ainda ter assumido a causa ambiental 
e sua importância ante o atual cenário da governança ambiental 
internacional, como Corte universal que é. 

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça (Estatuto da CIJ) 
estabelece muitas disposições procedimentais e processuais, tais como 
a capacidade de cada Estado para determinar pela opção ou não da 
submissão de uma determinada controvérsia internacional à apreciação 
da CIJ333. Nesse sentido, cada Estado possui, também, a opção de 
aceitar a jurisdição da CIJ sobre a base de um conjunto de limitações 
e condições.334 Somente os sujeitos de Direito internacional, in stricto 

ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais”. Ver mais detalhadamente o Capítulo VI 
da Carta das Nações Unidas, que trata da solução pacífica de controvérsias. BRASIL. Decreto n° 
19.841, de 22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
331 Conforme o artigo 36, parágrafo 1º do Estatuto da CIJ, vide nota 19 ut supra.
332 Isso porque, como reflete Mazadoux sobre o atual estado da arte da soberania e sua relação com 
o meio ambiente, essas questões podem gerar essa falta de tomada de posicionamento da CIJ em 
relação à proteção ambiental: “[…] la société internationales demeure une juxtaposition d’entités 
souveraines non hiérarchisées, encore dominée par le primat du consentement. Cette égalité entre 
États reste fort discutable dans les faits.”. Vide : MAZADOUX, Olivier. Droit international public 
et droit de l’environnement. Préface de Monique Chemillier-Gendreau. Cahiers du CRIDEAU n° 
16. Limoges: Publications de l’Université de Limoges (PULIM), 2008. Nesse mesmo sentido, ver: 
ROMANO, Cesare P. R. (2007), op. cit.
333 Ver artigos 2 a 5 do Estatuto da CIJ no BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, 
op. cit., ibidem.
334 No caso relativo à “Jurisdição sobre Zonas Pesqueiras” (Espanha v. Canadá), a CIJ foi 
questionada sobre a legalidade do Canadian Coastal Fisheries Protection Act, que regulamentou 
as atividades de embarcações estrangeiras sobre a pesca predatória de espécies migratórias 
em alto-mar, e às Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE) do Canadá. Nesse caso, a CIJ rejeitou a 
competência com base nas reservas do Canadá no que concerne a aceitação da jurisdição da 
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sensu, Estados e agências e organismos do sistema ONU podem 
representar seus interesses ante a CIJ. Os demais entes da sociedade 
internacional, como as Organizações Não Governamentais (ONGs), por 
exemplo, estão impedidos de se representar ante a CIJ, o que, de certa 
maneira, tolhe o direito de participação ampla e irrestrita em questões 
judiciais ambientais335, pois sabe-se que muitas ONGs possuem um 
destacado e sério trabalho ambientalista no contexto da comunidade 
internacional. Apesar dessas limitações consideráveis, a autoridade 
(tanto de fato, quanto moral) da CIJ é única dentro do sistema judicial 
internacional, pois todos os Estados-membros da ONU, e até ela mesma, 
estão comprometidos com o cumprimento das decisões proferidas pela 
CIJ, sendo o Conselho de Segurança, uma vez autorizado, a garantir 
a liquidação da sentença336. Não obstante, nos casos em que o meio 
ambiente seja o eixo, a CIJ tem o dever e a missão de adotar uma atitude 
um pouco mais proativas e flexíveis em relação à resolução de conflitos 
internacionais ambientais, para contribuir, assim, com o desenvolvimento 
e solidificação dos princípios de DIMA337. 

CIJ, que exclui qualquer diferendo relativo às medidas de conservação e de gestão tomadas pelo 
Canadá em relação aos navios de pesca no Atlântico Norte. Ver: ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU). Informe de la Corte Internacional de Justicia, 1º de agosto de 1998 
a 31 de julio de 1999. Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo cuarto período 
de sesiones, Suplemento No. 4 (A/54/4), p. 177-190. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/
aboutun/organs/ga/54/intcrtjust.pdf>. Último acesso em: 16 de julho de 2012.
335 Sobre a legitimidade de atores não estatais em tribunais internacionais e comuns, notadamente 
sobre as ações de ONGs em questões como o ambiente do tribunal internacional, ver: TANZI, Attila. 
“Controversial Developments in the Field of Public Participation in the International Environmental 
Law Process”. In: DUPUY, Pierre-Marie; VIERUCCI, Luisa (eds.) (2008). NGOs in International 
Law: Efficiency in Flexibility?, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 135-152.
336 “Artigo 94. Cada Membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se com a decisão 
da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte. Se uma das partes num caso 
deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, 
a outra terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se julgar necessário, fazer 
recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença”. 
BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
337  Em sua opinião dissidente na Solicitação “para análise da situação, em conformidade com 
o parágrafo 63 do acórdão da Corte Internacional de Justiça de 20 de dezembro de 1974, no 
caso de Testes Nucleares (Nova Zelândia v. França), o juiz Weeramantry concluiu que a Nova 
Zelândia deu um passo importante para buscar uma revisão da decisão sobre o caso de Testes 
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2.1 Recentes avanços a respeito da matéria ambiental no âmbito 
da corte internacional de justiça

Nesse sentido, pode-se, também, incluir as questões ambientais 
internacionais, pois o meio ambiente, especificamente na atuação 
judicial da CIJ, vem passando de uma questão incidental (obiter dictum) 
para fazer parte do conteúdo de fundo do próprio caso. Nesse sentido, 
lança-se uma rápida análise sobre o trato que a jurisprudência da CIJ 
vem historicamente dando à questão ambiental: poder-se-á verificar 
que o meio ambiente não é mais o mesmo à época da sentença do caso 
Barcelona Traction (Bélgica v. Espanha)338, de 24 de julho de 1964, 
quando a CIJ se pronunciou na sentença do caso aberto sobre a Pesca 
de Baleias no Ártico (Austrália v. Japão).339 Os conflitos ambientais 
internacionais vêm determinando, pois, uma mudança na aproximação 
da solução judicial dada pela CIJ aos casos que chegam até ela, o que 
indica que a CIJ necessita assumir uma posição marcada a respeito da 
proteção do meio ambiente na contemporaneidade. 

A análise da jurisprudência da CIJ sobre o meio ambiente reflete, 

Nucleares (Nova Zelândia v. França), e que as reivindicações devem ser examinadas em detalhes 
pela CIJ; e que, quando duas conclusões são possíveis, a CIJ deve escolher aquela que não conclua 
o processo de plano; e que, finalmente, a CIJ deva indicar claramente quando o meio ambiente 
passará a ser um tema tratado por ela. (Tradução livre do autor do original em inglês): “I regret 
that the Court has not availed itself of the opportunity to enquire more fully into this matter and 
of making a contribution to some of the seminal principles of the evolving corpus of international 
environmental law. The Court has too long been silent on these issues and, in the words of 
ancient wisdom, one may well ask ‘If not now, when?’ ”. Ver: INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE (ICJ). Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 
of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case. 
Dissenting Opinion of Judge Weeramantry. p. 91. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/
files/97/7567.pdf>. Último acesso em: 16 de julho de 2012.
338 Ver os acórdãos da CIJ sobre o caso em: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962). 
Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=1a&case=50&code=bt2
&p3=5. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
339 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). 
Pending cases. Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=aj&c
ase=148&k=64. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
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em grande parte, a cautela dos juízes em se manifestar, de maneira plena, 
sobre a matéria e em relação aos princípios específicos do DIMA, como, 
por exemplo, os princípios de desenvolvimento sustentável, de precaução 
e o princípio de cooperação e de participação.340

Uma ampla esfera competencial da CIJ e seu posicionamento 
como órgão judicial internacional, por excelência, indicam que ela deve 
estar preparada para considerar grandes disputas sobre questões ambientais 
entre os Estados. Como foi observado pelo juiz indiano Weeramantry, no 
caso sobre os Testes Nucleares, quando ele pronuncia que a CIJ, localizada 
no ápice da hierarquia dos tribunais internacionais, prova, necessariamente, 
uma posição de confiança e uma responsabilidade especial em relação ao 
meio ambiente, conforme descrito nos princípios específicos do DIMA. 
Ao referir-se ao futuro, o juiz põe em pauta o direito das futuras gerações 
em dispor de um meio ambiente são e equilibrado.341

2.1.1  O caso do Projeto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungria v. Eslováquia)

A primeira vez em que a CIJ se pronunciou de maneira direta 
a respeito do desenvolvimento sustentável342 foi em 1997, no caso do 

340 BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. “Precaution in international law: reflection on its 
composite nature”. In: NDIAYE, Thomas A. Mensah; WOLFRUM, Rudiger (Ed.). In: International 
Tribunal for the Law of the ea. law of the Sea Environmental Law and Settlement of Disputes, liber 
amicorum judge Thomas A. Mensah. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 21.
341 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Request for an Examination of the Situation in 
Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests 
(New Zealand vs. France) case 1995, ICJ Rep. 288. Disponível em: <www.icj-cij.org/docket/
files/59/6159.pdf>. Último acesso em: 12 de julho de 2012. Ademais, é mister que a CIJ somente 
possui competência geral e obrigatória em matéria contenciosa, segundo a jurisdição concedida 
pelos Estados envolvidos no caso. No caso da sua competência para a emissão de opiniões 
consultivas, a CIJ já emitiu algumas com importantes repercussões ambientais, tais como a 
Opinião Consultiva sobre a Legalidade do Uso de Armas Nucleares, na qual a CIJ concluiu que 
as proibições contidas no Tratado em questão, sobre os métodos bélicos que ocasionem danos 
generalizados e em massa, graves e permanentes ao meio ambiente já formam parte do costume 
internacional. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons. Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf. Último acesso em: 15 
de julho de 2012.
342 SANDS, Phillipe. International Courts and the Concept of “Sustainable Development”. In: 
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Projeto Gabčíkovo-Nagymaros, no qual verificou-se a legalidade do 
desenvolvimento de um projeto de construção de um sistema de eclusas 
no rio Danúbio, em conformidade com um tratado de 1977 entre a 
fronteira da Hungria e da então Tchecoslováquia. Não obstante, sabe-se 
que a CIJ já faz incursões a respeito do tema e o incluiu na questão do 
desenvolvimento sustentável relacionado ao direito intergeneracional343, 
em sua Opinião Consultiva de 1996 sobre a Legalidade do Uso de Armas 
Nucleares em Caso de Conflitos Armados.344 Porém, é por meio do caso 
do Projeto Gabčíkovo-Nagymaros que o princípio de desenvolvimento 
sustentável passa a fazer parte de um pronunciamento da CIJ. O referido 
projeto começou a ser construído em 1978, com o objetivo de produzir 
energia elétrica de matriz hidráulica, além de fomentar a navegação 
pelo rio Danúbio e de proteger a região de enchentes causadas pelo 
transbordamento do rio. Em 1989, a Hungria decidiu abandonar o 
projeto devido a uma intensa mobilização social e críticas advindas da 
comunidade científica e do setor ambientalista345, que alegavam que o 
projeto seria catastrófico para a qualidade dos lençóis freáticos e zonas 
úmidas da região, que dependem diretamente da vazão do maior rio do 
continente europeu. 

Em resposta ao abandono da Hungria do projeto, a Eslováquia, 
já separada da República Tcheca, mediante a Revolução de Veludo, de 

Max Plank Yearbook of United Nations Law, 1999, p. 389. Disponível em: http://www.mpil.de/
shared/data/pdf/pdfmpunyb/sands_3.pdf. Último acesso em: 4 de maio de 2012.
343 A prestação jurisdicional relacionada à temática ambiental possui um estreito laço de união, 
principalmente porque o que se encontra em jogo é o direito das futuras gerações de terem 
acesso a um meio ambiente saudável e “vivível”. Nesse sentido, o meio ambiente necessita de uma 
prestação judicial rápida e eficaz para combater sua deterioração, extinção da biodiversidade, e 
mesmo para resolver os conflitos ambientais internacionais. Nesse sentido, pode-se consultar a 
obra: SILVEIRA, Vladimir Oliveira da; MEZZAROBA, Orides. (Orgs.). Justiça e (o paradigma da) 
eficiência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, que tratam da eficiência e da prestação judicial 
de maneira clara e propedêutica. 
344 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in 
an Armed Conflict, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. 67 (July 8). Disponível em: <http://www.icj-cij.
org/docket/files/93/7407.pdf.>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
345 Ver, nesse sentido, a obra: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito dos Cursos de Água 
Internacionais. São Paulo: Malheiros, 2009.



Direito Internacional em Análise

272

1989, decide unilateralmente continuar com o projeto alegando que a 
planta hidrelétrica a ser construída estava em seu território. Assim, em 
28 de outubro de 1992, ambas as partes concordaram em se submeter 
à jurisdição da CIJ para dirimir esse conflito, em que ficou acordado 
que se considerassem, para o caso, os direitos e obrigações expressadas 
no Tratado de 1977. Não obstante, a CIJ não se limitou ao Tratado de 
1977: foi além. E, utilizando-se de outros instrumentos internacionais 
vinculantes, em que os dois Estados também eram partes, assim 
como as regras de direito internacional consuetudinário, marcou o 
desenvolvimento sustentável como um conceito central para a resolução 
do litígio346.Embora nesse caso a CIJ tenha recomendado o uso do 
conceito do princípio de desenvolvimento sustentável em relação à 
soberania dos recursos naturais e na tomada de decisões, ela deixou a 
desejar ao não declarar expressamente o princípio de desenvolvimento 

346 In verbis: “140. […] Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, 
constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the 
effects upon the environment. Owing to new scientific insights and to a growing awareness of 
the risks for mankind – for present and future generations – of pursuit of such interventions 
at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set 
forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to 
be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States 
contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need 
to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in 
the concept of sustainable development.” Tradução livre do autor: “140. Ao longo dos séculos, 
a humanidade tem constantemente interferido na natureza, quer por razões econômicas ou 
outras. No passado, isso foi feito muitas vezes sem considerar os efeitos sobre o meio ambiente. 
Devido a novos conhecimentos científicos e para uma consciência crescente dos riscos para a 
humanidade – para as gerações presentes e futuras – do exercício de tais intervenções a um ritmo 
injustificado e inabalável, novas normas e padrões têm sido desenvolvidos, estabelecidos em um 
grande número de instrumentos jurídicos durante as duas últimas décadas. Essas novas normas 
têm de ser tomadas em consideração aos novos padrões, dado o peso adequado, não só quando 
os Estados contemplem novas atividades, mas também ao continuar com as atividades iniciadas 
no passado. Essa necessidade de conciliar desenvolvimento econômico com a proteção do meio 
ambiente é adequadamente expressa no conceito de desenvolvimento sustentável. […] Para os 
fins do presente processo, isso significa que as partes, em conjunto, devem procurar, de novo, os 
efeitos sobre o meio ambiente do funcionamento da planta de unidade de alimentação Gabčíkovo. 
Em particular, eles [os Estados] devem encontrar uma solução satisfatória para o volume de água 
a ser liberado no antigo leito do Danúbio e nos braços secundários de ambos os lados do rio”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungria v. Slovakia), 
op. cit., § 140, p. 75 (grifo nosso).
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sustentável como uma norma de direito internacional consuetudinário347. 

2.1.2 O caso das Fábricas de Pasta de Papel e Celulose  às margens do 
Rio Uruguai (Argentina v. Uruguai)

Outro caso emblemático que chamou a atenção para as questões 
relativas ao desenvolvimento sustentável e que deu à CIJ a oportunidade 
de assumir sua jurisdição natural, em matéria ambiental, e de resolver as 
implicações legais a respeito do desenvolvimento sustentável no âmbito 
do DIMA que foram deixadas em aberto no caso do Projeto Gabčíkovo-
Nagymaros348 é o das Fábricas de Pasta de Papel e Celulose às margens 
do Rio Uruguai (Argentina v. Uruguai), cuja sentença de mérito foi 
proferida em 10 de abril de 2010. Respectivamente em 2003 e 2005, o 
Uruguai concedeu licença para a construção de duas fábricas de pasta de 
papel e celulose à margem esquerda do rio homônimo, sob a jurisdição e 
soberania do seu território, e que compreende a principal fronteira com 
a Argentina. Assim sendo, o Estado argentino alegou, com o apoio da 
população local, que as fábricas ameaçavam a qualidade das águas da 
Bacia do Prata, além de acusar o Uruguai de violar o tratado bilateral, que 
estabelece o Estatuto do Rio Uruguai, de 1975, que regulamenta entre os 
dois Estados vizinhos a gestão e o uso do rio. A Argentina alegou que o 
Estatuto do Rio Uruguai fixava normas ambientais internacionais e que 
seu direito de velar pela proteção da qualidade ambiental do rio deriva do 
próprio Estatuto, além dos princípios e regras do Direito Internacional349. 

347 A respeito do tema, vide a robusta bibliografia especializada: SHELTON, Dinah. “A step forward 
in the Gabčíkovo-Nagymaros case”. In: Environmental Policy and Law, V. 31, 2011, p. 222; assim 
como: SANDS, Philippe. “Watercourses, Environment and the International Court of Justice: 
the Gabčíkovo-Nagymaros Case”. In: SALMAN, Salman M. A.; BOISSON DE CHAZOURNES, 
Laurence (eds.). International Watercourses: Enhancing Cooperation and Managing Conflict. 
Washington, DC: World Bank Technical Paper No. 414, 1999, p. 103-107. E, ainda, FITZMAURICE, 
John. “The ruling of the International Court of Justice in the Gabčíkovo-Nagymaros Case: a critical 
analysis”. In: European Environmental Law Review; vol. 9, 3, 2000, p. 80-87.
348 Nesse sentido, ver: VIÑUALES, Jorge E., op. cit.
349 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 
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Em resposta, o Uruguai sustentou que o dever de ambos não era o de 
evitar a poluição, senão de seguir as regras e medidas adequadas para 
preveni-la no contexto do desenvolvimento, afirmando, ademais, o 
Estado uruguaio de que estava sujeito a uma obrigação de conduta, e 
não a uma obrigação de resultado350, que está absolutamente de acordo 
com os princípios do Direito Internacional geral. No parágrafo 78 de sua 
sentença para o caso, a CIJ considera que existe um vínculo funcional 
entre a prevenção e a obrigação de se preservar, em virtude do Estatuto 
do Rio Uruguai, de 1975. Porém, esse vínculo não impede que os Estados 
sejam chamados a responder a essas obrigações em separado, cada um de 
acordo com a responsabilidade pelo seu descumprimento.351

A CIJ não pode seguir sem se pronunciar solenemente que 
existe um vínculo funcional entre as ferramentas dadas pelo DIMA para 
a preservação e proteção do meio ambiente, assim como para dificultar 
e impedir sua deterioração. Nesse sentido, o juiz Cançado Trindade 

Uruguay), 4 (Summary of the Order of July 13, 2006). Disponível em: <http://www.icj-cij.org/
docket/files/135/11237.pdf>. Último acesso em: 5 de maio de 2012.
350 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 
Uruguay), 55 (Counter-Memorial of Uruguay of July 20, 2007). Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/135/15427.pdf>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
351 No parágrafo 78 do seu acórdão sobre o caso, a CIJ está enfrentando as consequências de 
cumprimento e descumprimento das exigências das obrigações processuais e materiais de fundo, 
afirmando que o Estatuto do Rio Uruguai não estabelece qualquer lugar em que um Estado cesse 
suas obrigações substantivas apenas por não cumprir suas obrigações processuais, ou que sua 
violação implica, automaticamente, em uma violação das obrigações substantivas. Nesse sentido, 
não é porque as partes tenham cumprido suas obrigações materiais que são considerados como 
tendo cumprido suas ipso facto obrigações de natureza processual, ou que estariam isentos a 
partir dele. In verbis: “78. The Court notes that the 1975 Statute created CARU and established 
procedures in connection with that institution, so as to enable the parties to fulfill their substantive 
obligations. However, nowhere does the 1975 Statute indicate that a party may fulfill its substantive 
obligations by complying solely with its procedural obligations, nor that a breach of procedural 
obligations automatically entails the breach of substantive ones. Likewise, the fact that the parties 
have complied with their substantive obligations does not mean that they are deemed to have 
complied ipso facto with their procedural obligations, or are excused from doing so. Moreover, the 
link between these two categories of obligations can also be broken, in fact, when a party which 
has not complied with its procedural obligations subsequently abandons the implementation of 
its planned activity.” INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Pulp Mills on the River Uruguay 
(Argentina v. Uruguay), Judgment of 20 April 2010. Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/
files/135/15877.pdf. Último acesso em: 15 de julho de 2012. 
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declarou em sua opinio juris, em separado, que o fato de a CIJ ter 
silenciado sobre o tema não significa que os princípios específicos de 
DIMA não existam. Além disso, informa que não se pode falar de DIMA 
sem que se tenha em conta, e bem assentados, seus princípios; dentre 
eles, obviamente o de desenvolvimento sustentável. O juiz Cançado 
Trindade também menciona, na sua opinio juris, que a CIJ teve uma 
oportunidade excelente para se declarar a respeito, de uma vez por 
todas, de seu posicionamento diante do meio ambiente, mas que não o 
fez por circunstâncias, que, segundo ele, “transcendem e fogem” do seu 
“entendimento e compreensão”.352

Esse caso, em análise, representa uma intrincada encruzilhada 
para a questão ambiental diante da jurisprudência da CIJ, com toda a 
solenidade que ela traz consigo. No seu contexto, durante todo o seu 
desenvolvimento até a pronúncia da sentença, a CIJ tentou equilibrar 
o meio ambiente e a saúde com o desenvolvimento e o crescimento 
econômicos. Essa decisão da CIJ fortalece alguns princípios do DIMA 
como precaução: por exemplo, enquanto outros permanecem para outro 
dia, como o princípio de desenvolvimento sustentável. O ponto positivo é 
que essa sentença fez com que a avaliação de impacto ambiental passasse 
a ser considerada como uma obrigação internacional de risco, em que 
a atividade industrial pode ter um impacto significativo adverso para o 
meio ambiente, em um contexto transfronteiriço.

352 In verbis: “113. Only the ICJ did not acknowledge, nor affirmed, the existence of those 
principles, nor elaborated on them, thus missing a unique occasion for their consolidation in the 
present domain of contemporary international law. The fact that the Court’s Judgment silenced 
on them does not mean that the principles of prevention and of precaution do not exist. They do 
exist and apply, and are, in my view, of the utmost importance as part of the jus necessarium. We 
can hardly speak of International Environmental Law nowadays without those general principles. 
The Court had a unique occasion, in the circumstances of the case of the Pulp Mills, to assert the 
applicability of the preventive as well as the precautionary principles; it unfortunately preferred not 
to do so, for reasons which go beyond, and escape, my comprehension”. Ver: INTERNATIONAL 
COURT OF JUSTICE. Case concerning pulp mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). 
Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, paragraph 113. Disponível em: http://www.icj-cij.
org/docket/files/135/15885.pdf. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
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3. Desafios da corte internacional de justiça ante o direito 
internacional do meio ambiente: a resolução pacífica de 
“conflitos internacionais ambientais” pela via judicial

No campo do desenvolvimento do DIMA, um passo muito 
importante foi dado em 1993353, quando a CIJ inovou ao tratar de 
melhorar suas ações referentes ao meio ambiente; e, em 1993, criou sua 
Câmara do Meio Ambiente354, composta por sete juízes como membros355 
permanentes e com funções de dirimir conflitos internacionais que se 
refiram ao meio ambiente. Após ter se pronunciado sobre o caso das Terras 
de Fosfato em Nauru356 e sobre o Projeto Gabčíkovo-Nagymaros357, a CIJ 
emitiu uma declaração358 afirmando que estava disposta a fazer todo o 
353 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) (1993). Constitution of a Chamber of the 
Court for Environmental Matters. [artigo on-line]. Press Room, Press Release 19/07/1993 – 
1993/20. [Acesso em: 12 de junho de 2012]. <http://www.icj-cij.org/presscom/files/7/10307.pdf>.
354 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/court/
index.php?p1=1&p2=4>. Último acesso em: 15 de julho de 2012. 
355 70 De acordo com o artigo 26 do Estatuto da CIJ, deve-se notar que, em 1993, a CIJ estabeleceu 
uma Câmara de Assuntos Ambientais, que foi composta por juízes da própria CIJ, periodicamente 
até 2006. No entanto, desde o seu lançamento, em 1993, nenhum Estado solicitou que um caso 
fosse tratado por ela. Consequentemente, por inércia, a CIJ decidiu, em 2006, não realizar eleições 
para os membros permanentes da Câmara de Assuntos Ambientais. O artigo 26 assim estabelece: 
“A Corte poderá periodicamente formar uma ou mais Câmaras, compostas de três ou mais 
juízes, conforme ela mesma determinar, a fim de tratar de questões de caráter especial, como, por 
exemplo, questões trabalhistas e assuntos referentes a trânsito e comunicações. A Corte poderá, 
em qualquer tempo, formar uma Câmara para tratar de uma determinada questão. O número de 
juízes que constituirá essa Câmara será determinado pela Corte, com a aprovação das partes. As 
questões serão consideradas e resolvidas pelas Câmaras a que se referem o presente Artigo, se as 
partes assim o solicitarem”. BRASIL. Decreto n° 19.841, de 22 de outubro de 1945, op. cit., ibidem.
356 Trata-se de uma disputa que ocorreu entre Austrália e Nauru sobre minas de fosfato neste 
último país. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=naus
&case=80&k=e2>. Último acesso em: 13 de julho de 2012. O tratado entre Austrália e Nauru 
pode ser encontrado em: <http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes (f) / 
ILC_1998_v2_p1_f.pdf>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
357 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungria v. 
Slovakia), 1997 I.C.J. § 140 (Sept. 25, 1997). Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/
files/92/7375.pdf>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
358 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Press Release 2002/8. Disponível em: <http://www.
icj-cij.org/presscom/index.php?pr=106&p1=6&p2=1&search=%22%22Composition+of+the+C
hamber+for+Environmental+Matters%22%22>. Último acesso em: 15 de julho de 2012.
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possível para enfrentar qualquer processo ambiental sob sua jurisdição, 
e que fosse apresentado diante de si.359 A Câmara do Meio Ambiente da 
CIJ foi criada sob o abrigo do artigo 21 do Estatuto da CIJ, que permite 
a formação de uma ou mais comissões constituídas por três ou mais 
membros de seus quinze juízes para lidar com alguns tipos específicos 
de casos. Vale ressaltar que a nomeação de juízes para uma comissão 
especial deverá levar em conta o conhecimento ou experiências de seus 
pares para se deslocar entre os temas que serão abordados no âmbito da 
comissão que está sendo formada.360 Ainda se há de recordar que, para 
que um caso seja apresentado a uma das câmaras da CIJ, o mesmo já 
deverá ter sido tratado pelo tribunal pleno da CIJ; e também o tratamento 
do caso por uma câmara especial deve ser decidido em comum acordo 
dos Estados envolvidos. A criação de uma câmara especial para tratar 
de assuntos ambientais que cheguem até a CIJ é paradigmático, pois 
essa Câmara do Meio Ambiente é a primeira a ser estabelecida de forma 
permanente, e que foi amplamente difundida na comunidade ambiental 
e da comunidade do direito internacional, argumentando que a iniciativa 
da CIJ pode muito bem ser considerada um importante passo para o 
desenvolvimento do DIMA, deixando-a preparada para lidar com todos 
os tipos de questões ambientais que possam surgir sob sua jurisdição. 
No entanto, a Câmara do Meio Ambiente sofre as mesmas limitações 
do tribunal pleno da CIJ361, como a dificuldade e consequente baixa ou 
nenhuma participação da sociedade civil além dos Estados envolvidos 
no caso. Por outro lado, a doutrina362 vem discutindo e se manifestando 
sobre a vontade dos Estados em recorrer à Câmara do Meio Ambiente 
359 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Release 93/20, July 19th 1993. Disponível em: 
<www.icj-cij.org/docket/files/83/5637.pdf>. Último acesso em: 15 de julho de 2012. 
360 Em 2006, a CIJ decidiu descontinuar a prática de realização de eleições anuais para a adesão 
da composição de sua Câmara Ambiental, sendo, a partir de então, o conhecimento das questões 
ambientais para a indicação e nomeação dos juízes membros que a compõem.
361 OLIVEIRA, Carina Costa de. Solução de Conflitos Ambientais no Direito Internacional. Porto 
Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 165-186.
362 Ver a obra: POSTIGLIONE, Amedeo. Global Environment Governance. Bruxelas: Bruylant, 2010.
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da CIJ, lembrando que desde sua criação, em 1993, até a entrega 
desse trabalho, ela não foi acionada por nenhum Estado, em nenhum 
caso. Uma fonte de pressão que pode levar a mudanças substanciais na 
forma de como resolver disputas internacionais ambientais é a demanda 
da sociedade civil por uma maior participação nos seus processos. O 
aumento do interesse público em participar do processo legislativo e da 
tomada de decisões que afetarão diretamente suas vidas, juntamente com 
o incremento substancial do uso dos tribunais e cortes internacionais para 
dirimir conflitos ambientais, tem feito com que a participação de atores 
internacionais interessados em um bom desenrolar da questão aumente 
progressivamente. Embora não pareça provável que a participação 
popular possa ser ampliada no âmbito da CIJ, no entanto, atualmente, 
ela pode desempenhar, por exemplo, um papel de apoio nas discussões 
sobre questões conceituais subjacentes às questões ambientais contidas 
nos processos. Uma justificativa para esse tipo de participação seria 
os efeitos diretos da decisão emitida pela CIJ sobre as condições de 
vida da população dos participantes no processo. Entretanto, esse 
modelo ainda está longe de ser o ideal. O conceito de participação 
pública em matéria de meio ambiente tem suas bases assentadas no 
princípio 10 da Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento (Declaração do Rio)363, o qual proclama que as 
questões ambientais são melhor tratadas com a participação de todos os 
cidadãos interessados e no nível adequado; e que, portanto, encoraja os 
Estados a fim de facilitar o acesso efetivo da população aos processos 
judiciais e administrativos, incluindo compensação e reparação de danos 
363 In verbis: “Princípio 10. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham 
as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados 
irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à 
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 
inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), op. cit. 
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ambientais. A relação entre governança democrática e boa gestão do 
meio ambiente, lançada durante a Conferência do Rio, em 1992, foi 
reforçada na Declaração de Johanesburgo, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, de 2002, por meio 
do Plano de Implementação sobre o Desenvolvimento Sustentável.364

O conceito de governança ambiental por meio da participação 
democrática dos cidadãos trazidos por esses dois importantes documentos 
internacionais foi coroado com o reconhecimento tangível da Convenção 
de Aarhus.365 Essa Convenção é imprescindível por possuir um importante 
componente do tripé que dá força jurídica para a redação do princípio 
10 da Declaração do Rio; em um primeiro momento, para o acesso à 
wde uma interpretação mais ampla do artigo 34, § 2° do ECIJ, a CIJ 
poderá solicitar informações relevantes das organizações internacionais 
e também pode receber informações relevantes prestadas por elas, por 
conta própria. As organizações internacionais referidas neste artigo 
são as organizações internacionais governamentais, o que não impede 
que a CIJ, dados os termos do artigo 50 do ECIJ366, possa consultar um 

364 Ver: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Implementação da Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável.
Disponível em: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CG
cQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mma.gov.br%2Festruturas%2Fai%2F_arquivos%2Fpijoan.
doc&ei=iGsWUJW2Osim0QXrxoEo&usg=AFQjCNG3BV7daZ-GjAPGhSTWPq6p6Dk5Lg. 
Último acesso em: 16 de julho de 2012.
365 O artigo 3°, § 7° da Convenção de Aarhus exige que os seus Estados-parte promovam a aplicação 
dos princípios contidos na Convenção na tomada de decisões em questões ambientais também no 
âmbito internacional. “7. Cada Parte promoverá a aplicação dos princípios da presente Convenção 
nos processos internacionais de tomada de decisões em matéria de ambiente e no âmbito de 
organizações internacionais em matérias relacionadas com o ambiente”. UNITED NATIONS 
COMMISSION FOR EUROPE (UNECE). Aarhus Convention (1998). Tradução não oficial da 
versão em língua portuguesa das Nações Unidas. Disponível em: http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninportogese.pdf. Último acesso em: 16 de julho de 2012.
366 In verbis: “Article 50. The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau, 
commission, or other organization that it may select, with the task of carrying out an enquiry 
or giving an expert opinion”. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. The Statute of the 
International Court of Justice (1945). Basic Documents. Disponível em: http://www.icj-cij.org/
documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0. Último acesso em: 15 de julho de 2012. Em língua 
portuguesa: Artigo 50. A Corte poderá, em qualquer momento, confiar a qualquer indivíduo, 
companhia, repartição, comissão ou outra organização, à sua escolha, a tarefa de proceder a um 
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especialista ou qualquer pessoa, empresa, cargo em comissão ou outra 
organização, pública ou privada. Esse procedimento permite que a CIJ 
busque informações de qualquer órgão, incluindo uma organização 
ambiental, para ajudá-la em questões ambientais, por exemplo. Longe 
de ser o ideal, é a situação que se apresenta no momento, enquanto não 
se põe em funcionamento a Câmara do Meio Ambiente, o que se espera 
seja feito em breve.

Conclusão

Desde a sua aparição na década de 1970, o DIMA tem mostrado 
um profundo vigor e dinamismo para superar todas as crises enfrentadas. 
Espera-se que a próxima batalha a ser vencida seja a de chegar a um 
consenso capaz de mitigar as mudanças climáticas. Enquanto esse 
momento não chega, o DIMA vem fazendo o seu trabalho e cumprindo o 
seu papel, consolidando-se como uma importante disciplina da família do 
Direito Internacional. Não se pode dizer que a CIJ não tenha respondido 
ao chamado para solucionar conflitos internacionais ambientais no âmbito 
da sua jurisdição. No entanto, não se pode asseverar, ainda, que exista 
uma jurisprudência propriamente ambiental emanada pela CIJ. O que 
há, sim, é uma jurisprudência da CIJ em que a questão ambiental ainda 
é tangencial a outras questões mais “clássicas” da disciplina do Direito 
Internacional. A criação da Câmara do Meio Ambiente tem demonstrado 
certa sensibilidade por parte da CIJ em relação ao seu engajamento para 
ser uma corte internacional também para casos ambientais. Entretanto, 
acredita-se que ainda não é suficiente, pois é urgente que a abertura 
desse alto tribunal se dê para uma participação mais efetiva da sociedade 
civil em questões que versem sobre meio ambiente, cuja sentença atinja 
diretamente as populações locais; e que, assim, princípios como o de 
desenvolvimento sustentável possam efetivamente ser fomentados e 

inquérito ou a uma perícia. (tradução nossa)
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implementados na esfera internacional com o auxílio e participação 
da atividade judicial da CIJ. Nos casos levantados neste trabalho, 
tentou-se demonstrar, principalmente, a demanda crescente face à CIJ 
em resoluções de conflitos ambientais internacionais, bem como seu 
comportamento em relação aos desafios que se colocam sobre essa 
questão — o que leva a constatar que, em um futuro não muito distante, 
as principais demandas perante o CIJ envolverão, em sua grande parte, 
questões ambientais. Até o momento, a teoria que prevalece é aquela 
que obriga os Estados a vigiarem seu crescimento e atividade industrial 
praticados dentro dos limites de seu território e sob sua jurisdição, para que 
não cause danos ao meio ambiente de outro Estado; isto é, o velho princípio 
do Direito Romano sic utere tuo ut alienum non laedas. Assim, a partir 
da Conferência de Estocolmo, em 1972, as preocupações da comunidade 
internacional sobre as questões ambientais mudaram pouco. Antes, os 
problemas que eram locais e setoriais tornaram-se globais. Os desafios 
encontrados pela Conferência do Rio, em 1992, estavam voltados para o 
equacionamento do desenvolvimento e do meio ambiente, visando garantir 
o acesso a uma vida saudável e qualidade para as gerações atuais e futuras. 
Isso foi ressaltado em Johanesburgo; e, agora, com a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, espera-se 
que ocorra um efetivo e profundo “esverdeamento”, ou “ambientalização” 
(greening) das instituições internacionais, e que a governança global 
internacional tenha como objetivo a busca e concretização do princípio de 
desenvolvimento sustentável. É necessária uma mudança, ou melhor, uma 
quebra de paradigma em todas as esferas de poder e em todas as instituições 
da sociedade internacional; uma mudança de paradigma que lembre que a 
natureza nada mais é do que a revelação da “apreensão sensível”367, e que 
não depende das relações jurídicas ou das cortes e tribunais, nem de suas 
lacunas, sentenças e togas para seguir seu curso natural. 

367 Segundo WHITEHEAD, Alfed North. The Concept of Nature. Cambridge: Press Syndicate of 
the University of Cambridge, 1993, p. 11.
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Introdução

No âmbito do comércio internacional é uma realidade a definição 
da jurisdição competente a uma determinada e eventual lide através do 
exercício da autonomia da vontade. Não obstante tal prática, a efetiva aplicação 
das cláusulas de eleição de foro ainda gera um conjunto de incertezas.

Inúmeras são as questões que se colocam em torno do tema, 
dentre as quais: o tribunal contratualmente eleito pode não conhecer da 
lide? Deve um tribunal declinar em favor do outro eleito pelas partes? A 
eventual sentença proferida pelo tribunal eleito deve ser reconhecida no 
tribunal derrogado? Isto se deve ao fato de a aplicação das cláusulas de 
eleição de foro possuir estreita ligação com a maior ou menor sensibilidade 
dos Estados nacionais quanto ao reconhecimento da autonomia privada 
na submissão de uma controvérsia a uma dada jurisdição.

O presente artigo tem como objetivo sistematizar o 
tratamento convencional dado à matéria, particularmente, o previsto 
na Convenção de Haia de 2005, sobre as cláusulas de eleição de foro. 

Com o intuito de enfocar problemas de implementação 
que poderiam ser recorrentes na eventual entrada em vigor da 
mencionada convenção, este artigo destaca, em primeiro lugar, as 
dificuldades inerentes à derrogação de foro para que, posteriormente, 
se permita a análise das respostas sugeridas pela convenção a fim de 
se criar um tratamento uniforme sobre a matéria. Logo, desenvolve, 
também, do regime existente no marco do processo de integração do 
Mercosul e, finalmente, busca trazer ao debate a reforma processual 
que sofre o Estado brasileiro vis a vis a proposta convencional. 

1. Pressupostos da eleição de foro

A questão principal da efetividade das cláusulas de eleição de 
foro está em delimitar se a vontade das partes é ou não idônea para influenciar 
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o exercício da jurisdição, na composição de uma determinada lide.
A idoneidade estará referida tanto na possibilidade de 

prorrogação da jurisdição, quanto na sua derrogação, uma vez que 
a mencionada submissão contratual da jurisdição pode ser vista a 
partir de dois ângulos distintos, um positivo e outro negativo.368 
Será positiva desde o prisma da jurisdição eleita, na medida em que 
amplia a competência do órgão jurisdicional para receber uma causa 
que, originariamente, não era de sua competência. E, contrariamente, 
negativa, quanto à possibilidade de privação do exercício jurisdicional 
como consequência da vontade das partes.

No último caso, a eleição de foro levará, necessariamente, ao 
declínio do exercício jurisdicional por parte de um Estado em favor de outro 
eleito pelas partes contratualmente. Os limites e as possibilidades da aplicação 
das cláusulas de eleição de foro inserem-se no debate paradoxal sobre o 
interesse do Estado eleito em conhecer da lide e a consequente quebra de 
braço entre o exercício da autonomia privada em submeter uma controvérsia 
a um foro contratual e os limites estatais da eventual derrogação.

O não reconhecimento por um ordenamento jurídico 
nacional, da possibilidade de subtração de uma controvérsia da esfera 
de sua jurisdição, poderá trazer como efeito a possibilidade de serem 
estabelecidos procedimentos paralelos, em juízos concorrentes e o não 
reconhecimento de eventual sentença proferida em foro contratualmente 
eleito. Tais efeitos colocam em xeque a efetividade da solução judicial 
adotada pelo foro contratual, colaborando, em última instância, para a 
insegurança jurídica nas relações negociais internacionais.

Com o intuito de desenvolver o comércio e inversões 
internacionais mediante a promoção de maior segurança jurídica aos 
negócios internacionais, em 30 de Junho de 2005, 45 países aprovaram a 
elaboração da Convenção de Haia sobre acordos de eleição de foro. 

368 MORELLI, Gaetano. Derecho Processal Civil Internacional. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
Europa-América, 1953, p. 199.
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2. A convenção de haia, de 30 de junho de 2005, e seu 
âmbito de aplicação

A convenção sobre acordos de eleição de foro adotada no âmbito 
da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado representa um 
importante, senão o principal instrumento de regulamentação multilateral 
da matéria, e é resultado de uma árdua e longa negociação em busca da 
harmonização de regras relativas à competência judicial internacional369.

A Convenção de 30 de junho de 2005 tem sua origem nos 
trabalhos do Prof. Arthur Taylor Von Menhen370, cuja sugestão inicial foi a 
de construir uma convenção sobre competência jurisdicional internacional. 
A convenção é assim, fruto de uma negociação mais ampla, iniciada nos 
anos “90” no seio da Conferência de Haia. 

A proposta inicial tinha como objetivo estabelecer regras 
uniformes sobre competência internacional e o reconhecimento de 
sentença. Por inúmeras razões tal proposta não prospera. Podem ser 
apontadas como justificativas de seu insucesso, entre muitos motivos, a 
dificuldade em acomodar distintas estruturas jurídicas dos sistemas da civil 
law e common Law.371

Em 2002, mediante consenso entre os Estados, ficou 
decidido que as partes seguiriam negociando não mais uma convenção 
geral sobre competência internacional e reconhecimento de sentenças, 
mas, sim, uma específica, destinada à harmonização das regras de 
eleição de foro para os contratos internacionais de comércio. Em 2004, 

369 Sobre a história e o desenvolvimento da Convenção de Haia de 2005 vid TEITZ, Louise 
Ellen, “The Hague Choice of Court Convention: Validating Party Autonomy and Providing” na 
Alternative to Arbitration. The Ammerican Journal of Comparative Law, vol. 53, p.544, 2005. Neste 
mesmo sentido, NANDA, Ved P., “The Landmark 2005 Hague Convention on Choice of Court 
Agreements”, Texas International Law Journal, vol. 42, 2007, p. 775 e 776.
370 Mentor intelectual do projeto de convenção que teve o seu primeiro draft em 1996. Vid 
Rappport Explicatif de Trevor Hartley & masato Dogauchi. Convention du 30 de juin 2005 sur lês 
accords d’election de for. Bureau Permanent de la Conference , HCCH, p.16.
371 Sobre as dificuldades de se estabelecer uma convenção sobre competência internacional vid ARROYO, 
Diego F., “Competência Judicial Internacional: cuestiones e elementos para una reglamentación 
internacional, Libro em Homenaje al Profesor Santiago Benadava, 1.II, Santiago, 2008, p.117-152. 
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o draft da convenção, depois de revisado e publicado, formalizou-se 
como o texto básico a ser considerado na conferência diplomática de 
junho de 2005, quando, finalmente, foi apresentado na vigésima sessão 
da Conferência de Haia.372 

O texto final, aprovado em 30 de junho de 2005, estrutura-se 
em 34 artigos e cinco capítulos. A convenção se constitui sobre a pauta 
do princípio da cooperação internacional e sua aplicação está definida a 
partir de três âmbitos precisos: material, espacial e temporal.

a. Âmbito material: O artigo primeiro da convenção 
textualmente delimita a sua aplicação aos acordos exclusivos de foro 
em matéria civil e comercial. A partir desta constatação, duas questões 
são postas: uma primeira, relativa à definição dos “acordos exclusivos”; 
e outra, referente à determinação da amplitude das matérias “civis e 
comerciais”. No primeiro caso, o artigo terceiro da convenção define 
os acordos exclusivos de eleição de foro como aqueles celebrados por 
escrito ou por quaisquer meios de comunicação, como o eletrônico373, 
que se possa fazer acessível a informação para ulterior consulta; e que 
designe para conhecer de um eventual litígio entre as partes, aos tribunais 
de um Estado contratante. A convenção define a independência do acordo 
exclusivo de eleição de foro das demais estipulações contratuais. Dessa 
forma, a validade do acordo de exclusivo não poderá ser impugnada apenas 
pela razão de vir a ser inválido o contrato onde a cláusula de eleição esteja 
inserida.374 Quanto à determinação das matérias “civis e comerciais”, a 
convenção é clara em afirmar a sua aplicação aos contratos business to 
business de comércio internacionais, neste sentido, estão excluídos os 
contratos de consumo e trabalhistas. No mesmo sentido, o artigo 2.2 da 
convenção relaciona um conjunto de matérias excluídas de seu âmbito de 
aplicação. Em geral, tais matérias estão excluídas por inúmeras razões, 
372 Vid Rappport Explicatif de Trevor Hartley & masato Dogauchi. Convention du 30 de juin 2005 
sur lês accords d’election de for. Bureau Permanent de la Conference, HCCH.
373 Opção inspirada na Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Eletrônico.
374 Art. 3 d) da Convenção.
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dentre as quais, por se tratarem de temas que por sua natureza, bem já 
foram objeto de outras regulamentações convencionais, ou bem acabam 
por afastar a possibilidade de autonomia das partes na escolha do foro 
competente. Como é o caso dos contratos sobre a validade da propriedade 
intelectual em strictu sensu (propriedade industrial375), na mesma linha 
dos temas relacionados ao estado e capacidade das partes; ao direito de 
família e sucessões; insolvência; ao regime de controle de concorrência, 
entre outros. Há ainda que se mencionar que as exceções do artigo 2.2 
só serão aplicáveis quando os referidos temas excluídos apareçam como 
matéria principal ou de fundo em uma eventual controvérsia. Caso as 
mesmas sejam apenas objeto de defesa ou de questões secundárias ou 
preliminares, não será obstada a aplicação das regras da convenção 
(art. 2.3). Não obstante a enumeração taxativa do artigo 2.2, totalizando 
dezoito temas, os Estados podem realizar uma declaração unilateral onde 
se estabeleça que uma dada matéria, que lhe seja sensível, estará excluída 
da aplicação da convenção (art. 21). Prerrogativa que demonstra a difícil 
tarefa em se compaginar de um lado, os interesses dos Estados nacionais 
e, de outro, a necessária derrogação de sua jurisdição em favor da 
autonomia contratual.376

b. Âmbito espacial: A convenção, no momento de determinar 
a sua aplicação espacial, o faz a partir de duas vertentes: uma primeira 
referente à relação jurídica em si mesma; nesse caso, é o domicílio 
das partes o grande elemento determinador da internacionalidade; e 
outra, quando analisa a necessidade de cooperação internacional para a 
efetividade da sentença proferida pelo tribunal eleito. No primeiro caso, 
a convenção opta por uma definição negativa da internacionalidade das 
relações contratuais. Assim, uma relação será considerada internacional 
e, consequentemente, aplicar-se-á a convenção, “salvo quando as partes 

375 Vid sobre o tema de propriedade intelectual, em particular, AGUILAR, Maria M. Celis, 
“Convención sobre los Acuerdos de Elección de Foro”, DeCITA, nº 5/6, p.7-8.
376 Vid comentários in KASSEDJIAN, Catherine, "La Convenction de La Haya du 30 de Juin 2005 
sur l`election de for”, Journal du Droit International, 2006, vol.3, p. 815.
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sejam residentes em um mesmo Estado contratante e a relação entre 
elas e os demais elementos relevantes do litígio, qualquer que seja o 
lugar do tribunal eleito, estejam conectados unicamente ao Estado 
de seu domicílio” (art. 1.2). No segundo caso, a internacionalidade 
estará determinada quando exista a necessidade de reconhecimento 
e homologação da decisão prolatada pelo tribunal eleito, dessa forma, 
estar-se-á diante de uma situação internacional quando se solicite o 
reconhecimento ou a execução de uma resolução estrangeira (art. 1.3). Além 
da problemática relacionada com a determinação da internacionalidade 
da situação para efeitos da aplicação a convenção, outro tema é incidente 
quanto à definição do âmbito de aplicação geográfica ou espacial da 
convenção: são as regras de desconexão entre a convenção e os outros 
instrumentos convencionais regionais e internacionais. Como princípio 
geral enumera-se a cooperação, sendo assim, se possível, a aplicação da 
convenção será compatível com outros tratados em vigor nos Estados 
contratantes. No artigo 26 duas situações distintas são apresentadas: uma 
primeira, de caráter geral, cuja regra primordial é a de que, em caso de 
conflito entre a convenção e outro tratado internacional em vigor em um 
Estado contratante, deverá ser aplicada a convenção, se uma das partes 
residir num Estado contratante da convenção que não seja parte do outro 
tratado (art. 26.2). De outro lado, em um eventual conflito de fontes entre 
o instrumento regional e a convenção, esta estabeleceu como regra geral 
a de que deverão ser aplicadas as regras de natureza regional quando 
nenhuma das partes sejam residentes em um Estado membro que não 
seja parte da organização regional.377

c. Âmbito temporal: as regras previstas na convenção, 
dispostas no seu artigo 16, determinam duas hipóteses de aplicação 
temporal: uma primeira, relacionada ao tribunal eleito; nesse caso, 

377 Esta regra entra em conflito com outros instrumentos regionais existentes no âmbito da união 
europeia, particularmente, com o Regulamento 44/2001 e no Mercosul, com a alínea b) do artigo 
1 do Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria comercial. Vid críticas 
em KESSEDJIAN, Catherine, “La Convention de La Haya du 30 juin 2005 sur l’election de for”, 
op, cit, p. 821-822.
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será aplicada à convenção se o tratado houver sido ratificado com 
anterioridade do acordo de eleição de foro; e, uma segunda, referente 
ao tribunal eventualmente acudido, quando se condiciona a aplicação 
da convenção a que os procedimentos judiciais tiverem iniciados após a 
entrada em vigor no Estado do tribunal acudido. Chama atenção Catherine 
KESSEDJIAN378 ao afirmar, com razão, que “la doublé régle prévue a 
l’article 16 est néfaste pour la sécurité juridique aux entreprises379”, 
na medida em que permite que não seja aplicada a mesma disposição, 
para uma mesma causa, entre as mesmas partes, em função da data de 
ratificação da convenção nos Estados envolvidos.

Relativamente às possibilidades trabalhadas pela convenção 
em prol da harmonização das regras destinadas à efetividade das cláusulas 
de eleição de foro, as principais obrigações para as partes estão previstas 
nos seus capítulos segundo e terceiro. No segundo, sobre competência 
judicial, se agrupam disposições sobre a competência do tribunal eleito, 
as obrigações dos tribunais escolhidos, além das disposições sobre 
medidas cautelares.380

3. A prorroga do foro contratual

O pilar central da convenção reside na obrigação prevista 
no parágrafo segundo de seu artigo quinto que determina o dever do 
tribunal eleito pelas partes de conhecer da lidis.381 Afasta-se, desse modo, 
a possibilidade da utilização da doutrina forum non conveniens, bastante 

378 In “La Convention de La Haya du 30 juin 2005 sur l’election de for”,.op, cit, p.818-820.
379 KESSEDJIAN, Catherine, “La Convention de La Haya du 30 juin 2005 sur l’election de for”, 
op. cit, p. 821.
380 Quanto a medidas cautelares as obrigações previstas na convenção não exigem e nem impedem 
a sua consecução, denegação e/ou o cesse dessas emitidas por um Estado contratante. A rigor, a 
convenção é clara em determinar no seu art. 7 que “as medidas provisionais e cautelares não são 
regidas pelo presente convênio”. 
381 Art. 52) da convenção.
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usual nos países da common law382, que permite ao magistrado abrir mão 
de sua competência afirmando ser mais conveniente outro tribunal.

O caráter discricionário da conveniência do foro é 
característica inerente da doutrina do forum non conveniens cuja 
aplicação deve se dar em cada caso concreto. A liberdade do juiz se 
fundamenta na finalidade teleológica do instituto de se preocupar 
principalmente com o julgamento justo383. A regra geral é a de que se 
respeite a eleição do foro acordada pelas partes. Contudo, e tendo como 
paradigma as doutrinas norte-americana e inglesa384, há uma considerável 
carga subjetiva na análise da conveniência do foro. O juiz deve analisar 
os fatores que tornam o processo mais eficiente, mais célere e menos 
custoso; a influência que o resultado do litígio causará na comunidade do 
próprio foro; além de outros elementos eminentemente subjetivos.

A convenção, a fim de se evitar uma maior margem de 
discricionariedade ao julgador de um tribunal eleito e, sobretudo, com 
o intuito de aplicação uniforme e obrigatória das condições e regras 
nela determinadas, além de esquivar o eventual debate na utilização de 
doutrinas típicas de um sistema jurídico, e atípicas em outro, eliminou a 
possibilidade do juiz eleito declinar de sua jurisdição em favor de outro 
que interpretasse mais conveniente.

Uma vez eleito o foro contratual, o juiz somente poderá declinar 
de sua jurisdição em caso de nulidade do acordo de eleição de foro, conforme 
as regras internas (lex fori)385 ou quando “com exceção do lugar da situação 
do tribunal eleito, não exista vínculo algum entre esse Estado e as partes ou 

382 Particularmente no sistema norte-americano que desenvolveu nos últimos vinte anos a 
doutrina forum non conveniens como um verdadeiro filtro jurisdicional “de segundo nível”, 
conforme dispõe LUPOI, Michele Ângelo, Conflitti Transnazionali di Giurisdizioni, Tomo I, 
Milano: Giuffré: 2002, p. 189.
383 COUND, John J. et al. Civil procedure, cases and material. 6 ed. St. Paul, Minn., West 
Pblishing Co., 1993.
384 Sobre os limites da aceitação da prorroga de jurisdição a raiz da utilização da doutrina do fórum 
non conveniens, são ilustrativas as análises de LUPOI, Michele Ângelo, Confliti Transnazionali di 
Giurisdizioni, Tomo I, Giufrfrè:Milão, 2002,p.573.
385 Art. 5, parágrafo 1 da Convenção.
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o litígio”386. Nesse caso, além de afastar a doutrina do forum non conveniens, 
a convenção afastou, também, a utilização do foro exorbitante. 

A razoabilidade ou não de um foro é aferida por meio do 
princípio da proximidade ou conexão substancial da causa com o foro. 
Significa que, para o desiderato de determinar quando um Tribunal possui 
jurisdição, mister se faz analisar a existência de um mínimo de contato 
razoável entre o caso analisado e o país sede do Tribunal.387 Considera-
se, pois, que um foro é razoável quando o caso analisado apresente 
uma vinculação suficiente com o Estado a que pertençam os Tribunais 
responsáveis pelo julgamento. Em sentido oposto, os foros exorbitantes 
são aqueles que se caracterizam por acumularem grande volume de 
competência internacional por parte de seus Tribunais. Nos foros 
exorbitantes o perigo reside na conexão entre as hipóteses de competência 
com o intuito de beneficiar aos nacionais do Estado competente.388

Há, consequentemente, a necessidade de existir uma apropriada e 
razoável base jurisdicional para reconhecer a seriedade da jurisdição exercida 
por um juiz estrangeiro. Para que um tribunal exerça de forma razoável sua 
jurisdição é preciso que exista uma genuína e substancial conexão entre 
o caso e o tribunal. O standard da conexão substancial tem sido bastante 
aceito em disputas internacionais. A administração deste princípio envolve, 
necessariamente, elementos of practical judgement and self-restraint.389 Uma 
vez que a jurisdição exorbitante e abusivamente exercida pelos tribunais 
de um país compromete sua responsabilidade internacional e afeta valores 
constitucionais de razoabilidade e acesso à justiça e ampla defesa.390

386 Art. 19 da Convenção.
387 Vid. ALL, Paula Maria. “Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino de 
fuente interna”, Decita n. 4. Fundação Boiteux. 2005.
388 Op.cit.
389  MOSCHEN, Valesca R. Borges; GUERRA, Marcel Victor M. In: “Processo Civil Transnacional: 
A Caminho de Uma Sistematização dos Princípios de Competência Internacional: Reflexos de 
um Novo Paradigma Axiológico Face à Crise Metodológica Positivista”, Anais do XVIII Encontro 
Nacional do CONPEDI, Fundação Boiteux., 2009.
390 VESCOVI, Eduardo. Derecho Procesal Civil Internacional. Ed. Idea, Montevidéu, 2000, passim p. 17.
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4. O declínio dos tribunais não eleitos

Entre as obrigações definidas pela convenção aos 
Estados contratantes está a de que os Tribunais dos Estados não eleitos 
contratualmente para conhecerem da causa deverão declinar de sua 
competência em favor do foro eleito.391

O dever de declinar em favor do foro contratual é uma das 
principais obrigações determinadas na convenção e objetiva a diminuição 
das possibilidades de litígios paralelos e concorrentes, fenômeno 
conhecido como lis pendens (litispendência).392

O tema da litispendência toma diferentes contornos 
conforme seja a sua análise pelos distintos sistemas jurídicos. No caso da 
common law, a existência de litígios com o mesmo objeto material não 
comporta, em si, consequências maléficas no exercício da jurisdição de 
cada Estado envolvido.393

No mesmo sentido, necessariamente a regra temporal de solução 
do conflito entre jurisdições concorrentes não é a naturalmente utilizada pelos 
países da common law. É o caso, por exemplo, do sistema inglês, em que em 
decisões consagradas, como Bushby v Munday, a Corte solucionou o conflito 
jurisdicional, acatando a jurisdição do segundo Estado demandado.394

A convenção, entretanto, estabelece como um dos limites 

391 Art. 6. da Convenção.
392 Doutrina aplicada em muitos países da civil law, incluindo países de sistemas mistos, como o 
Escocês, e supõe que um tribunal suspenda ou decline de conhecer uma determinada lide quando 
outro tribunal já exerceu ou vem exercendo sua jurisdição em um processo com a mesma causa 
de pedir entre as mesmas. O artigo 5, parágrafo segundo da Convenção, limita tal possibilidade. 
Vid. Explanatory Report by HARTLEY, Trevor and DOGAUCHI, Masato, Permanent Bureau of the 
Conference,. HCCH, 2007.
393 A diferença de concepção da litispendência entre os dois sistemas jurídicos é um fato notório 
e marcante no tratamento jurisprudencial sobre a matéria, vid FAWCETT, James in Reform and 
Development os Private International Law – Essays in Honour of sir Peter North, Oxford: Oxford 
University Press, 2002, p.310-311, citando a decisão Cohen v Rothfield (1919) 1KB 410-414, 
confirma que a própria Corte afirmou que não seria a prima facie vexatório que o demandante 
inicie uma ação na Inglaterra e outra no exterior.
394 (1861) 56ER 908 (5 Madd 297).
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para o reconhecimento de sentença originária de um Estado contratante 
eleito, que a mesma seja incompatível com uma resolução previamente 
ditada por outro Estado ou por ele, em um litígio entre as mesmas partes 
e com o mesmo objeto e causas.395

Nas regras propostas pelo artigo 22 da convenção, 
determinadoras das declarações recíprocas sobre acordos não exclusivos 
de eleição de foro, textualmente a convenção exclui a obrigação de 
reconhecimento por parte dos Estados contratantes, em casos de decisões 
proferidas por outro tribunal, frente ao qual o litígio pode ter sido 
apresentado e, ainda, em caso de existência de um litígio pendente entre 
as mesmas partes em outro Estado sobre o mesmo objeto e a mesma 
causa.396 O reconhecimento será devido apenas se o tribunal de origem 
da decisão for o primeiro ao que as partes acudiram.397

A obrigação de declínio prevista no artigo sexto, ora em 
análise, apenas é obstada pela ocorrência de um dos supostos descritos 
no próprio texto convencional, entre eles, a nulidade formal do acordo 
de eleição, que a princípio, será analisada no âmbito da legislação do 
tribunal eleito398; os limites de ordem pública399; a existência de causas 
excepcionais fora de controle das partes impeditivas de uma razoável 
execução e reconhecimento da decisão (hipótese de hardships400).

5. O reconhecimento das sentenças proferidas

O terceiro e fundamental pilar da convenção refere-se 
à obrigação por parte dos Estados contratantes em reconhecerem e 

395 Art. 09 , ii) f) e g).
396 Art. 22. 2. b) e c).
397 Art. 22 2. c).
398 Art. 6. alínea a). Entretanto, no caso da análise da capacidade das partes contratuais, será esta 
realizada em base a lex fori do Tribunal acudido, conforme prescreve o art. 6 alínea b) da Convenção.
399 A convenção na alínea c) do artigo 6, trabalha como possibilidades de exceções na aplicação da 
obrigação de declinar por parte de um tribunal acudida, quando tal fato seja de manifesta injustiça 
ou contrário ao ordem público do Estado acudido. 
400 Explanatory Report by Trevor Harthely & Masato Dougauchi, op.cit.
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executarem as sentenças proferidas pelo Estado eleito pelas partes. 
Tal preceito, clave para a efetividade da segurança jurídica no âmbito 
dos processos transnacionais401, está previsto no artigo oitavo da 
convenção que define: “Una resolución dictada por un tribunal de un Estado 
contratante que haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección de 
foro, será reconocida y ejecutada en los demás Estados contratantes conforme 
a lo dispuesto en el presente Capítulo. El reconocimiento o la ejecución solo 
podrá denegarse por las causas establecidas en el presente convenio.”

Entre os nove supostos que isentam do cumprimento 
da obrigação prevista no artigo suprarreferido, estão: os limites da 
ordem pública processual, tais como a necessidade de que a decisão 
tenha a natureza de coisa julgada, assim, permite-se a denegação do 
reconhecimento quando o prazo e as possibilidades para interposição 
de recursos ainda não estiverem esgotados; da mesma forma, quando 
a sentença não seja apta à produção de efeitos no Estado de origem; 
quando demandado não tenha sido notificado com tempo suficiente para 
exercer o seu direito de defesa, ou , quando este tenha sido notificado de 
maneira incompatível com os princípios fundamentais sobre notificação 
de documentos do Estado de sua localização402 e, ainda, quando a sentença 
seja fruto de fraude em relação ao procedimento de sua realização. 

No roll de exceções ao dever de reconhecimento de 
sentença prolatada pelo tribunal contratual estão: a nulidade do acordo de 
eleição403; os limites da ordem pública do Estado requerido; as limitações 
de reconhecimento de sentenças aptas ao reconhecimento, que foram 
proferidas com anterioridade, no Estado requerido ou noutro Estado, em 
um litígio entre as mesmas partes, o mesmo objeto e as mesmas causas 

401 Neste sentido, a convenção segue a regra costumeira de processo civil internacional, e 
determina que nenhuma revisão de fundo poderá ser procedida quando do reconhecimento e 
execução de sentença proferida pelo tribunal eleito, art. 8.2. 
402 Artigo 8. Itens 3 e 4 e artigo 9, alíneas i) e ii).
403 Muito embora a nulidade do acordo seja analisada por meio da lex fori do tribunal contratual, 
tal análise será realizada pelo tribunal requerido a reconhecer da sentença, art. 9. alínea a).
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de pedir, limitando a possibilidade de litispendência.404

6. Convenção de haia e o protocolo de buenos aires sobre 
jurisdição em matéria contratual do mercosul

Nos Estados-membros do Mercosul é cada vez mais 
recorrente a análise pelos judiciários nacionais de litígios que apresentem 
vinculações com mais de uma ordem jurídica. Isso permite, muitas vezes, 
que mais de uma jurisdição esteja apta a intervir no caso concreto. Como 
condição preliminar da abordagem judicial de causas pluriconectadas 
está a determinação de sua jurisdição.

No marco normativo do Mercosul encontra-se o Protocolo 
de Buenos Aires, de 1994, que trabalha a jurisdição internacional em 
matéria contratual e nele se vislumbra a possibilidade das partes, em um 
contrato civil e/ou comercial,  elegerem o foro competente para conhecer 
de uma possível e futura controvérsia.

O seu artigo 4 afirma que:“En los conflictos que originen de 
los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes 
los tribunales de los Estados-partes en cuya legislación los contratantes 
tengan acordado se someter por escrito, siempre que tal ajuste no tenga sido 
obtenido de forma abusiva.”

A diferença entre os dois textos convencionais, Haia e 
Mercosul, reside, especialmente, nas regras de desconexão previstas 
nos dois instrumentos. Haia exige, para a sua aplicação, a residência 
das partes no Estado contratante, e o Protocolo de Buenos Aires permite 
uma dupla conexão: a residência de uma das partes e/ou a indicação do 
foro em um dos Estados do Mercosul. Tal descompasso pode gerar certo 
impasse quando da definição, por parte dos judiciários nacionais, de qual 
dos dois instrumentos serão aplicados.  

Outras diferenças podem ser observadas entre os dois 

404 Art. 9, alíneas e), f) e g).
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documentos, como o fato de que as exceções existentes na Convenção 
de Haia referentes ao seu âmbito de aplicação são mais extensas do 
que as previstas no Protocolo. Nesse mesmo sentido, a obrigação do 
tribunal eleito em não conhecer do litígio está implícita no Protocolo e 
expressa na Convenção.

Não obstante a maior incidência de relações jurídicas 
pluriconectadas, desde o ponto de vista dos ordenamentos jurídicos 
dos Estados partes do Mercosul, observa-se certa reticência em relação 
ao reconhecimento da autonomia da vontade na escolha da jurisdição 
competente, como é o caso de Brasil.

7. A eleição de foro na perspectiva brasileira: luzes e sombras

Tradicionalmente, é admitida a autonomia da vontade das 
partes, como critério de determinação da jurisdição competente. Manifesta 
Irineu Strenger que “os contratos internacionais do comércio, em poucas 
hipóteses, têm dispensado a chamada cláusula atributiva de jurisdição”.405 

Muito embora aceita a autonomia da vontade, exercitável por 
meio das chamadas cláusulas de eleição de foro, esta esbarra em um 
ponto de turbulência, a possibilidade de se afastar a jurisdição preterida 
pela cláusula de eleição de foro.

Isso significa que, não obstante a cláusula de eleição de foro 
sempre ter sido aceita, com razoável tranquilidade em âmbito nacional, 
seus efeitos, contudo, não o são. Afastar o exercício da função jurisdicional 
quando haveria, em princípio, um interesse do Estado em exercer a sua 
jurisdição, é um tema conturbado para o judiciário brasileiro.

Para uma parte da doutrina pátria, como elucida a professora 
Carmen Tiburcio “… quando as partes fixam um foro diverso daquele 
previsto em lei, é como se ambas, sabendo que pode surgir uma 

405 STRENGER, Irineu, Contratos Internacionais do Comércio, 2. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 254. 
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controvérsia, renunciassem a esse benefício”.406

Por outro lado, entende José Ignácio Mesquita que: “As 
normas que definem a extensão da jurisdição de um Estado são normas 
fundadas na soberania nacional e, por isso, não se acham submetidas 
à vontade das partes interessadas. Como disse Chiovenda, é “evidente 
que a jurisdição que o Estado se arroga inspirando-se em supremos 
interesses nacionais, não pode representar objeto de disposição das 
partes litigantes”.”407

Diante dessas duas correntes doutrinárias, a construção dos 
entendimentos relativos à validade das cláusulas de eleição de foro vem 
sendo realizada a partir da análise do caso concreto. Como leciona Barbosa 
Moreira408, para quem: “Com certa frequência, as partes de contrato com 
elementos internacionais fazem inserir no respectivo instrumento uma 
'cláusula' (na verdade, negócio jurídico distinto) em que se elege a Justiça 
de determinado país como o foro próprio para o Julgamento de quaisquer 
litígios porventura oriundos do contrato. O direito brasileiro admite, em 
princípio, pactos deste gênero, seja quando designam a Justiça brasileira 
em hipótese não prevista legalmente como de sua competência, seja quando 
indicam alguma Justiça estrangeira, em hipótese incluída na competência 
(não exclusiva!) da Justiça brasileira. Examina-se, naturalmente, a validade 

406 TIBURCIO,Carmen. Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 86.
407 Continua o autor, afirmando que “Os limites da jurisdição nacional não podem, por isso, ser 
ampliados, nem restringidos, por vontade das partes. As partes podem modificar a competência 
dos tribunais, mas não podem modificar a extensão da jurisdição nacional. Assim, a propositura 
da ação perante juiz internacionalmente incompetente, mesmo sem oposição do réu, não 
prorroga a competência internacional desse juiz; do mesmo modo, a propositura de ação perante 
autoridade judiciária de um Estado internacionalmente competente para a causa não previne a 
jurisdição deste contra a autoridade de outro Estado que pelas leis do primeiro, também seja 
(concorrentemente) competente para a mesma causa. Salvo convenção em contrário, é inoperante 
a litispendência estrangeira (CPC, art. 90), de modo que a mesma causa pode ser simultaneamente 
proposta perante as autoridades judiciárias de dois Estados diferentes. As normas de competência 
internacional são, pois, normas de ordem pública. Por isso mesmo, não se aplica à competência 
internacional a conhecida classificação da competência interna que a divide em competência 
absoluta e relativa.” MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da competência internacional e dos 
princípios que a informam. Revista de Processo, n. 50, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 51-71.
408 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. 5ª série, op.cit., p.146.
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do pacto de eleição, no caso concreto”.
Frente à realidade dual da doutrina brasileira, tem-se observado 

certo recrudescimento das decisões judiciárias nacionais no sentido de se 
restringir a autonomia da vontade na escolha do foro competente, nos 
supostos da competência concorrente da Justiça nacional.409

Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, por via 
do Recurso Especial nº 804.306 SP, discutiu-se acerca da validade de 
cláusula de eleição de foro vis a vis a competência da Justiça brasileira, 
prestigiando esta última. A questão que se colocava era relativa à validade 
da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato internacional 
de representação comercial. Especificamente, o tema trazido à tona 
questionava os seguintes pontos: validade da cláusula de eleição de foro 
em contrato de adesão, bem como a necessidade de se definir se a cláusula 
de eleição de foro seria suficiente para afastar a competência prevista nos 
dispositivos do artigo 88 do Código de Processo Civil – CPC, relativo à 
competência concorrente da justiça brasileira. 

Quanto à primeira questão, decidiu a Corte que, as cláusulas 
de eleição de foro nos contratos de adesão são válidas, conforme enuncia 
a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal410, desde que não haja 
abusividade e prejuízo para a defesa . Seguindo a decisão de primeira 
do juiz de instância, o tribunal entendeu por “um prejuízo efetivo claro”, 
para a parte recorrida, a mencionada escolha de foro (Londres) e, 
consequentemente, a invalidez da referida cláusula.  

Em relação à derrogação da Justiça brasileira quando ocorra 
algum dos pressupostos estabelecidos no artigo 88 do CPC, a Corte 
posicionou-se, também, favorável à decisão monocrática, da seguinte 
forma: “É cabível a jurisdição nacional porque aqui deveria ser cumprida 

409 Como chama atenção ALMEIDA, Ricardo R., “Breves Reflexões sobre a eleição de foro 
estrangeiro e a competência concorrente do judiciário brasileiro”, Contratos Internacionais/ 
Coordenador João Grandino Rodas, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 297 e ss.
410 É válida a cláusula de eleição de foro pra os processos oriundos do contrato. STF Súmula 
nº 335 – 13/12/1963 – Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – 
Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p.147.
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na obrigação”. O artigo 88 do CPC estabelece em seu inciso segundo que 
será competente a Justiça brasileira quando aqui tiver que ser cumprida 
obrigação. Entendendo que a competência a que trata o artigo suprarreferido 
é cumulativa, claro seria a afirmação de serem válidas as cláusulas de 
eleição de autoridades administrativas estrangeiras para o processamento e 
decisão de eventual controvérsia entre as partes contratantes. A validade de 
escolha da jurisdição brasileira não deveria, por conseguinte, estar baseada 
na alegação de ser no território brasileiro o cumprimento da obrigação, 
pressuposto do inciso segundo, do artigo 88 sob pena de transformar 
de “concorrente” à “exclusiva” a competência na lei aludida. Além de 
desprestigiar a autonomia das partes na escolha do foro competente para 
julgar eventuais demandas por ventura existentes em suas relações. 

Dessa forma, o julgado fortalece o pensamento de que nos 
casos cujos elementos fáticos se enquadrem em um ou mais supostos do 
artigo 88 não poderá ser derrogada a jurisdição brasileira pela vontade 
das partes, dando caráter de exclusividade, não só a competência descrita 
no artigo 89 do CPC, mas, também, à competência concorrente.411

Para os ministros julgadores, quando a execução contratual 
se dá inteiramente no território brasileiro, impõe-se o reconhecimento da 
competência internacional brasileira, que não pode ser afastada por cláusula 
contratual, posicionamento já referendado por outras decisões judiciais. 

Preferiram os julgadores a doutrina menos internacionalista, 
que salienta que se trata de regra de fixação de competência, mais 
precisamente, da jurisdição nacional, cujo principal fundamento é a 
soberania nacional, o que impede a alteração por manifestação da vontade 
das partes. O Recurso Especial nº 804.306 – SP fortalece o entendimento 
restritivo à validade das cláusulas de eleição de foro nos supostos da 
competência concorrente brasileira, reforçando o entendimento restritivo 
quanto aos limites da concorrência cumulativa no Brasil. 

411 ALMEIDA. Ricardo R.,“ Breves Reflexões sobre a eleição de foro estrangeiro e a competência 
concorrente do judiciário brasileiro”, Contratos Internacionais/Coordenador João Grandino 
Rodas, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 301.
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8. A eleição de foro e a reforma processual brasileira

Nos últimos sete anos, o Estado brasileiro passa por um 
processo de reforma legislativa concernente ao processo civil. Severas 
alterações foram incorporadas ao sistema normativo processual 
vigente desde 1973.

Com o objetivo de compilação das reformas já realizadas 
e de adaptação das regras processuais nacionais às novas correntes 
presentes em outros ordenamentos jurídicos, nos textos convencionais 
ratificados pelo Brasil e na sua própria construção jurisprudencial, o 
legislativo nacional se propôs a elaborar um projeto de novo código 
de processo civil.

Em 8 de junho de 2010, uma comissão de juristas definidos 
pelo Senado Federal apresentou à comunidade acadêmica nacional o texto 
do anteprojeto de código.412 No texto apresentado diversas modificações 
quanto ao tema de direito processual civil internacional foram incorporadas. 
Basicamente, essas inovações estão previstas no seu Título II sobre limites 
da jurisdição brasileira e da cooperação internacional.

No capítulo primeiro, destinado às regras de competência 
internacional, os artigos 20-24 analisam, respectivamente, as hipóteses 
dos limites da competência concorrente e exclusiva das autoridades 
judiciárias brasileiras. Quanto a concorrente, o anteprojeto mantém as 
hipóteses já existentes no Código em vigor, como inovação, adiciona 
expressamente a possibilidade da extensão da competência nacional nos 
casos de alimentos, quando o credor for residente no Brasil e/ou quando 
mantenha vínculo pessoal com o Brasil. Também existirá a prorroga da 
jurisdição quando as partes expressem a sua vontade de submissão.

Quanto à competência exclusiva o anteprojeto ressalta as 
hipóteses existentes no atual código, melhorando a redação quando define 

412 Projeto de Lei do Senado Federal, n, 166, 2010, www.senado.gov.br. Texto que por sua vez vem 
sofrendo alterações constantes.
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que a partilha de bens situados no Brasil será de exclusividade de autoridade 
brasileira no caso de sucessão hereditária, eliminando, em princípio, a 
dualidade interpretativa que entendia a exclusão da competência estrangeira 
em caso de partilha de bens por divórcio ou separação.

O artigo 23 trabalha a litispendência internacional, mantendo 
o entendimento jurisprudencial contemporâneo brasileiro de que a ação 
proposta por tribunal estrangeiro não obstará a autoridade judiciária 
nacional de conhecer da mesma causa. Desde o prisma da confluência com 
a Convenção de Haia e com os demais instrumentos em vigor no Brasil, 
como o Código de Bustamante, a inovação encontra-se no final do referido 
artigo quando que se menciona que serão respeitadas as disposições em 
contrário previstas em tratados e acordos internacionais em vigor no Brasil.

Finalizando o capítulo I do Título II, o artigo 24 expressa de 
forma clara e direta que não caberá a autoridade judiciária brasileira o 
processamento e julgamento de pleitos quando existir cláusula de eleição 
de foro exclusivo estrangeiro. De forma original no Brasil, contempla-
se em um texto normativo nacional a possibilidade de derrogação da 
competência brasileira quando as partes tenham convencionado, no 
contrato ou separadamente, outro foro diferente ao brasileiro para 
dirimir suas eventuais controvérsias.

Dessa forma, pela proposta legislativa, será competente 
a autoridade brasileira para julgar ação em que as partes, expressa ou 
tacitamente, submetam-se voluntariamente. Por outro lado, não caberá 
à autoridade judiciária brasileira julgar litígios nos casos de existência 
de cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Ou seja, existindo 
a manifestação da vontade indicando a jurisdição nacional, nada poderá 
remover a ação da jurisdição brasileira, e para que a regra tenha efeito 
bilateral, por seu turno existir no contrato cláusula de excluindo a 
jurisdição brasileira a exclusão terá que ser respeitada.413

413 ARAÚJO, Nádia, “Conferência de Haia de Direito Internacional Privado em Debate: convenção 
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No processo de debate e aprovação do anteprojeto foram 
apresentadas alterações e a versão atualmente aprovada, em base a alegação 
de uma eventual afronta à soberania nacional, eliminou-se o tão proclamado 
artigo 24. Entretanto, espera-se que no processo de sua aprovação no 
Congresso tal dispositivo seja reincorporado para que, corroborando com 
Carmen Tiburcio: “(…) ao menos na matéria de direito processual civil 
internacional, o eventual Código não nasça em descompasso com seu 
tempo, afastado ao mundo em que pretende regular e contraditório com os 
princípios estruturais do sistema jurídica que fará parte.”414 

Conclusão

A Convenção da Haia, de 2005, sobre as cláusulas de eleição 
de foro, é uma peça fundamental para a promoção da segurança jurídica 
na contratação internacional contemporânea.

A proclamada efetividade para as decisões judiciárias nos 
litígios internacionais, originária do exercício da vontade, encontra 
importante suporte normativo na referida convenção. Sua ratificação 
representaria um passo adiante na construção normativa do processo 
civil brasileiro, especialmente, para a cultura jurídica nacional na 
qual a dicotomia entre o exercício da autonomia da vontade versus o 
reconhecimento da derrogação da jurisdição é considerado ainda como 
um entrave à soberania nacional.

Para o Mercosul, a ratificação da convenção acrescentaria 
no seu universo jurídico um suporte maior para a regulamentação da 
competência internacional e da autonomia da vontade na escolha do 
foro competente em litígios internacionais, corroborando, ainda mais, 
para a consagração da segurança jurídica para as relações comerciais 

de Haia de 2005 inspira o projeto de Código de Processo Civil com norma de cláusula de eleição 
de foro em contratos internacionais”, 23 de junho de 2012, HTTP://haiaemdebate.blogspot.com.
414 TIBURCIO, Carmem; GRUENBAUM, Daniel. “Eleição de foro no novo CPC”, Valor 
Econômico, 18 de março de 2011, www.valor.com.br.
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internacionais e regionais. 
Não obstante a inserção cada vez mais notória do Estado 

brasileiro nos processos de internacionalização e da consequente 
integração de seu território à mobilidade das relações jurídicas 
internacionais e regionais, o sistema de regras definidoras de sua 
competência internacional é escasso e, ainda, não coaduna com as 
tendências contemporâneas relativas à matéria.

A jurisprudência nacional sobre a temática vem sendo 
crescente, entretanto as decisões que discutem a competência brasileira 
em causas pluriconectadas, conforme se buscou demonstrar, vêm sendo 
pouco flexíveis à derrogação de tal jurisdição, seja por vontade das partes, 
seja em função de uma melhor conveniência a raiz do caso concreto.

A perspectiva é a de que a ratificação da Convenção da Haia 
sobre eleição de foro permita uma maior aproximação do ordenamento 
jurídico brasileiro às realidades e necessidades trazidas em razão das 
relações jurídicas contemporâneas.  
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