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Apresentação
A presente publicação, formando o vigésimo quinto volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da I Jornada sobre Cooperação Judicial Nacional
e Internacional, organizada pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Brasília-DF, no período de 7 a 9 de agosto de
2013, onde foram proferidas palestras pelo delegado da Polícia Federal e
coordenador-geral de Articulação Institucional, Roberto Biasoli – “Departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional: estrutura e competências e introdução à cooperação jurídica internacional.
Conceitos. Princípios. Vias de cooperação jurídica internacional. Instrumentos legais. Autoridade central. Redes de cooperação. Cooperação entre
autoridades homólogas”; pelo delegado da Polícia Federal e coordenador-geral de Recuperação de Ativos DRCI/SNJ/MJ, Isalino Giacomet — Painel
(1): “Como elaborar um pedido de cooperação jurídica internacional em
matéria penal. Prática. Análise de casos práticos” e Painel (2): “Como elaborar um pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal.
Prática. Análise de casos práticos”; pelo servidor do Ministério da Justiça
Rafael Braga Veloso Pacheco e pela diretora adjunta do Departamento de
Estrangeiros, Sara de Souza Coutinho — “Extradição — Conceito, âmbito
de utilização, regulamentação legal, requisitos, tramitação, casos práticos”;
pelo advogado Antenor Madruga — “Decisões extraterritoriais e cooperação jurídica internacional”; pelo diretor do Departamento Internacional
da PGU,  Boni de Moraes Soares — Painel (1): “Homologação de sentença
estrangeira, carta rogatória e auxílio direto: Conceitos. Princípios. Diferenciações. Aplicação” e Painel (2): “Como elaborar um pedido de cooperação
jurídica em matéria cível. Prática. Análise de casos práticos”; e pela doutora
em Direito Internacional, Carmen Beatriz de Lemos Tibúrcio Rodrigues —
“A Justiça Federal e a cooperação”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação

de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador Federal José Amilcar Machado
Diretor da Esmaf

O Tribunal Penal Internacional e o Direito brasileiro:
Perda da soberania?
Adrian Soares Amorim de Freitas1

1 Introdução
A criminalidade atual não respeita fronteiras territoriais. Notadamente em períodos de conflitos bélicos, muitas atrocidades são cometidas
pelos combatentes, procurando-se, em regra após o conflito, o esconderijo à
correspondente responsabilidade criminal, permanecendo em seu território
de origem, com amparo numa aposta arriscada de que, regra geral, o nacional
não seria entregue para julgamento em tribunal alienígena.
De fato, desde a deflagração da Segunda Guerra Mundial, verificou-se
a necessidade de instituição de um tribunal internacional para processamento e julgamento, em caráter permanente, dos crimes de guerra, afastando-se
eventuais arguições de ilegitimidade, diante da criação pelos próprios vencedores do conflito, como no caso dos tribunais de Nurembergue e Tóquio,
de acordo com Lima e Brina (2006, p. 32-33). Adicione-se o argumento de
que a criação de tais tribunais poderia configurar agressão ao princípio nulla
poena sine lege. Além disso, há discussão relativa à natureza ex post facto
de tribunais específicos, como a criação dos tribunais ad hoc para a antiga
Iugoslávia e Ruanda, circunstância que igualmente afastaria a legitimidade
para julgamento, até mesmo pelo fato de terem sido criados pelo Conselho
de Segurança das Organizações das Nações Unidas, sofrendo forte influência
dos interesses dos membros permanentes do referido conselho.
Essa influência histórica provocou a criação, para o julgamento de
crimes contra a humanidade, aí incluídos os crimes de guerra, genocídio e
de agressão, de um tribunal permanente — o Tribunal Penal Internacional,
com sede em Haia, na Holanda —, por meio do Tratado de Roma, de 17 de
julho de 1998, que entrou em vigor em 11 de abril de 2002.2
1
2

Juiz federal substituto.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm. Acesso em: 2 maio 2014.
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Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho é investigar,
em caráter não exaustivo, a possibilidade de aplicação de sanções no âmbito do Tribunal Penal Internacional (TPI) em relação aos brasileiros natos,
examinando o posicionamento adotado pela doutrina pátria.

2 O Tribunal Penal Internacional e o Direito brasileiro

Para Taquary (2008, p. 48), “a guerra foi e continua sendo o fundamento para criação de um Tribunal Penal Internacional ou que julgue
os crimes de guerra”. A natureza das atrocidades cometidas nos conflitos
bélicos é que foi, portanto, a justificativa para a criação de um tribunal penal
internacional permanente.
Merece registro, todavia, o entendimento de Garcia (2005, p. 146)  de
que “a existência de um conflito armado não chega a ser propriamente um
pressuposto lógico e indispensável à existência de crimes contra o direito
Internacional”. Para o autor fluminense, períodos antidemocráticos também
poderiam configurar crimes contra a humanidade.
Registre-se, por oportuno, que o Estatuto de Roma, o qual criou o Tribunal Penal Internacional, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto  4.388, de 25 de setembro de 2002 — posterior  à promulgação
da Constituição da República de 1988.
Em função dessa inovação legislativa infraconstitucional, instalou-se
fundada divergência em relação à previsão, contida no Estatuto do TPI, de
prisão perpétua, por estar em possível conflito com a previsão constitucional
que veda a aplicação desse tipo de pena, nos termos do art. 5º, XLVII, “b”, da
Constituição da República de 1988.
De fato, o art. 77.1, “b”, do Estatuto de Roma possui a seguinte redação:
Artigo 77
Penas Aplicáveis
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à
pessoa condenada por um dos crimes previstos no artigo 5° do presente Estatuto uma das seguintes penas:
a) Pena de prisão por um número determinado de anos, até ao limite
máximo de 30 anos; ou
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1988:

b) Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as
condições pessoais do condenado o justificarem.

Por outro lado, o art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição da República de
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XLVII - não haverá penas:
(...)
b) de caráter perpétuo;

Haveria, sendo assim, possível conflito entre o disposto no art. 5º,
XLVII, “b”, da Constituição de 1988 e a previsão do art. 77.1, “b”, do Estatuto
de Roma.
Realmente, poder-se-ia argumentar que a entrega de um nacional
(art. 89 do Estatuto do TPI) agrediria o princípio da soberania nacional,
fundamento do Estado democrático de direito brasileiro, conforme disposto
no art. 1º, I, da Constituição de 1988. Contudo uma análise mais aprofundada
do assunto permite concluir que se revela possível a entrega de nacional
ao Tribunal Penal Internacional sem que haja prejuízo à soberania estatal.
De início, ressalta-se que o instituto da entrega, previsto no citado
art. 89 do Estatuto do TPI, distingue-se da extradição. Nesta, há o encaminhamento de pessoa para julgamento por outro Estado soberano; naquele, o
julgamento é realizado por tribunal internacional, não integrante de ordem
jurídica diversa. Não há, portanto, qualquer afronta ao art. 5º, LI, da Constituição da República de 1988, que veda a extradição de brasileiros natos.
Além disso, não se vislumbra qualquer violação à soberania estatal.
Com efeito, a respeito do tema, verifica-se que, conforme lição de Taquary
(2008, p. 210), a soberania pode ser classificada como interna e externa (ou
internacional). A primeira, interna, seria o poder do Estado “em estabelecer, com monopólio as suas regras que compõem o seu sistema jurídico e
torná-las efetivas independentemente de fundamentação em outras normas
jurídicas”. Já a soberania, para a citada autora, estaria vinculada “à independência e autonomia do Estado”.
11
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De acordo com o lúcido entendimento de Stephen Krasner, a soberania estatal, por sua vez, pode ser classificada em quatro tipos: doméstica;
soberania de interdependência; westfaliana; e legal internacional.
Nesse sentido, tem-se lição de Krasner (2000 apud PIOVESAN 2003,
p. 177):
Stephen Krasner aponta a existência de quatro espécies de soberania:
a soberania doméstica, tangente à organização interna do Estado; a
soberania interdependente, tocante à regulamentação dos fluxos de
bens, pessoas, poluentes, doenças e idéias através das fronteiras territoriais; a soberania de Westphalia, concernente à organização política
pautada nos princípios da territorialidade e na exclusão de atores externos capazes de influenciar a autoridade interna; e a soberania legal
internacional, referente ao reconhecimento do Estado como igual na
esfera internacional.

E prossegue a renomada internacionalista:

A soberania legal internacional não está, todavia, prevista de forma
expressa na Constituição brasileira. O artigo 86 da Constituição trata,
ao conceder imunidade relativa ao Presidente da República no que
toca aos crimes comuns, da soberania doméstica, na classificação esboçada por Krasner, que busca a distribuição, o equilíbrio entre poderes no ordenamento interno e não no internacional. A soberania
legal internacional estaria prevista genericamente, no art. 1º, inciso I,
e, mais especificamente, no artigo 4º, inciso IV, da Constituição, tange
ao princípio da não intervenção.

Já para Garcia (2005, p. 148), há um “realinhamento” da soberania
“em prol dos direitos humanos”.
Agregue-se à discussão o fato de que o próprio texto constitucional
é expresso ao consignar que “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão” (§ 4º do art.
5º da Constituição da República de 1988).
Se o Estado expressamente decidiu que se submeterá à jurisdição
do TPI, é porque abriu mão, parcialmente, de sua soberania legal internacional com relação aos crimes definidos no respectivo estatuto. Registre-se,
ainda, que referido estatuto não admite reservas (art. 120), de modo que a
sanção estabelecida na norma não pode ser descumprida pelo Estado que
a ele aderiu.
12
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Nesse sentido, Lima e Brina (2006, p. 171-172) defendem que a submissão do Brasil ao TPI, prevista no § 4º do art. 5º da Constituição, “tem
como respaldo a realização do princípio constitucional de prevalência dos
direitos humanos”.
De fato, não se pode negar que a ordem jurídica internacional caminha para uma cooperação mútua na busca da paz, como forma de alcançar a
plenitude dos direitos humanos. Sob essa perspectiva, a entrega de pessoas
ao TPI atende a esse objetivo, uma vez que responsabiliza aqueles que violam
os crimes definidos no respectivo estatuto. O Estado constitucional passa
a ser, então, um Estado constitucional cooperativo, como ensina Häberle
(2007, p. 7).
Sob outro ângulo, colhe-se lição de Comparato (2006, p. 61), de que
“seja como for, vai-se firmando hoje, na doutrina a tese de que, na hipótese
de conflito entre regras internacionais e internas, em matéria de direitos
humanos, há de prevalecer sempre a regra mais favorável à dignidade humana no caso concreto”.
Por derradeiro, destaca-se que o art. 27 da Convenção de Viena de
1969, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio com a edição do Decreto  
7.030, de 14 de dezembro de 20093, não admite a alegação de norma interna
para justificar o descumprimento de um tratado, não importando, portanto,
as disposições internas relativamente ao tema.

3 Conclusões

A criação do Tribunal Penal Internacional derivou da necessidade da
existência de uma corte permanente para o julgamento dos crimes de guerra,
genocídio e agressão a grupos étnicos, procurando afastar as arguições de
ilegitimidade de outros tribunais anteriormente criados.
Nesse sentido, observa-se que o Estatuto de Roma, incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro, previu pena de prisão perpétua, circunstância que apresenta um conflito aparente com a norma constitucional vigente
que impede a aplicação desse tipo de pena no âmbito interno.
O posicionamento que se mostra mais adequado ao princípio da cooperação internacional no campo penal é de que não há afronta à soberania,
3

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm.
Acesso em: 2 maio 2014.
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pois o próprio ordenamento constitucional previu a submissão a um tribunal
penal internacional, ao qual  já manifestou adesão.
Além disso, com amparo em abalizada doutrina, a soberania legal
internacional não se encontra expressamente prevista no ordenamento constitucional, até mesmo diante do princípio maior da busca da paz.
Nessa perspectiva, não há que se confundirem os conceitos de extradição e entrega. Apenas no que toca ao primeiro, haveria proibição de
sua concretização. Já na segunda hipótese, não há obstáculo constitucional
a sua efetivação.
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Princípio da reciprocidade na Constituição da República e
sua aplicação na Cooperação Jurídica Internacional
Alaor Piacini1

Inicialmente, cabe observar que o princípio da reciprocidade dá sustentação às relações bilaterais dos Estados quando inexistente um tratado.
Assim, tem-se sua aplicação quando se tratar de cooperação jurídica
internacional (extradição ou carta rogatória), na falta de um tratado bilateral
entre os Estados requerente e requerido.

Dito isso, primeiro, verifica-se que na Constituição tal princípio está
disposto no § 1º do art. 12, que prevê:

Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao
brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional de Revisão 3, de 1994.)

Há ainda previsão expressa do princípio da reciprocidade no art. 178
da Constituição. Veja-se:

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional 7, de 1995.)

A reciprocidade implica, portanto, o direito de igualdade e de respeito
mútuo entre os Estados.
Essa me parece que foi a intenção do constituinte derivado ao prevê-lo expressamente nos dispositivos da Constituição citados acima.

Por outro lado, de igual modo, tal princípio tem aplicação na cooperação jurídica internacional, seja por meio do instrumento da extradição,
seja por meio da carta rogatória.
1

Juiz federal.
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Na extradição 1.0392, de relatoria do ministro Celso de Mello, Plenário, 21/07/2007, ficou consignado:

EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (“BRANQUEAMENTO
DE CAPITAIS”) – INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE
O BRASIL E A REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA – PROMESSA DE
RECIPROCIDADE – FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE – NECESSIDADE DE RESPEITO AOS DIREITOS BÁSICOS DO SÚDITO ESTRANGEIRO
– OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE
E DA DUPLA PUNIBILIDADE – ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO
EXTRADICIONAL – EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE
PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE.

– A inexistência de tratado de extradição não impede a formulação
e o eventual atendimento do pleito extradicional, desde que o Estado
requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante
expediente (Nota Verbal) formalmente transmitido por via diplomática.
Doutrina. Precedentes.

PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL
PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE. – A ação de extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer
poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado
requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apóia.
– O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime
jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
– Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise, pelo
Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame se mostrar
2

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=495488.
Acesso em: 2 maio 2014.
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indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de
prescrição penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou
(c) à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído ao
extraditando quanto das razões que levaram o Estado estrangeiro a
requerer a extradição de determinada pessoa ao Governo brasileiro.
Inocorrência, na espécie, de qualquer dessas hipóteses.

EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA
ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. – A essencialidade da cooperação
internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o
Estado brasileiro — e, em particular, o Supremo Tribunal Federal —
de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro
que venha a sofrer, em nosso País, processo extradicional instaurado
por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro.
O extraditando assume, no processo extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada
pelo Estado a que foi dirigido o pedido de extradição (o Brasil, no caso).

– O Supremo Tribunal Federal não deve autorizar a extradição, se se
demonstrar que o ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a
requer não se revela capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal,
os direitos básicos que resultam do postulado do “due process of law”
(RTJ 134/56-58 – RTJ 177/485-488), notadamente as prerrogativas
inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à
igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante. Demonstração, no caso, de que
o regime político que informa as instituições do Estado requerente
reveste-se de caráter democrático, assegurador das liberdades públicas fundamentais.
EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.

– O postulado da dupla tipicidade — por constituir requisito essencial
ao atendimento do pedido de extradição — impõe que o ilícito penal
atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime
tanto no Brasil quanto no Estado requerente.
O que realmente importa, na aferição do postulado da dupla tipicidade,
é a presença dos elementos estruturantes do tipo penal (“essentialia
delicti”), tais como definidos nos preceitos primários de incriminação
constantes da legislação brasileira e vigentes no ordenamento positivo
do Estado requerente, independentemente da designação formal por
eles atribuída aos fatos delituosos.
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– Não se concederá a extradição, quando estiver extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado
requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade
constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional.
Observância, na espécie, do postulado da dupla punibilidade.
VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º, DA LEI Nº 6.815/80.

– As restrições de ordem temática, estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) — cuja incidência delimita, nas ações de extradição
passiva, o âmbito material do exercício do direito de defesa —, não são
inconstitucionais, nem ofendem a garantia da plenitude de defesa, em
face da natureza mesma de que se reveste o processo extradicional no
direito brasileiro. Precedentes
EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL), NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA
– SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE
DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.
– A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal ou a convivência “more uxório” do extraditando com pessoa de
nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância
jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em conseqüência,
a efetivação da extradição do súdito estrangeiro. Precedentes.

– Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou
viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda
que com esta possua filho brasileiro.
– A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição
da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão
a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/
ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica
como causa obstativa da extradição. Precedentes.

Na concessão do exequátur nas cartas rogatórias, tal princípio, igualmente, é farol para decisão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça.
18
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Há vários precedentes da Corte Especial do STJ nesse sentido. Apenas a título exemplificativo, ARCR – Agravo Regimental na Carta Rogatória
– 6.6923, relator ministro Felix Fischer, Corte Especial:

AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR. HIPÓTESES DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL OU À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA
RESOLUÇÃO N. 9/2005/STJ. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ROGANTE. PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não sendo hipótese de ofensa à soberania nacional, à ordem pública
ou de inobservância dos requisitos da Resolução n. 9/2005, cabe
apenas a este e. Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente
delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias,
sendo competência da Justiça rogante a análise de eventuais alegações
relacionadas ao mérito da causa.
II – Além dos tratados e acordos bilaterais entre o Brasil e os demais
países, a garantia de aplicação do princípio da reciprocidade é também
fundamento da cooperação jurídica internacional. (Precedente)
Agravo regimental desprovido.

Conclui-se, assim, que, no âmbito da cooperação jurídica internacional, seja por meio da extradição ou de carta rogatória, inexistente tratado
ou acordo bilateral entre o Estado requerente e o requerido, a promessa de
reciprocidade é fundamento suficiente para a cooperação, pois tal princípio
implica o direito de igualdade e de respeito mútuo entre os Estados.

3

Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1187948&s
Reg=201200749630&sData=20121024&formato=PDF. Acesso em: 02 maio 2014.
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O Protocolo de Las Leñas como importante instrumento
para o processo de integração
e cooperação jurídica no Mercosul
Ana Carolina Campos Aguiar1

1 Introdução
O Mercosul é um acordo multilateral, com origem em 1991, de grande
importância para a integração de países na América do Sul. Após sua criação,
protocolos foram estabelecidos para viabilizar seus objetivos, entre eles, e
o primeiro, o Protocolo de Las Leñas, que se tornou mecanismo relevante
para possibilitar e facilitar a cooperação jurídica internacional entre os Estados partes.

Este artigo tem o objetivo de explanar acerca do Protocolo de Las
Leñas, ressaltando seus principais aspectos.

2 Mercosul e mecanismos de cooperação jurídica

O Mercosul ou Mercado Comum do Sul consiste na união aduaneira
de cinco países da América do Sul, quais sejam: Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Venezuela. Os quatro primeiros países tornaram-se signatários do
Tratado de Assunção em 1991, que visava dar força à economia regional, por
meio da movimentação de capitais, mercadorias e pessoas, e que estabeleceu
o Mercado Comum do Sul. A Venezuela tornou-se membro em 31 de julho
de 2012. Em 1995, houve a conversão do tratado em união aduaneira, com
a introdução da tarifa externa comum.
Protocolos complementares foram criados para facilitar e aumentar
a integração — entre eles, aqueles que envolvem cooperação jurídica internacional, como o Protocolo de Las Leñas, de 1992, o Protocolo de Medidas
1
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Cautelares, de 1994, e o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos
Penais, de 1996.
O Protocolo de Las Leñas, determinante para o estreitamento das
relações entre os países membros, foi o primeiro a se incorporar ao Mercosul .
Como expõe Guerra (2010, p. 287):

É sabido que o processo de integração econômica que conduz a um
mercado comum precisa integrar não só o econômico como também
o jurídico, já que o relacionamento não se efetivará tão-somente com
relação ao livre trânsito de mercadorias, mas também de pessoas, físicas e jurídicas - na realidade, os verdadeiros protagonistas de uma
integração verdadeira.

Magalhães também expõe (1999, p. 282):

Todavia, a integração econômica, por si só, não é atingida se outros
mecanismos paralelos de cooperação não forem acionados para aproximar os povos, formando, aos poucos, tradição de inter-relacionamento
múltiplo, que compreende o intercâmbio cultural, comercial, turístico,
tecnológico, educacional e jurídico, além de outros.

Esses protocolos são de suma importância para viabilizar o cumprimento de ordens judiciais emanadas de um Estado parte, que possam
atingir bens e pessoas que se encontrem em outro Estado parte. Possibilitam,
verdadeiramente, a integração, já que não há relação comercial ou aspecto
econômico sem intervenção de aspectos jurídicos.
A cooperação jurídica é essencial para enfrentamento de situações
em que um país necessita da colaboração de outro para o exercício da sua
jurisdição, mormente no mundo globalizado que vivenciamos, em que a
circulação de pessoas, bens e serviços é crescente e determinante, inclusive
de relações econômicas.

3 Protocolo de Las Leñas – 1992

Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, aprovado em 27/06/1992 por meio
da Decisão 05/92, em Las Leñas/Argentina, incorporado ao direito positivo brasileiro por meio do Decreto Legislativo 55/1995 e promulgado pelo
Presidente da República mediante edição do Decreto 2.067, de 12/11/1996,
cuida da cooperação e assistência jurisdicional entre os Estados partes, que
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se comprometem, segundo o art. 1º, a prestar assistência mútua e ampla
cooperação jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, que se estenderá aos procedimentos administrativos em que se
admitem recursos perante os tribunais.
Esse protocolo (art. 2º) instituiu o papel das autoridades centrais no
Mercosul, mas deixou a critério de cada Estado parte a sua indicação. Essas
autoridades concentram em um órgão o envio e recebimento dos pedidos
de cooperação internacional, comunicando-se diretamente entre si.
O art. 3º prevê livre acesso à jurisdição, para a defesa de direitos e
interesses particulares, e igualdade de tratamento processual para os cidadãos e residentes permanentes de um Estado parte em outro Estado parte,
estendendo-se essa disposição às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas
ou registradas conforme as leis de qualquer dos Estados partes.
Disso decorre que a prestação de caução, prevista no art. 835 do
CPC, não se aplica aos residentes permanentes nos países do Mercosul, que,
segundo o art. 4º do Protocolo de Las Leñas, podem ingressar com ações
judiciais, sem a necessidade de prestar caução, desde que não se ausentem
dos países onde possuem residência permanente, preservando a igualdade
de tratamento entre cidadãos brasileiros residentes no Brasil e estrangeiros.
O art. 5º dispõe acerca da cooperação em atividades de simples trâmite, como citações, intimações, citações com prazo definido, notificações
ou outras semelhantes, e probatórias, entre os Estados partes, consagrando
a via da carta rogatória para o atendimento de tais medidas. Os arts. 6º e
7º delimitam o conteúdo mínimo que a carta deve conter. O art. 8º dispõe
que a carta rogatória deverá ser cumprida, de ofício, pela autoridade competente, que somente poderá deixar de fazê-lo quando a medida solicitada,
por sua natureza, atentar contra os princípios de ordem pública do Estado
requerido. A lei aplicada no cumprimento da carta rogatória deve ser a do
país requerido (art. 12), e não haverá reembolso de nenhum tipo de despesa,
salvo quando solicitados meios probatórios que ocasionem custos especiais
ou haja necessidade de perícia (art. 15).
O art. 18 trata do reconhecimento, homologação e execução de sentenças e laudos arbitrais estrangeiros, inclusive reparação de danos e restituição de bens decorrentes de sentença penal. De acordo com esse artigo, as
sentenças e laudos arbitrais terão eficácia extraterritorial nos Estados partes
quando reunirem as condições ali expostas, e poderão ser apresentadas como
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meio de defesa, em juízo, desde que por cópia autenticada e cumpridos os
requisitos ali exigidos.

O art. 19 traz um importante tópico, pois dispõe que o pedido de
reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais por parte
das autoridades jurisdicionais tramitará por via de cartas rogatórias e por
intermédio da autoridade central.
Segundo Guerra (2010, p. 290/291):

O art. 19 elege a via da carta rogatória para a tramitação do pedido
de reconhecimento e execução de sentenças e laudos arbitrais por
parte das autoridades jurisdicionais e por intermédio da Autoridade
Central. Inova, portanto, ao conferir à carta rogatória, até então meio
tradicional utilizado para o cumprimento de atos ordinatórios e instrutórios (produção de provas), o poder de, através de autoridades
centrais, ser o instrumento para tal reconhecimento ou execução. Esta
inovação trouxe uma agilização no que pertine ao reconhecimento e
execução de sentenças e laudos arbitrais, ponto sobre o qual as Cortes
Supremas dos Estados integrantes do Mercosul passam, pela via da
integração, a modificar entendimentos jurisprudenciais solidificados
acerca da matéria.

Neste cenário, o simples exequátur — antes, de competência do STF
e, após a Emenda Constitucional 45/2004, de competência do STJ — presta-se à homologação de sentença, estabelecendo mais celeridade nesse procedimento.

Tratou-se, à época, de uma inovação, porque a carta rogatória é um
mecanismo muito mais simples que a homologação de sentença estrangeira,
e não causa prejuízo algum no tocante ao contraditório, uma vez que este
ocorre após o exequátur, e a impugnação pode levar, inclusive, à revogação
desta decisão.
Nas palavras de Magalhães (1999, p. 286/287):

O efeito extraterritorial da sentença judicial provinda de outro país
constitui importante e decisivo passo para o processo de integração
regional, tendendo a aproximar cada vez mais os povos e permitir
mútuo conhecimento dos seus sistemas jurídicos, ao mesmo tempo
em que conduz à harmonização progressiva das legislações e do tratamento jurisprudencial sobre aqueles temas.
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Este Protocolo confere jurisdição – autoridade para declarar o Direito
— aos juízes do Mercosul, cujas sentenças, dessa forma, têm eficácia
nos territórios dos demais Estados Partes. Em virtude desse efeito, o
vencedor em ação judicial promovida em qualquer desses Estados poderá requerer a execução da sentença em qualquer dos demais países
integrantes do Mercosul, desde que preenchidas as condições do art.
20 do Protocolo de Las Leñas.

Entretanto, importante frisar que as cartas rogatórias não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública
e os bons costumes, conforme disposto no art. 17 da Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro.
No tocante à existência de coisa julgada e litispendência que possa
obstar o reconhecimento ou execução de sentença ou laudo arbitral, o art.
22 dispõe:

Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as
mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos, e que tenha o mesmo
objeto de outro processo judicial ou arbitral no Estado requerido, seu
reconhecimento e sua executoriedade dependerão de que a decisão não
seja incompatível com outro pronunciamento anterior ou simultâneo
proferido no Estado requerido. Do mesmo modo não se reconhecerá
nem se procederá à execução, quando houver iniciado um procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos e
sobre o mesmo objeto, perante qualquer autoridade jurisdicional da
parte requerida, anteriormente à apresentação da demanda, perante
qualquer autoridade jurisdicional da parte requerida, anteriormente à
apresentação da demanda perante a autoridade jurisdicional que teria
pronunciado a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento.

Dessa feita, tanto o reconhecimento como a execução ficam condicionados à inexistência de decisão anterior ou simultânea sobre os mesmos fatos
e entre as mesmas partes, mas prevalecerá a anterioridade no ajuizamento,
mesmo que a decisão no outro processo seja anterior.

Os arts. 25 e 26 dispõem que documentos públicos de qualquer Estado parte terão, no outro, a mesma força probatória que seus próprios instrumentos públicos, podendo ser reconhecidos como prova legítima, e deverão
ser remetidos por via da autoridade central dos países. Esses documentos
ficam isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga.
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Já o art. 28 determina que a autoridade central de cada Estado parte
deverá informar acerca da sua legislação interna sobre matéria civil, comercial, trabalhista, administrativa e de direito internacional privado sempre
que solicitado.
Para arrematar e afirmar a importância do Protocolo de Las Leñas, o
art. 34 estipula que a adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção
implicará a adesão a esse Protocolo.

4 Conclusão

O Protocolo de Las Leñas, primeiro instrumento de cooperação jurídica internacional do Mercosul, possui, ainda nos dias de hoje, a atualidade
e a importância renovada diante das crescentes e constantes relações e intercâmbio estabelecidos entre pessoas e empresas dos países integrantes
do acordo.
O estabelecimento de relação de confiança, a quebra de barreiras para
cidadãos dos Estados partes, a facilitação no cumprimento de determinações
judiciais entre países membros e inúmeros outros aspectos dispostos no protocolo contribuem para um processo de integração cada vez mais consolidado
e, principalmente, para um sentimento de comunidade internacional e dever
de ajuda mútua na promoção dos aspectos econômicos, jurídicos e sociais.
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Carta rogatória e auxílio direto — diferenças
Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

A carta rogatória é um mecanismo tradicional de cooperação jurídica
internacional. Necessita de decisão judicial e do exequátur do STJ. Só após
esse ato do Tribunal da Cidadania, é que é enviada, para o cumprimento, à
Justiça Federal, como preconiza o art. 109, X, da CF. Ressalto que nem sempre o exequátur foi de competência do STJ, pois somente passou ao citado
Tribunal Superior com a EC 45/2004. Antes cabia ao Supremo Tribunal
conceder o exequátur às cartas rogatórias.
O auxílio direto é um novo mecanismo de cooperação jurídica internacional. Pode pedi-lo por qualquer autoridade estrangeira (polícia, MP),
haja vista que não necessita de decisão judicial do país que o requer. Pode
ser ativo, quando o Brasil o pede, e passivo, quando o Brasil cumpre o pedido
de autoridade estrangeira.
No cumprimento do pedido de auxílio direto, a lei a seguir-se é a do
Estado requerido. Da mesma forma, a língua deve ser a do país requerido.
Ponto importante a se destacar é que a ausência de tratado não é
óbice para que se efetive o auxílio direto. Em assim sendo, não existindo
tratado, deve-se basear no princípio da reciprocidade.
Outro ponto importante é que deve haver respeito ao princípio da
dupla incriminação, ou seja, o fato a ser cooperado/investigado deve ser
crime nos dois países envolvidos na cooperação.
Deve ser observado, ainda, o princípio da especialidade quando da
colheita das provas, pois as provas obtidas somente poderão ser utilizadas
no pedido que motivou a cooperação. Assim, não pode haver pedido de compartilhamento de provas em outras investigações.
O auxílio direto foi um avanço dentro da cooperação jurídica internacional, haja vista que é muito mais rápido do que os antigos mecanismos de
cooperação. Torna a cooperação entre países mais efetiva, rápida e célere.
1
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O papel da autoridade monetária nacional na cooperação
jurídica internacional destinada ao combate dos crimes de
lavagem de dinheiro
Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução
Com o avanço tecnológico e o surgimento da globalização, não só
se tornou possível a circulação internacional de valores e capitais como tal
fenômeno se tornou corriqueiro dentro da sociedade global. Contudo, tal
conjuntura possibilitou também o desenvolvimento da atividade criminosa.
Deste modo, mais rápida do que a globalização econômica é a globalização
do crime, visto que esta não se prende a textos normativos e tratados internacionais.

Os operadores do crime utilizam recursos tecnológicos e econômicos
para subsidiar as atividades ilegais e se organizam de modo a implementar
as empreitadas criminosas nos âmbitos territoriais dos Estados. Diante desse
quadro, os países passaram a se associar com o intuito de coibir condutas
nocivas até então inexistentes ou desconhecidas cujo âmbito de atuação
extrapola as fronteiras territoriais de uma nação. Desse modo, todo aparato
estatal deve estar dirigido para o combate desses ilícitos. Nesse contexto, a
autoridade monetária nacional também deve envidar esforços na luta contra
a criminalidade, em especial, os crimes de lavagem de dinheiro.

2 O crime de lavagem de dinheiro

Segundo Gabriel Habib (2011, p. 185), a expressão lavagem de dinheiro teve origem nos anos 1920, nos Estados Unidos da América, quando
a máfia criou várias lavanderias com a finalidade de ocultar a origem crimi1
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nosa dos recursos financeiros por ela auferidos ilegalmente, dando a eles a
aparência de dinheiro oriundo de fonte lícita.
A lavagem de dinheiro consiste na atividade revestida de objeto lícito, que tem por finalidade a transformação de recursos financeiros obtidos
de forma ilícita em lícitos, operada por meio das fases de introdução (placement), dissimulação (layering) e integração (integration), para que seja
ocultada a origem ilícita.
Na fase de introdução (placement), ocorre a separação física entre
o agente e o produto auferido pelo crime, dificultando a identificação da
procedência delituosa dos recursos. Estes são introduzidos no mercado
formal para a sua conversão em ativos lícitos, normalmente por meio do
fracionamento dos valores, utilização dos valores em estabelecimentos que
trabalham com dinheiro em espécie, aplicações financeiras, remessa de valores para paraísos fiscais, aquisição de bens com valores superfaturados,
entre outras atividades.
Na fase da dissimulação (layering), ocorre a lavagem de dinheiro propriamente dita, isto é, pretende-se construir uma nova origem dos recursos,
dando a eles um caráter lícito, por meio de condutas que buscam impedir
a procedência ilícita dos valores, espalhando-os em diversas operações financeiras. Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo (2003, p. 37) informa que,
nesta fase, é realizada uma série de negócios ou operações financeiras para
disfarçar a origem criminosa dos recursos, a exemplo do envio de valores
para empresas no exterior que os repassem em cheques de viagem ao portador, cuja troca se realiza em um terceiro país.
Por fim, na fase da integração (integration), os valores, agora com
a aparência de lícitos, são formalmente incorporados ao mercado, por intermédio da criação, aquisição ou investimento em negócios lícitos ou na
compra de bens.
No procedimento de lavagem de dinheiro, podem-se observar alguns
indicadores que não implicam necessariamente um ato ilícito, mas que devem chamar a atenção dos responsáveis pela prevenção; são eles: a) grandes
movimentações em espécie; b) movimentação atípica para o exterior; c)
transação ou atividade comercial estranha; d) movimentações vultosas e
céleres; e) riqueza incompatível com o perfil do cliente; f) atitude defensiva
em relação a perguntas, quando questionados pelos agentes intermediários
ou pelos órgãos supervisores sobre a origem dos recursos ou sobre a motivação econômica da transação.
32

I Jornada sobre Cooperação Judicial Nacional e Internacional

Com o advento da Lei 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro,
previsto no art. 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, passou a admitir qualquer delito como crime antecedente, conforme se observa a seguir: “Ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. Contudo, há a necessidade de se verificar se
houve dolo por parte do agente da transação para que se possa configurar
a prática desse crime, até mesmo porque a lei não estabelece a sua modalidade culposa.
Assim, tomando-se como base a lição de Marco Antonio de Barros
(1998, p. 45), a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como a operação
financeira ou transação comercial que oculta ou dissimula a incorporação,
transitória ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país,
de bens, direitos ou valores que, direta ou indiretamente, são resultado ou
produto de crimes ou contravenções, uma vez que estes estão abrangidos
no conceito de infração penal.

3 O papel da autoridade monetária nacional no combate à lavagem
de dinheiro

O combate internacional contra o delito de lavagem de dinheiro teve
início com a recomendação do comitê de ministros do conselho da Europa,
de 27 de junho de 1980. Nessa jornada foram adotadas medidas contra a
transferência e a dissimulação de capitais de origem criminosa, exortando
os sistemas bancários a participar, por meio da identificação dos clientes
em operações suspeitas.
No ano de 1988, foram aprovadas a declaração dos princípios de
Basileia e a convenção de Viena, verdadeiros marcos no combate à lavagem
de dinheiro em escala mundial. O primeiro foi criado pelo comitê sobre regulamentação e práticas de controle das operações bancárias, composto pelos
bancos centrais e autoridades de controle dos países componentes do G10
(grupo dos dez países mais industrializados do mundo), visando impedir
que o sistema financeiro dos países fosse utilizado na lavagem de dinheiro
e práticas criminosas.
Por sua vez, a convenção de Viena trouxe um conjunto de medidas
de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e o reconhecimento da conexão desse e de outros delitos com a própria lavagem de dinheiro, fato que
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permitia às organizações criminosas transnacionais aproveitarem os frutos
de sua atividade delitiva.
Foi importante identificar que as instituições financeiras são utilizadas no processo de lavagem de dinheiro e que estas têm de participar
efetivamente do combate a tal atividade criminosa, adotando as regras de
boa gestão bancária, com o intuito de verificar a ocorrência de transações
financeiras suspeitas.
No caso da República Federativa do Brasil, o Banco Central do Brasil
possui a função de regulador da atuação das instituições financeiras, tendo, assim, a obrigação de sempre velar pelo regular andamento do sistema
financeiro nacional. No plano da cooperação jurídica internacional, com a
finalidade de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro, a autoridade monetária nacional tem a obrigação de contribuir com o poder judiciário
nas demandas dirigidas à elucidação dessa modalidade de delito.
Ao cumprir tal encargo, o Banco Central do Brasil editou uma série
de regulamentos estabelecendo que as instituições financeiras e demais
instituições sob sua fiscalização devem manter atualizados os cadastros
dos clientes; manter controles internos para verificar, além da adequada
identificação do cliente, a compatibilidade entre as correspondentes movimentações de recursos, atividade econômica e capacidade financeira dos
usuários do sistema financeiro nacional; manter registros de operações;
comunicar operações ou situações suspeitas; promover treinamento para
seus empregados; e implementar procedimentos internos de controle para
detecção de operações suspeitas. Dentre estas normas destaca-se a publicação da carta circular 3.542, de 12 de março de 2012, que divulga uma relação
de operações ou as situações que, considerando as partes envolvidas, os
valores, a frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados
ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem configurar indícios
de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998,
passíveis de comunicação ao Conselho de controle de atividades financeiras.
Além de enumerar os regulamentos expedidos pela autoridade monetária, o presente trabalho busca sugerir uma atividade que pode ser exercida
por aquela entidade para auxiliar a cooperação jurídica internacional nos casos de combate ao crime de lavagem de dinheiro: ao se tomar conhecimento
de operação suspeita de lavagem de dinheiro destinada a enviar recursos de
origem ilícita ao exterior ou a financiar atividades ilícitas, o Banco Central do
Brasil poderia proceder, administrativamente, ao bloqueio dos ativos finan34
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ceiros por tempo razoável, comunicando tal fato à autoridade responsável
pela cooperação jurídica internacional na República Federativa do Brasil e ao
Ministério Público Federal para adoção das medidas pertinentes, em especial
o ajuizamento das medidas destinadas ao sequestro dos ativos bloqueados.
Desse modo, com o ajuizamento da devida demanda, o magistrado avaliará
se os ativos deverão permanecer indisponíveis ou se poderão ser entregues
ao seu proprietário.
Verifica-se, desse modo, que, com esta atuação, a autoridade monetária auxiliará, ainda mais, o poder judiciário no combate desse crime que
transcende as fronteiras dos Estados.

4 Conclusão

Se a intensificação mundial dos fluxos de bens, capitais e pessoas
trouxe vários benefícios aos países, também transnacionalizou e expandiu
as atividades criminosas, visto que, para os criminosos, as fronteiras não
representam apenas limites territoriais, como para as outras pessoas, e sim
um obstáculo à justiça, o que se torna um impulso para a impunidade.
Desde a convenção de Viena, as pressões internacionais pela edição
de normas coibindo a atividade de lavagem de dinheiro em todo o mundo
tornaram-se cada vez mais importantes, ficando claro que somente com cooperação jurídica internacional seria possível o combate de tal modalidade
de delito.
O Brasil é signatário das três convenções da Organização das Nações
Unidas que estabelecem a necessidade de que os estados partes adotem medidas para privar as pessoas dedicadas a atividades criminosas do produto
de suas práticas ilícitas: a convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas (chamada convenção de Viena), de 1988, a
convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional (a
convenção de Palermo), de 2000, e a convenção das Nações Unidas contra
a corrupção (a convenção de Mérida), de 2003.
A inserção da República Federativa do Brasil no contexto internacional se pauta pela projeção exterior dos fundamentos humanistas de inclusão
social e do respeito à dignidade humana, bem como pela difusão de uma
cultura de cooperação e compreensão que reposiciona a ordem internacional a serviço da possibilidade de cada nação alcançar o desenvolvimento
econômico, social e humano. Desse modo, o combate à criminalidade deve
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ser uma diretriz a ser seguida pelo país, razão pela qual deve usar todos os
meios possíveis para preveni-la e extingui-la, daí porque é valioso o auxílio
da autoridade monetária na prevenção e repressão dos crimes de lavagem
de dinheiro, prestando todo apoio possível aos estados que solicitam auxílio
do Brasil na luta contra esse delito.

A cooperação jurídica internacional se concretizará sempre que um
Estado não tiver poder de império, em determinado território, e recorrer à
assistência que lhe podem prestar outros estados por meio de suas atividades jurisdicionais. No mundo contemporâneo, a criminalidade se utiliza das
fronteiras nacionais para alcançar seus fins delituosos, visto que as autoridades legal e legitimamente constituídas estão limitadas ao território dos
estados. Assim, a cooperação jurídica internacional se torna essencial para
o combate dos crimes que transcendem as fronteiras das nações.
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Auxílio Direto e Assistência Jurídica Internacional:
instrumentos para a tutela do direito dos brasileiros
no exterior
Camile Lima Santos1

1 Introdução
O objetivo do presente trabalho é analisar os institutos do auxílio
direto e da assistência jurídica internacional, propondo, ao final, mecanismos mais eficientes para a proteção de interesses do brasileiro violados no
exterior.
Prefacialmente, entendo que a questão deve ser analisada por um
duplo viés: em relação às medidas postas à disposição pelo governo brasileiro
para a proteção dos direitos dos estrangeiros, assim como em relação aos
dispositivos que salvaguardam o direito dos brasileiros no exterior.
Nesse passo, faremos breves anotações sobre o auxílio direto como
um dos mecanismos de cooperação jurídica internacional atualmente utilizados no Brasil. Na sequência, analisaremos a questão da assistência jurídica
gratuita como garantia posta à disposição dos estrangeiros para salvaguarda
de interesses violados no Brasil, sejam residentes ou não residentes, sem
que ao brasileiro seja necessariamente garantido o mesmo direito.
Após, proporemos, de lege ferenda, a celebração de tratado com os
países com que o Brasil mantém relações diplomáticas, visando à instituição
e ampliação da garantia da assistência jurídica em favor dos brasileiros, nos
moldes adotados internamente, bem como a facilitação do trâmite do auxílio,
sem necessidade de intervenção da autoridade central.

1

Juíza federal substituta.
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2 Auxílio Direto
O auxílio direto surge no direito brasileiro com o “objetivo de suprir
as limitações da carta rogatória executória” (GUIMARÃES, 2010, p. 94). Segundo esclarece o Ministério da Justiça ao conceituar o auxílio direto, “Não há
(...) o exercício de jurisdição pelos dois Estados, mas apenas pelas autoridades
do Estado requerido”2. Acresce que podem ser objeto “a comunicação de
atos processuais (citações, intimações e notificações), a obtenção de provas
e, em certas hipóteses, a obtenção de medidas cautelares e de decisões de
tutela antecipada”.
Segundo Guimarães (2010, p. 118), quatro são os objetos de cooperação que podem ser efetivados por meio do auxílio direto, a saber: comunicação de atos processuais e transmissão de documentos, produção de
provas, medidas provisórias ou de urgência e ações de conhecimento; ou
seja, em alguns momentos faz as vezes de carta rogatória, sem as formalidades legais daí advindas. As vantagens de tal instrumento jurídico, por
conseguinte, são amplas. A uma, não tem a limitação de competência fixada
pelas cartas rogatórias. A duas, não se limita à prática de atos executórios3
(GUIMARÃES, 2010, 94).
Não se encontra, contudo, regulamentação jurídica sobre o tema,
salvo sua menção em alguns tratados e na Resolução 9 do STJ, que assim o
disciplina:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESIDÊNCIA RESOLUÇÃO Nº 9,
DE 4 DE MAIO DE 2005 (*)

2

3

Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BE1AEA228-4A3C-41B5-973D-C4DF0
3D90402%7D&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7BB07566BF%2DEED6
%2D4A01%2D8FE9%2D08345CB79EC0%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C%2D1C72%2D434
7%2DBE11%2DA26F70F4CB26%7D. Acesso em: 25 jan. 2014.

Não é pacífica na doutrina a diferença entre cooperação jurídica internacional e auxílio direto.
Entende Loula (2010) que em realidade o auxílio direto seria espécie da qual a cooperação jurídica
internacional seria gênero.
Esse também parece ser o entendimento do Ministério da Justiça: “As cartas rogatórias e os demais
pedidos de cooperação jurídica internacional formulados pelo Judiciário brasileiro, especialmente
o auxílio direto, devem ser encaminhados à Autoridade Central brasileira, para análise e tramitação”. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B4824E353-9955-4FE8-8310-DD
BACE921784%7D&Team=&params=itemID=%7B37D61D40-D8B1-46EB-8019-1BEAFB864360%
7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso em: 22 jan. 2014.
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Dispõe, em caráter transitório, sobre competência acrescida ao Superior Tribunal de Justiça pela Emenda Constitucional nº 45/2004. O
PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições regimentais previstas no art. 21, inciso XX, combinado com o
art. 10, inciso V, e com base na alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 que atribuiu competência ao Superior Tribunal
de Justiça para processar e julgar, originariamente, a homologação de
sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias
(Constituição Federal, Art. 105, inciso I, alínea “i”), ad referendum do
Plenário, resolve: (...) Art. 7º As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios. Parágrafo único. Os pedidos de
cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não
ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que
denominados como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos
ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto (g.n.).

Aqui se poderia vislumbrar uma pecha de inconstitucionalidade, pois
o auxílio direto estaria substituindo-se à carta rogatória ou homologação
de sentença estrangeira, sem substrato legal ou constitucional para tanto,
com base, simplesmente, em resolução. Neste artigo adotaremos a posição
da jurisprudência dominante sobre a questão. O STJ vem decidindo sobre a
constitucionalidade da medida:

HC 147375/RJ Habeas Corpus 2009/0179484-8
Ministro Jorge Mussi (1138) Quinta Turma
Data do Julgamento 22/11/11
(...)
INDIGITADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 368 E 783 DO CÓDIGO PENAL.
AVENTADA EXCLUSIVIDADE DA CARTA ROGATÓRIA PARA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NO EXTERIOR. EXISTÊNCIA
DE OUTROS MEIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PAÍSES ADMITIDOS
NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. EIVA INOCORRENTE.
1. A carta rogatória não constitui o único e exclusivo meio de solicitação
de providências pelo juízo nacional ao estrangeiro, prevendo o direito
processual internacional outras formas de auxílio como as convenções
e acordos internacionais.
2. O entendimento atual é o de que os acordos bilaterais, tal como o ora
questionado, são preferíveis às cartas rogatórias, uma vez que visam a
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eliminar a via diplomática como meio de cooperação entre os países,
possibilitando o auxílio direto e a agilização das medidas requeridas.
3. Como se sabe, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de
forma sistêmica, não se podendo excluir, notadamente em se tratando
de direito internacional, outros diplomas legais necessários à correta
compreensão e interpretação dos temas postos em discussão, mostrando-se, assim, totalmente incabível e despropositado, ignorar-se a
existência de Acordo de Assistência Judiciária celebrado entre o Brasil
e os Estados Unidos da América, regularmente introduzido no direito
pátrio mediante o Decreto 3.810/2001, e que permite a obtenção de
diligências diretamente por meio das Autoridades Centrais designadas(...).

Ressaltamos que o nosso entendimento anterior era sobre a inconstitucionalidade dos demais instrumentos de cooperação jurídica internacional,
à exceção da carta rogatória e da homologação de sentença estrangeira. Atualmente entendemos ser possível a instituição de outras garantias, em razão
dos tratados firmados, art. 5º, § 2º, da CF, ou dos princípios constitucionais
perseguidos, como estabelece o art. 4º da Constituição4. Nesse passo, tenho
por constitucional o auxílio direto, quando estabelecido não só por meio de
tratado5, mas também por meio de medidas de sujeição passiva adotadas
internamente pelo Brasil, se assim o entender, por força dos princípios constitucionais perseguidos. A restrição da interpretação da Constituição para
limitar as medidas de cooperação a apenas o dispositivo constitucional do
art. 105, inciso I, alínea i, da CF6, se mostra desproporcional7.
4

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
(...) X - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

5

Art. 5º, parágrafo 2º da CF.

7

Não obstante, remanesce a dúvida no que se refere à possibilidade de o instituto ser substituto de
medidas semelhantes às perseguidas pela carta rogatória ou homologação de sentença estrangeira, sob pena de se suprimir a competência fixada constitucionalmente, do STJ, para julgamento da
demanda, uma vez que se estaria retirando a máxima efetividade da norma, que deve ser respeitada quando da interpretação constitucional. Entende-se que, na hipótese de tratado aprovado
nos moldes previstos no art. 5º, parágrafo 3º, da CF, há de se afastar o vício, pois ingressa no ordenamento jurídico como norma constitucional, desde que este especifique procedimento diverso
ou faça remissão a outro órgão competente. Necessitando de intervenção judicial e não fixada no
tratado, deveria ser do STJ, para garantir a máxima efetividade.

6

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, originariamente: (...) i) a
homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias
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Passaremos, agora, a analisar a garantia da assistência jurídica como
hipótese a ser deferida não só ao nacional, mas também ao estrangeiro. Na
sequência, proporemos de lege ferenda a celebração de tratado para possibilitar a assistência jurídica ao nacional no exterior, com trâmite diferenciado
nos dois países, por meio do auxílio direto.

3 A assistência jurídica

A assistência jurídica vem disciplinada pela nossa Constituição Federal em seus art. 5.º, LXXIV, e 134, e tem por escopo proporcionar aos
necessitados o acesso à justiça, por meio da isenção de custas e honorários
advocatícios, fornecendo, ainda, por meio da Defensoria Pública ou nomeação
de advogado ad hoc, o patrocínio de sua causa. Ao protegê-la, preservam-se
outras garantias igualmente constitucionais, como as previstas no art., LIV,
LV, LXIII, da CF.
É mister ressaltar que, independentemente de tratar-se de nacional
ou estrangeiro, faz jus este ao direito de tutelar sua pretensão por meio da
assistência jurídica, com a nomeação de advogado pelo Estado ou atuação
da Defensoria Pública, e isenção de custas, sempre e quando demonstre a
insuficiência de recursos8.
Deve-se ressaltar que, ainda que o art. 5º, caput, da CF e a lei em
questão façam menção à proteção do estrangeiro residente no país, não se
pode, de pronto, afastar o estrangeiro não residente da tutela legal. O STF já

8

Nas demais hipóteses, entende-se que deverá ser preservada a competência do STJ; ou seja: ainda
que nomeada como hipótese de auxílio direto, por exemplo, revestindo-se de natureza de carta
rogatória ou homologação de sentença estrangeira, a competência para análise deve ser do STJ.

Disponível em: http://www.dpu.gov.br/internacional/index.php/assistencia-juridica-internacional. Acesso em: 02 maio 2014.
Art. 5º, LXXIV, da CF: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)LXXIV - o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º,
LXXIV.) (...).
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se posicionou no sentido da titularidade dos direitos e garantias individuais
também em favor deste, conforme entendimento abaixo transcrito:

Assiste a co-réu o direito de formular reperguntas aos demais litisconsortes penais passivos em ordem a conferir real efetividade e plenitude
ao direito de defesa. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu,
de ofício, habeas corpus para anular - desde os interrogatórios judiciais dos demais co-réus, inclusive, realizados sem a co-participação
da defesa do paciente -, processo-crime contra ele instaurado para
apurar suposta prática do crime de lavagem de dinheiro no curso de
contrato de financiamento mantido entre sua empresa e clube de futebol. Preliminarmente, superou-se a restrição fundada no Enunciado 691 da Súmula do STF. Reconheceu-se, em seguida, que o fato de o
paciente ostentar a condição jurídica de estrangeiro (nacional russo) e
de não possuir domicílio no Brasil não lhe inibe, por si só, o acesso aos
instrumentos processuais de tutela da liberdade nem lhe subtrai o direito
de ver respeitadas, pelo Poder Público, as prerrogativas de ordem jurídica e as garantias de índole constitucional que o ordenamento positivo
brasileiro confere e assegura a qualquer pessoa que sofra persecução
penal promovida pelo Estado. Nesse contexto, aduziu-se que se impõe,
ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido
processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da
ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes
perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado
processante. Asseverou-se que o direito do réu à observância, pelo Estado,
da garantia pertinente ao due process of law, além de traduzir expressão
concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador
em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa
franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do
direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que
amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, ainda que
se trate de réu estrangeiro, sem domicílio em território brasileiro, aqui
processado por suposta prática de delitos a ele atribuídos.HC 94016/
SP, rel. Min. Celso de Mello, 16.9.2008. (HC-94016)9

9

Disponível
em:
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo520.
htm#Garantia%20do%20Devido%20Processo:%20Estrangeiro%20N%C3%A3o-Residente%20
e%20Reperguntas%20-%201 . Acesso em: 02 maio 2014.
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Ou seja, para a concessão da assistência judiciária a estrangeiros não
se faz necessária a existência de acordo específico ou tratado sobre o tema,
uma vez que este já está regulado por meio da garantia fundamental prevista
no art. 5º, caput, da CF, e por meio da Lei 1.060/195010.
No que faz referência à proteção dos brasileiros, por sua vez, não
se vislumbra a mesma salvaguarda no exterior. É válido ressaltar que por
força do princípio da reciprocidade se poderia vislumbrar a necessidade
de conferir aos brasileiros os mesmos direitos, já que a nossa CF autoriza
aos estrangeiros o direito à assistência jurídica. Não obstante, a aplicação
desse princípio não se faz de forma plena entre os Estados com que o Brasil
mantém relação diplomática. A própria CF, quando visa ao atendimento de
tal princípio, faz isso expressamente11, e o Estatuto do Estrangeiro, ao fazer
menção a ele, remete à necessidade de sua observância na celebração de
tratados, constando sua previsão na hipótese de extradição (arts. 76 e 130
da Lei 6815/1980) (MACHADO, 2012).
Assim, qualquer análise deve ser feita de forma individualizada, ante
a necessidade de se investigar a existência de acordo sobre o auxílio direto
e a prestação de assistência judiciária. Analisando os diplomas de que o país
é signatário, vislumbramos sua presença em alguns tratados. Nesse sentido,
consta do Pacto de San José da Costa Rica a assistência judiciária na hipótese
de acusação da prática de delito, in verbis:
Artigo 8º – Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na

10
11

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que
necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Art. 12. São brasileiros:(...) § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver
reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo
os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº
3, de 1994) Art. 52. Até que sejam fixadas as condições do art. 192, são vedados: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) (...) Parágrafo único. A vedação a que se refere este
artigo não se aplica às autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou
de interesse do Governo brasileiro. Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 7, de 1995).
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apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista,
fiscal ou de qualquer outra natureza.
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.
Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:
[...]
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se
o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro
do prazo estabelecido pela lei;

Observa-se que, regra geral, no âmbito penal a proteção é ampla,
concedendo os demais Estados signatários a nomeação de Defensoria Pública gratuita aos acusados de delito ao serem estes processados em seu
território nacional.
A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, por sua vez,
estabelece a assistência jurídica integral àqueles que tiverem seus direitos
violados e que não tenham condições de arcar com assessoria jurídica, para
fim de salvaguarda de sua pretensão.
Artigo 47
Direito à acção e a um tribunal imparcial
Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da
União tenham sido violados tem direito a uma acção perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo.
Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a pessoa tem
a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo.
É concedida assistência judiciária a quem não disponha de recursos
suficientes, na medida em que essa assistência seja necessária para
garantir a efectividade do acesso à justiça.
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Segundo esclarece o Ministério da Justiça12, esse acesso internacional
à justiça já se encontra efetivado por meio de diversos acordos internacionais
firmados, que acabam por viabilizar:
a) a solicitação de assistência jurídica gratuita para atuar perante o
judiciário estrangeiro;
b) a desobrigação, para iniciar ação perante o judiciário estrangeiro,
de pagar caução, depósito ou qualquer outro tipo de garantia por ser
estrangeiro ou por não ser residente ou domiciliado no território do
outro Estado; e,
c) a isenção de custas no cumprimento de pedidos de cooperação jurídica internacional para a realização de diligências no exterior, necessárias no decorrer de ação judicial no Brasil.

Mas essa garantia, como dito, não é preservada necessariamente por
todas as nações, sendo interessante a adoção de medidas específicas para
a proteção dos direitos dos brasileiros, tanto da seara penal como da cível,
igualmente ao que já ocorre no nosso ordenamento jurídico em favor de
nacionais de outros países13.

4 Proposta legislativa

No que tange ao procedimento, segundo Guimarães (2010), para
valer-se do auxílio direto no Brasil, atualmente, faz-se necessária, no mínimo,
a atuação da Autoridade Central do país requerido. Em regra pode se dar
entre autoridades centrais, tanto do país requerido como do requerente, ou
por contato direto da parte com a autoridade central do país de destino da
medida buscada, judicial ou administrativa14. Entende, ainda, a doutrinadora
12

13
14

Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B4824E353-9955-4FE8-8310-DDBA
CE921784%7D&Team=&params=itemID=%7B81BBA6B4-9EA6-480F-86F0-35F2E29ACEA2%7
D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso em: 22 jan. 2014.
Exemplo: Ação 30512-38.2013.4.01.33.00, em curso na 6ª Vara Federal SJ/BA.

No Brasil, foi designado para exercer o papel de autoridade central na cooperação jurídica internacional o Ministério da Justiça, que o faz por meio do Departamento de Estrangeiros (DEEST)
e do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), nos
termos do Decreto 6.061/2007. Ao DEEST compete analisar e fazer tramitar os pedidos de extradição e de transferência de pessoas condenadas. Ao DRCI cabe analisar e fazer tramitar as demais
espécies de pedido de cooperação jurídica internacional. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/
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que essa estrutura de cooperação internacional representa um ônus, pelo
custo de manutenção de uma autoridade central e de outros órgãos auxiliares
na cooperação (GUIMARÃES, 2010, p. 106).
Nesse sentido a informação constante da página da DPU estabelece que “Os estrangeiros residentes em países com os quais o Brasil possui
acordo bilateral de assistência jurídica gratuita devem procurar a autoridade
central em seu país, a qual remeterá o caso ao Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, que
por sua vez encaminhará os casos pertinentes à DPU”15.
A necessária intermediação dos pedidos por meio da Autoridade
Central16 acaba por trazer uma delonga e um formalismo processual que
vem de encontro à garantia da razoável duração do processo, sendo, ainda,

15
16

main.asp?View=%7BE1AEA228-4A3C-41B5-973D-C4DF03D90402%7D&BrowserType=IE&La
ngID=pt-br&params=itemID%3D%7BD1788BB4%2DB4A9%2D4169%2D8FB8%2D8DD106EE
29F9%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C%2D1C72%2D4347%2DBE11%2DA26F70F4CB26%
7D. Acesso em: 29 jan. 2014.
Disponível em: http://www.dpu.gov.br/internacional/index.php/pt/assistencia-juridica-internacional/brasileirosnoexterior. Acesso em: 02 maio 2014.

“As cartas rogatórias e os demais pedidos de cooperação jurídica internacional formulados pelo
Judiciário brasileiro, especialmente o auxílio direto, devem ser encaminhados à Autoridade Central brasileira, para análise e tramitação.

Pedidos baseados em tratados
Se o pedido de cooperação for baseado em acordo internacional que preveja a comunicação entre
Autoridades Centrais, a Autoridade Central brasileira verifica o preenchimento dos requisitos determinados pelo tratado e providencia a transmissão do pedido à Autoridade Central estrangeira.
Quando devolvida, a documentação diligenciada, cumprida ou não, é recebida pela Autoridade
Central brasileira, que a encaminhará à Autoridade requerente.

Pedidos tramitados por via diplomática
Se o pedido de cooperação não possuir embasamento em tratado internacional, fato que enseja a
tramitação pelos meios diplomáticos, a Autoridade Central o transmitirá ao Ministério das Relações Exteriores para os procedimentos pertinentes junto às representações diplomáticas do país
no exterior.
Após o diligenciamento do pedido, o Ministério das Relações Exteriores devolve a documentação
à Autoridade Central, que providenciará a transmissão à Autoridade Requerente.” Disponível em:
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B4824E353-9955-4FE8-8310-DDBACE921784%7D
&Team=&params=itemID=%7B81BBA6B4-9EA6-480F-86F0-35F2E29ACEA2%7D;&UIPartUID=
%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso em: 22 jan. 2014.
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uma etapa que poderia ser suprimida, sem desnaturar o objetivo final a ser
perseguido, a tutela dos interesses violados.
Para tanto, propõe-se de lege ferenda a celebração de tratado com
os demais países com os quais o Brasil mantém relação diplomática, para
fornecimento de assistência judiciária gratuita por meio de auxílio direto,
ou seja, através da Defensoria Pública da União, que faria a intermediação
desse pedido de auxílio diretamente com a Defensoria Pública do Estado
requerido, ou órgão equivalente.
Não haveria óbice com relação à utilização do auxílio direto para o
ajuizamento de ações em território estrangeiro, conforme já aponta a doutrina. Deveras, como vimos linhas acima, vem esta entendendo que a propositura de ação de conhecimento pode ser buscada por esse meio processual.
Quantos não são os interesses violados de nacionais no exterior que
restam sem a devida proteção, seja pelo alto custo de se litigar em território
estrangeiro, seja por total desconhecimento dos direitos e garantias que
possuem, deixando assim sem proteção seus interesses?17 O que se busca
é, justamente, evitar que essa carência afete a proteção do nacional, como
já o faz em favor do estrangeiro. Reitero que conforme já decidiu o STF,
tratando-se de garantia fundamental, poder-se-ia proteger não somente o
estrangeiro residente, assim como o não residente.
O papel da Defensoria seria, então, peticionar para que a Defensoria
Pública do Estado requerido fornecesse a proteção devida, tendo em vista a
hipossuficiência financeira ou técnica, ante a concessão de igual direito em
favor dos estrangeiros pela Constituição Federal, sem que a recíproca seja
necessariamente verdadeira.
E por meio do auxílio direto, faríamos valer a proteção ao estrangeiro assim como ao nacional de forma mais efetiva. Ao estrangeiro, pois este
não necessariamente teria que se dirigir a um órgão da Defensoria Pública
no Brasil, bastando que fizesse o requerimento perante o país de origem,
17

O “acesso internacional à justiça” será aqui trabalhado na perspectiva de que os sistemas jurídicos
devem ser acessíveis a todos, inclusive aos estrangeiros e aos não residentes em determinado Estado
nacional. Nessa linha, o tema ganha intensa interface com a “cooperação jurídica internacional”.
Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B4824E353-9955-4FE8-8310-DDBA
CE921784%7D&Team=&params=itemID=%7B81BBA6B4-9EA6-480F-86F0-35F2E29ACEA2%7
D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso em: 22 jan. 2014.
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que atuaria como intermediador do pedido formulado; e, igualmente, ao
brasileiro, com melhor proteção aos direitos de que se viu privado. O que se
propõe é justamente a possibilidade de ajuizamento de ações por meio das
defensorias públicas, que deveriam ser propostas diretamente no Estado
requerido. Pede-se, assim, o traslado de documentação com o intuito de formulação de pedido por meio da Defensoria Pública do outro país signatário
do acordo, por meio de auxílio direto, sem intermediação de autoridades
consulares ou diplomáticos ou autoridades centrais, consagrando um dos
objetivos da República Federativa do Brasil, que é o da cooperação entre os
povos ( art. 4º ,IX, da CF).
O auxílio direto viria, assim, concretizar de forma plena a garantia da
inafastabilidade, da assistência judiciária e da razoável duração do processo
(BARBOSA JUNIOR, Márcio Mateus, 2011)18.

5 Conclusão

Como visto, o Brasil vêm garantindo ao estrangeiro residente ou não
residente a possibilidade de assistência judiciária gratuita, sem que igual
garantia seja necessariamente deferida ao brasileiro no exterior, fazendo-se
necessária a análise dos acordos internacionais firmados ou do ordenamento jurídico interno vigente em cada país. O que buscamos com o presente
artigo é tentar viabilizar essa garantia, por meio do auxílio direto, também
aos brasileiros residentes ou não residentes, sempre e quando tenham seus
direitos violados no exterior.
A proposta visa, ainda, facilitar a utilização desse mecanismo, que
tem entraves burocráticos que acarretam a delonga na tramitação dos pedidos, e dificultam o acesso jurisdicional, uma vez que há a necessidade de
intermediação do pleito por via da Autoridade Central. Assim, propomos a
celebração de tratado com o intuito de autorizar à Defensoria Pública da
União a tramitação de pedidos diretamente com o órgão respectivo no país
requerido.

18

art. 5º, LXXVIII, da CF.
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Direito internacional privado e o turismo reprodutivo
Cláudia Maria Resende Neves Guimarães1

1 Introdução
A proposta do presente trabalho é tecer algumas considerações acerca de qual seria a posição do Superior Tribunal de Justiça em casos de homologação de sentença estrangeira que envolva estabelecimento de filiação
resultante de gestação de substituição transnacional. O tema ainda é inédito
no Brasil, mas, em um mundo de fronteiras fluídas, o mercado da gestação
de substituição transnacional é uma realidade, e acredita-se que muito em
breve o STJ será instado a se pronunciar a respeito. Nestas circunstâncias,
seria uma sentença estrangeira homologada para produzir efeitos no Brasil
ou seria indeferida por violação à ordem pública?
O interesse sobre o assunto surgiu no conhecimento acerca da chegada do caso Mennesson à Cour Européenne des Droits de l’Homme2. A Cour de
Cassation francesa, em abril de 20113, negou efeitos a uma sentença judicial
proferida pela California Supreme Court, que reconhecia Dominique e Sylvie
Mennesson como pais legais de gêmeas nascidas no estado da Califórnia
por meio de gestação de substituição. A recusa se deu pelo fato de terem as
gêmeas sido geradas por meio de procedimento considerado atentatório à
ordem pública francesa e, em consequência, as meninas, cidadãs americanas
1
2

3

Juíza federal.

Mennesson and Others v. France (65192/11), pendente de julgamento. Há um caso similar anteriormente colocado à apreciação da Corte Europeia de Direitos Humanos, também contra a França,
ainda pendente de julgamento: Labassee v. France (65941/11). Disponível em: http://www.echr.
coe.int/Documents/FS_Parental_ENG.pdf. Acesso em: 3 dez. 2013.

Cour de Cassation. 1ere civ., 6 avril 2011, n° 09-66.486. Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/369_6_19630.html. Acesso em: 02 maio
2014; n° 09-17.130. Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_
chambre_civile_568/371_6_19627.html. Acesso em: 02 maio 2014; n° 10-19.053. Disponível em:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/370_6_19628.
html. Acesso em: 2 maio 2014.
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graças ao jus soli, não poderiam permanecer no território francês quando
alcançada a maioridade, e deveriam retornar aos Estados Unidos, com ou
sem seus pais.

No Brasil, como dito, o tema é inédito em sede de homologação de
sentença estrangeira. Ao utilizar a opção de pesquisa avançada no site do
Superior Tribunal de Justiça, o que mais se aproxima do assunto pesquisado
é um pedido de homologação de sentença estrangeira proferida pela Corte
de Cook, no estado de Illinois, Estados Unidos, que concedeu a adoção de
uma criança, nascida por meio de reprodução assistida, ao companheiro
homoafetivo do pai biológico. Conforme será detalhado adiante, embora o
relatório da decisão mencione que a técnica de reprodução assistida utilizada
teria sido inseminação artificial, a análise fática do caso revela que se trata,
em verdade, de gestação de substituição.
Após uma breve exposição sobre o procedimento de homologação
de sentença estrangeira no Brasil, será feita uma profunda análise do comportamento do Conseil d’État e da Cour de Cassation em França quando o
assunto é gestação de substituição. Em sequência, será analisada a decisão
proferida na SE 4.525-US (2009/0077159-0)4, bem como decisões judiciais
e administrativas que, de alguma forma, tangenciaram a gestação de substituição no Brasil. A expectativa é que, mediante a análise destes casos, seja
possível prever qual será o comportamento do STJ quando for instado a se
manifestar a respeito.

2 O procedimento de homologação de sentença estrangeira no
Brasil

Tradicionalmente a decisão judicial vê sua execução limitada à jurisdição onde foi proferida. Cada Estado diz quando e como seus juízes podem
decidir, não podendo, todavia, dizer como e quando estes atos serão recepcionados no estrangeiro. Conforme Soares (2010, p. 54), ao Estado não é dado
pretender ver seu julgado significar mais do que um fato em outra soberania.
A ordem jurídica estrangeira pode atribuir efeito diverso à decisão judicial.
4

Disponível em: http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15453866/suspensao-de-execucao-se-4525. Acesso em: 25 nov. 2013.
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Há vários modelos de reconhecimento de sentenças estrangeiras5.
Segundo Adriana Beltrame (2009, p. 50), entre eles estão o sistema da actio
judicati e o sistema de exequátur. No primeiro, actio judicati, não se reconhece a decisão estrangeira como tal, mas como prova para que o beneficiado
pelo ato jurisdicional proponha nova ação naquele país. Já no sistema de
exequátur, o pronunciamento jurisdicional é recepcionado propriamente
como sentença, de modo a produzir efeitos em sua integralidade, sem que
novo mandamento seja produzido no Estado onde se pretende executá-lo.

O sistema de exequátur se divide em: exequátur por vontade, em que
é dado ao Estado negar a execução do ato por decisão não obrigatoriamente
motivada; exequátur por revisão de mérito; e o sistema de exequátur por
delibação, em que a recepção depende apenas da observância de alguns requisitos e da não interferência em garantias processuais e princípios gerais
de seu ordenamento, sem que haja análise de fundo sobre o bem da vida
posto em julgamento.

Enquanto o sistema da actio judicati é próprio do common law, o sistema do exequátur por delibação predomina nos países de tradição jurídica
romano-germânica e tem origem no giudizio di delibazione introduzido em
1865 no Codice di Procedura Civile. (SOARES, 2010, p. 13).

No sistema da actio judicati, uma nova ação terá que ser ajuizada, na
qual o interessado se valerá da decisão estrangeira como uma presunção de
que possui o direito. Já no sistema exequátur por delibação, adotado pelo
Brasil, para que uma sentença estrangeira produza efeitos no ordenamento
jurídico pátrio não é necessária a propositura de uma nova ação. O ato jurisdicional estrangeiro será recepcionado propriamente como sentença, desde
5

Boni de Moraes Soares (2010, p. 57) ensina, ainda, que ao lado dos três sistemas internacionais,
actio judicati, exequatur por revisão de mérito e exequatur por delibação, “figura também o sistema
de reconhecimento automático, modelo peculiarmente adotado no espaço comunitário europeu.
Nos termos do Regulamento 44/2001 da Comissão Europeia, é possível o reconhecimento automático das sentenças de um Estado-membro no território do outro, sem qualquer processo de delibação. Tal sistema se presta essencialmente para possibilitar a interposição em processos internos,
de exceções processuais de conexão, litispendência e coisa julgada, em razão de processos findos
ou em curso no exterior. Nesses casos, silente a parte contrária à exceção, dá-se o reconhecimento
automático. Se há impugnação, inicia-se o processo de reconhecimento incidental, no qual a cognição delibatória é exercida pelo juízo competente para julgar o processo interno principal, assim
como ocorre com qualquer outra questão incidental puramente nacional.
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que cumpridos os requisitos formais e em observância da ordem pública e
soberania nacional.
Em decorrência da EC 45, a competência para homologação de sentença estrangeira foi deslocada do STF para o STJ, e, em consequência, foi
expedida a Resolução 96, de 4 de maio de 2005, que regulamentou os procedimentos das cartas rogatórias e da homologação da sentença estrangeira7. É atribuição do presidente do STJ homologar sentenças estrangeiras e
conceder exequátur às cartas rogatórias. Porém, havendo contestação, o
processo será submetido a julgamento da Corte Especial do STJ e distribuído
a um dos ministros que a compõem (arts. 2º e 9º, § 1º, da Resolução 9/STJ
de 04/05/2005).
Após transitada em julgado a decisão que homologar a sentença
estrangeira, cumpre ao interessado requerer, independente de petição, a
extração da “carta de sentença” (art. 12 da Resolução 9/STJ de 04/05/2005)
e, de posse da carta de sentença, o advogado poderá proceder à execução da
sentença estrangeira na Justiça Federal competente.
No Brasil, “ordem pública” é um instituto destinado a impedir a aplicação de lei estrangeira no Brasil, para preservação dos valores essenciais da
ordem jurídica. Igualmente, também impossibilita o atendimento a pedidos
de cooperação realizados por países estrangeiros. É um conceito jurídico
aberto, que nos modernos diplomas internacionais tem sido definido como o
conjunto de princípios fundamentais de determinado ordenamento jurídico.
Há que ser dada interpretação restritiva ao instituto, sob pena de ele ser usado indevidamente como uma barreira à cooperação jurídica internacional8.
6
7

8

Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/legislacao/doc.jsp?livre=cartas+rogat%F3rias&&b=
LEGI&p=true&t=&l=20&i=1. Acesso em: 5 maio 2014.

Os requisitos indispensáveis para a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil estão previstos nos arts. 5º e 6º da Res. 9/STJ e arts. 15 a 17 da LICC/LINDB, quais sejam:
a) haver sido proferida por autoridade competente;
b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;
c) ter transitado em julgado (e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no
lugar em que foi proferida - LINDB);
d) estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou
juramentado no Brasil; e
e) não conter ofensa à soberania, à ordem pública (ou aos bons costumes – LINDB).
Glossário Cooperação Internacional do Ministério Público Federal. Disponível em: http://gtld.pgr.mpf.mp.br/
gtld/cooperacao-internacional/glossario/glossario-cooperacao-internacional. Acesso em: 29 nov. 2013.
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3 O caso Dominique e Sylvie Mennesson9 – França
Sylvie e Dominique Mennesson são cidadãos franceses, e, após descobrirem que não poderiam ter filhos sem auxílio das técnicas de reprodução
assistida, decidiram contratar na Califórnia uma mulher para gerar uma
criança, considerando que em França o procedimento é proibido e criminalizado10. Homologado o procedimento pela Suprema Corte da Califórnia11,
9

Cour de Cassation. 1ere civ., 6 avril 2011, n° 09-66.486, Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/369_6_19630.html. Acesso em: 2 maio
2014; n° 09-17.130. Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/371_6_19627.html. Acesso em: 2 maio 2014; n° 10-19.053. Disponível em:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/370_6_19628.
html. Acesso em: 2 maio 2014. Rev Crit DIP 2011.722.

10

11

No plano internacional, muitos ordenamentos jurídicos consideram os contratos de gestação de
substituição nulos ou, ao menos, destituídos de força executória, seja porque a lei expressamente
aponta a consequência — a parturiente é a mãe legal da criança — seja porque estes contratos
possuem objeto ilícito ou contra os bons costumes, a exemplo do que ocorre na Suíça, na Bélgica
e na Alemanha. (GRUENBAUM, 2012). A Itália (BBC, 2003) e a Áustria (TIMMER, 2011) proíbem
até mesmo a fertilização heteróloga, sendo a doação de esperma e de óvulos proibida. Quem ganha
com tantas restrições são os países de turismo reprodutivo, a exemplo de Índia, Rússia, Ucrânia,
Armênia, Geórgia, Cazaquistão e Bielorússia (SVITNEV, 2011), além de alguns estados norte-americanos, onde a gestação de substituição na forma comercial é legal (SNYDER, 2013, p. 387 e segs.).
Outros Estados admitem a gestação de substituição exclusivamente na forma não comercial, ou
altruística, o que não significa que a doadora de útero não receba nenhuma compensação por
seu tempo, incômodos e dor. Neste grupo estão, por exemplo, Austrália (KEYES, 2013, p. 26), Israel (SHAKARGY, 2013, p. 233), África do Sul (SLABBERT; ROODT, 2013, p. 335) e Reino Unido
(WELLS-GRECO, 2013, p. 377).  
Em alguns ordenamentos, o processo é submetido ao Poder Judiciário para homologação antes da
implantação do embrião na doadora temporária de útero. Em outros, todo o procedimento é feito
somente por intermédio das clínicas de reprodução assistida com os envolvidos, a exemplo da Índia (SMERDON, 2013, p. 187 e segs). Em Israel (SHAKARGY, 2013, p. 238) os contratos de gestação
de substituição precisam ser aprovados por um comitê formado por sete membros, sendo dois
médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, um médico especialista em medicina interna, um psicólogo, um assistente social, um jurista e um religioso, já que um dos requisitos para a
aprovação do contrato é que a doadora de útero deve ser da mesma religião dos pais contratantes,
porque, de acordo com a lei judia, é judeu aquele que nasce de mãe judia. E em Israel a estipulação
contratual obrigatória é complexa e extensa. Por exemplo, o acordo deve contar com a previsão de
quem vai ter a custódia da criança caso os pais sociais faleçam durante a gestação ou se divorciem.
No estado da Califórnia a gestação de substituição é permitida na forma comercial, e o contrato
feito entre os pais contratantes e a gestante tem força executiva. Todavia, a lei da Califórnia exige
que o contrato seja homologado pelo Poder Judiciário antes do início do procedimento de implan-
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os embriões foram implantados na mulher contratada e fertilizados in vitro.
Para a fertilização, foi utilizado o espermatozoide do pai contratante e óvulo
de uma doadora anônima. No ano de 2000, ao fim do período gestacional,
nasceram duas meninas.
No retorno ao país de origem e domicílio dos pais, França, o casal
Mennesson, de posse de dois atos públicos estrangeiros, um de natureza
judicial, a pre birth order expedida pela Suprema Corte da Califórnia, e o
outro de natureza administrativa, as certidões dos registros de nascimento
das duas meninas, iniciou uma longa batalha nas cortes francesas a fim de
transcrever os registros de nascimento norte-americanos no cartório de
registro civil em Franca, reconhecendo-os como pais legais das duas meninas.
Em França, o sistema adotado para emprestar efeitos a uma sentença
estrangeira é o exequátur de mérito, no qual a decisão poderá ser revisada
em seus aspectos formais e de mérito, sendo substituída por decisão local12.
Segundo Perreau-Saussine e Sauvage (2013, p. 124), o Estado francês é liberal

12

tação dos embriões oriundos da F.I.V. Atendidas as formalidades legais, é expedida uma pre-birth
order, que reconhece a paternidade e maternidade dos pais sociais em relação à criança nascida
por meio de surrogacies, gestação em substituição. Desde o momento da implantação do embrião
na gestante em substituição, aos pais contratantes pertence a decisão sobre redução fetal e até
mesmo sobre o aborto.
Com a pre-birth order, que basicamente é a homologação do procedimento pela Corte, antes do
nascimento da criança já há determinação judicial para o hospital onde será feito o parto e para
o Californian Department of Public Health, que os únicos nomes que deverão constar do registro
de nascimento da criança são os dos pais contratantes. Não há qualquer vínculo jurídico entre a
criança nascida por meio de surrogacy e a mulher que deu a luz, e, portanto, não há que se falar em
renúncia nem em destituição de pátrio poder. A vantagem do procedimento nos estados norte-americanos que reconhecem a força executiva dos contratos de substituição está na certeza que
a criança será entregue pela gestante em substituição. A desvantagem em relação aos países destinatários do turismo reprodutivo, em especial a Índia e Ucrânia, que também reconhecem os
pais contratantes como pais legais da criança, é o custo do procedimento, que pode ser até cinco
vezes maior do que nestes países.

Nos Estados Unidos e Reino Unido, a sentença estrangeira é aceita como prova e serve como fundamento para ação a ser instaurada nesses países. Na Bélgica, a sentença estrangeira pode ter seu
mérito revisado, mas não ocorre a sua substituição. Já a Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia
não reconhecem as decisões estrangeiras, que são tratadas como mero fato. (BRASIL. Ministério
da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Departamento de Recuperaçao de Ativos e Cooperaçao
Jurídica Internacional. Coordenaçao-Geral de Cooperaçao Jurídica Internacional. Homologação
de sentenças em matéria civil. Perguntas e respostas. Disponível em: www.portal.mj.gov.br/services. Acesso em: 28 nov. 2013).
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em dar efeitos a julgamentos estrangeiros que tratam de personal status, estado da pessoa. Desde que a Cour de Cassation decidiu o caso Cornelissen13, em
2007, a execução de decisões estrangeiras que tratam de estado da pessoa só
podem ser recusadas em três hipóteses, quais sejam: incompetência do juízo;
fraude a lei ou, ainda, contrária à ordem pública, na forma ou na substância.
Com base na última hipótese, decisão estrangeira contrária à ordem
pública, a Cour de Cassation, em 6 de abril de 2011, recusou a execução das
duas sentenças judiciais norte-americanas, uma procedente da Minnesota
Supreme Court e a outra da Supreme Court of California.
As duas sentenças estrangeiras reconheciam cidadãos franceses como
pais legais das crianças nascidas nos Estados Unidos por meio de gestação de
substituição. Nos dois casos, os pais requereram às autoridades francesas a
homologação das sentenças estrangeiras para, da mesma forma, reconhecê-los como pais legais das crianças, e, consequentemente, a atribuição da nacionalidade francesa a elas, o que foi concedido em ambos os casos. Todavia,
posteriormente, o governo francês tomou providências para tornar nulos
estes registros, ao argumento de que eram contrários à ordem pública, o
que culminou no pronunciamento da Corte de Cassação francesa, em 6 de
abril de 2011, indeferindo os pedidos, porque contrários à ordem pública14.
A primeira vez que um contrato de gestação de substituição foi apreciado pelo plenário da Cour de Cassation em França foi em 199115, tendo
decidido que esta espécie de acordo, uma mulher se comprometer em gerar
uma criança para entregá-la a outrem após o nascimento, contraria dois
princípios de ordem pública, quais sejam: que o corpo humano e o estado da
pessoa não podem ser objetos de acordos privados. Como resultado desse
13
14

15

Cour de Cassation, Chambre civile, 1,20 février 2007, 05.14.082 . Disponível em: http://cour-cassation.vlex.fr/vid/civile-fevrier-publie-bulletin-220847075. Acesso em: 5 dez. 2013.

Cour de Cassation. 1ere civ., 6 avril 2011, n° 09-66.486. Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/369_6_19630.html. Acesso em: 2 maio
2014; n° 09-17.130. Disponível em: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_
chambre_civile_568/371_6_19627.html. Acesso em: 2 maio 2014; n° 10-19.053. Disponível em:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/370_6_19628.
html. Acesso em: 2 maio 2014.

Cass Ass plén, 31 mai 1991, D 1991, p 417, rapp Y Chartier, note D Thouvenin. Disponível em:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778. Acesso em:
2 maio 2014.
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julgamento de 1991, o Parlamento promulgou a Lei da Bioética em 199416,
e qualquer substituição do nome da mulher que deu à luz por nome de outra mulher, em decorrência de contratos privados, incluindo gestação em
substituição, são nulos de pleno direito.
Conforme Perreau-Saussine e Sauvage (2013, p. 120), em França,
desde 1539, os registros do estado civil das pessoas, les registres de l’état civil,
são registrados e arquivados em cada municipalidade nos officier d’état civil,
que corresponde aos cartórios de registro civil no Brasil. E esses registros
somente podem resultar de aplicação da lei ou de julgamentos, administrativos ou judiciais, e nunca podem ser alterados mediante acordos privados.
O nome da mãe que constará do registro de nascimento, nos termos do art.
311-25 do Code Civile17, será da mulher que deu à luz à criança. Destarte,
assim como no Brasil, a maternidade em França é estabelecida pelo parto.
Em França, o art. 16-7 do Código Civil, com a redação dada pela Lei
da Bioética, Lei 94.653, de julho de 1994, considera nula toda convenção
envolvendo maternidade em substituição18. Além de serem considerados
nulos os contratos de gestação de substituição, as partes e terceiros envolvidos, tais como médicos ou intermediários, são punidos criminalmente, nos
termos do art. 227-12 do Código Penal francês19.
O tipo penal consiste em simular ou ocultar nascimento com intenção de modificar o estado civil da criança, bem como identificar outrem que
não deu à luz a criança como mãe. Nos casos de gestação de substituição,
a gestante em substituição será considerada a ocultadora da criança, e a
mãe contratante, a que simula. A prática de gestação de substituição é severamente punida com até três anos de prisão e multa de até 45.000 euros.
Para terceiros que influenciarem as partes a contratarem uma gestação de
substituição, a pena é privativa de liberdade de até um ano e multa de até
15.000 euros, e será dobrada a pena se o contrato for oneroso. Já para as
agências intermediadoras, a pena é de multa de até 450.000 euros, de acordo
16
17
18
19

Disponível em: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549618.
Acesso em: 2 maio 2014.
Disponível em: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607072
1&dateTexte=20131202. Acesso em: 30 nov. 2013.

Art. 16-7. Toute convention portant sur la procreation ou la gestation pour le compte d’autri est nulle
Art. 227-13 Código Penal Francês.
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com o art. 227-13, e, para os médicos que realizem o procedimento, a pena
é privativa de liberdade de até cinco anos e multa de até 75.000 euros.
Assim, qualquer que seja o caso, por razões altruísticas ou financeiras,
a gestação em substituição em França é proibida.

Mas, pouco menos de um mês após a decisão da Cour de Cassation
no caso Mennesson, o Conseil dÉtat20 se viu diante da seguinte situação: um
cidadão francês foi parte contratante de uma gestante em substituição na
Índia, sendo utilizado seu gameta na fertilização in vitro. Nascida a criança,
o pai biológico requereu às autoridades consulares francesas na Índia documentos de viagem para a criança, a fim de retornar para a França. O pedido
foi indeferido, ao argumento de que, considerando que a gestação de substituição é proibida na França, seria contrário à ordem pública reconhecer o
vínculo jurídico entre o pai biológico e a criança nascida.
Negada a expedição dos documentos de viagem pelo Consulado da
França na Índia, a criança encontrava-se no estado de apátrida. É que, quando
a mulher indiana que deu à luz renunciou ao pátrio poder em favor do pai
biológico, à criança não poderia ser atribuída a nacionalidade indiana em
razão da ausência do jus soli na Índia, nem a nacionalidade francesa, por ser
resultado de procedimento contrário à ordem pública na França (PERREAU-SAUSSINE; SAUVAGE, 2013, p. 125 -126).

Diante da magnitude das consequências da negativa de expedição dos
documentos de viagem pelas autoridades consulares para a criança, o pai
requereu ao Conseil d’Etat que expedisse o passaporte francês para a filha.
Por meio da decisão de 4 de maio de 201121, o Conselho de Estado respondeu
20

21

O Conseil d’Etát, ou Conselho de Estado, foi criado por Napoleão I, em 1860 (decretos de 11 e de 22 de
julho), como órgão responsável pelo julgamento dos litígios envolvendo a Administração. Ao contrário do sistema adotado pelo Brasil, de jurisdição una, nos moldes do sistema inglês, no qual os atos
administrativos sempre podem ser analisados pelo Poder Judiciário, que é o único que finalizará os
conflitos, estabilizando-os com a definitividade própria da coisa julgada, no sistema francês, ou do
contencioso administrativo, os atos administrativos são excluídos da apreciação judicial. Nesse sistema, há uma jurisdição especial do contencioso administrativo, formada por tribunais de índole administrativa, o que determina a existência de uma dualidade de jurisdição. O órgão supremo do contencioso administrativo é o Conseil d’Etat, e o órgão supremo do contencioso judicial é a Cour de Cassation.
CE 4 mai 2011, n° 348778. Disponível em: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?old
Action=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023958677&fastReqId=200705196&fastPos=1.
Acesso em: 2 maio 2014.
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à urgência da situação, concedendo um laissez-passer autorizando entrar a
criança no território francês, mas recusou-se a emitir o passaporte requerido.
Laissez-passer é um documento de viagem provisório, geralmente
utilizado em casos de perda de documentos de viagem, permitindo a entrada
no país em uma única viagem e, em circunstâncias excepcionais, nos termos
do Decreto 2004-1543, de dezembro de 2004, quando há presunção de que
a pessoa possa ser considerada cidadão francês.
No caso em questão, julgando-se que a criança poderia ser considerada cidadã francesa, a fundamentação para a emissão do documento de viagem
pelo Conseil d’Etat, autoridade máxima administrativa em França, foi feita
em duas etapas: o art. 47 do Code Civile22 expressa que todos os registros de
cidadãos franceses ou estrangeiros provenientes de estados estrangeiros e
utilizados em formulários em França são considerados autênticos, a menos
que haja elementos suficientes para tê-los como irregular, forjados, ou que
os fatos neles declarados não correspondam à realidade.
Assim, com base no art. 47 do Código Civil, o Conseil d’Etat entendeu
que a certidão de nascimento emitida na Índia era autêntica e que, conforme
demonstrado pelo teste de DNA, era inconteste o vínculo biológico entre o
pai, cidadão francês, e a criança. E mais, considerando que a renúncia ao
pátrio poder foi feita pela mãe indiana, nos termos e formalidades da lei
indiana e em benefício do pai, havia presunção de cidadania francesa em
favor da criança.
Em um segundo momento, o Conseil d’Etat entendeu que as circunstâncias em que se deu a concepção e o nascimento da criança, no que diz
respeito a contrato nulo porque contrário à ordem pública, não podem afetar a obrigação das autoridades administrativas de, em todas as suas ações,
levar em consideração primeiramente o melhor interesse da criança, em
conformidade com o art. 3º, § 1º, da UNCRC – United Nations Convention of
the Rights of the Child23. Em outras palavras, o Conseil d’Etat não se pronun22

Nos termos do art. 47 do Código Civil « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en
pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces
détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant
après toute vérification utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne
correspondent pas à la réalité ».

23

Disponível em: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. Acesso em: 5
maio 2014.
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ciou sobre uma possível nulidade do contrato, mas, sim, que, mesmo que o
contrato seja nulo, a administração tem a obrigação de presumir a nacionalidade francesa da criança para ingressar no território francês, com base no
melhor interesse da criança.
Na mesma linha de entendimento, em 25 de janeiro de 2013, o ministro da Justiça em França emitiu um memorando acerca da interpretação
do art. 47 do Code Civil nos casos de cross-border surrogacy, gestação de
substituição transnacional, no sentido de que, desde que preenchidas as condições do art. 47, a nacionalidade francesa deve ser emitida acaso requerida,
e que a simples presunção de uso de contrato de gestação de substituição
no exterior não é suficiente para recusar o requerimento de nacionalidade.
Assim, na prática, os cartórios de registro civil na França não poderão
considerar como autêntica a relação de parentesco da criança com a mãe
social porventura constante na certidão de registro de nascimento. Mas, em
relação à paternidade, deverão considerar autênticas as informações constantes do certificado de nascimento, desde que o teste de DNA seja positivo.
Do texto do memorando conclui-se que, mesmo que a mãe social, constante
na certidão de nascimento, coincida com a mãe biológica, situação comprovada pelo teste de DNA, não será o registro transcrito no cartório de registro
civil em França constando a mãe social/biológica como mãe legal da criança.
É que em França, e também no Brasil, a atribuição da maternidade é feita
pelo parto, e as autoridades administrativas não devem — mesmo porque
não podem — decidir sobre quem é a mãe legal neste caso, se a biológica, a
social ou a que deu à luz.
Mas o fato é que, embora não incluída a mãe social/biológica na transcrição do registro de nascimento, com a expedição do memorando pelo ministro da Justiça em França, fica resolvido o problema maior, a possibilidade
de a criança ser tida como apátrida. Não só é permitido o seu ingresso no
território francês em companhia dos pais, mas também a sua permanência
nele como nacional.
Voltando ao caso Mennesson, ao contrário do que ocorre na Índia, as
crianças não eram apátridas, mas cidadãs americanas, graças ao jus soli, que
nos Estados Unidos é um dos critérios de estabelecimento de nacionalidade.
Como dito, desde a decisão da Cour de Cassation de 2007 no caso Cornelissen, somente em três hipóteses pode ser negada a execução de sentença
estrangeira em ações que versem estado de pessoa: por incompetência do
juízo; por fraude à lei ou quando a decisão for contrária à ordem pública, na
63
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forma e na substância. E no caso de gestação de substituição transnacional,
a Corte de Cassação claramente rejeitou a execução das sentenças judiciais
estrangeiras, porque contrárias à ordem pública em França. Como resultado,
as crianças não poderiam ser registradas em França como filhas de ambos
os pais contratantes.
Comparando as decisões proferidas pela Cour de Cassation e pelo Conseil d’État, de início vale salientar que os dois órgãos não possuem a mesma
competência em razão da matéria. A competência do Conseil d’État é restrita
à matéria administrativa, incluindo entrada no território francês e emissão
de passaporte, enquanto a Cour de Cassation possui jurisdição em matéria
comercial, criminal e civil, aí incluídas as ações que versam estado de pessoa.
Assim, o Conseil d’Etat não trabalha com o dilema de determinar
quem é a mãe legal: se a mãe social ou a gestante. Essa é uma função da
Cour de Cassation. As circunstâncias fáticas e legais com as quais o Conseil
d’Etat trabalhou limitaram-se a verificar se a nacionalidade do pai biológico,
cidadão francês, pode ser transmitida a seu filho biológico e, respondendo
positivamente a esta questão, deixou claro que o princípio do melhor interesse da criança deve ser o primeiro norte a ser seguido em tais circunstâncias.
Houvesse sido a mãe social a solicitar o lassaiz-passer para a criança, talvez o
imbróglio não tivesse o mesmo desfecho. Importante salientar que, enquanto
disputas de paternidade em França se resolvem por meio de teste de DNA,
as disputas relativas à maternidade são resolvidas por meio da aplicação do
princípio mater semper certa est, e, neste caso, a mãe seria a que deu à luz,
sendo irrelevante que tenha, no caso concreto, renunciado ao pátrio poder
em favor da mãe social. Não é juridicamente possível a transferência da
posição jurídica de mãe a outrem por acordo privado.
Na opinião de Perreau-Saussine e Sauvage (2013, p. 126), a Cour de
Cassation não teve a oportunidade de fazer uma distinção entre maternidade
e paternidade nestes casos, porque se focou o julgamento na execução (transcrição) de uma ordem judicial estrangeira que estabelecia parentalidade por
meio de um contrato de gestação de substituição. É que a França pode decidir
parcialmente sobre a execução de determinada sentença estrangeira se ela
puder ser dividida em partes para apreciação em apartado. Mas, se não for
possível dividir a matéria posta em julgamento, a execução deve ser rejeitada
ou aprovada in totum, de acordo com o sistema de exequatur adotado pelo
Estado francês sobre a homologação e execução de sentenças estrangeiras.
Assim, como o estabelecimento da parentalidade por meio do uso da técni64
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ca de gestação em substituição não poderia ser dividida em paternidade e
maternidade, a Cour de Cassation tecnicamente não poderia adotar regras
distintas para apreciação da maternidade e paternidade.
Mas, sem dúvida, a Corte Judicial foi convidada pela Corte Administrativa a dar início a um refinamento quanto à posição do pai genético. A
resposta dada pelo Conseil d’État e pelo Ministério da Justiça francês resolve,
de forma parcial, a nacionalidade da criança nos casos em que a gestação de
substituição é levada a efeito nos países em que o procedimento não necessita
de homologação pelo Poder Judiciário, a exemplo da Índia e Ucrânia. Isso porque, como dito, nos termos do art. 47 do Code Civile, os cartórios de registro
civil farão a transcrição da certidão de nascimento estrangeira, considerando
o pai genético como o pai legal da criança, e desconsiderando a circunstância
do nascimento por meio de gestação de substituição, em obediência ao art. 18
do Code Civile, que garante a cidadania francesa pelo jus sanguinis. Mas não
adotarão o mesmo procedimento para a mãe social. Neste caso, os oficiais
de registro não podem tomar como “autêntica” a informação relativa à mãe
social constante da certidão de nascimento em razão do princípio mater
semper certa est: em França a maternidade é atribuída pelo parto.
Por fim, importa mencionar que o casal Mennesson recorreu da decisão da Cour de Cassation para a Corte Europeia de Direitos Humanos24, e
ainda aguarda o julgamento.

4 Sentença estrangeira 4.525-US (2009/0077159-0) – Brasil

J. H., cidadão brasileiro, e D. L .M., norte-americano, formularam pedido de homologação de sentença estrangeira proferida pelo juízo federal do
Condado de Cook, Estado de Illinois, Estados Unidos, que, em 6 de janeiro de
2009, concedeu adoção de A.E.H, nascida nos Estados Unidos, a D.L.M., a fim
de que conste, no assentamento da menor A.E.H., a condição de ser filha de
ambos, sem ser declarada a condição de cada qual como pai ou mãe. Consta
do relatório da decisão que:
(…) a concepção da criança foi originada a partir de uma inseminaçao
artificial heteróloga, com a utilização de óvulos doados por uma mulher
não identificada, de acordo com as regras norte-americanas, que foram

24

Vide nota 2.
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combinados com o material genético de J.H., o qual, por isso, é o pai
biológico da menor e detém sobre ela o poder familiar.s

Todavia, não obstante do relatório da decisão do Superior Tribunal de
Justiça constar que a técnica utilizada foi inseminação artificial25, acredita-se
ser, na verdade, gestação em substituição, porquanto foi utilizado o gameta
masculino do requerente, cidadão brasileiro, e óvulo de doadora anônima,
o que somente é possível, tecnicamente, através da fertilização in vitro26.
É que se o óvulo for de doadora anônima, não só a técnica deve ser
forçosamente a fertilização in vitro, como também se entende que a implantação do embrião foi em mulher diversa da doadora, caso contrário não seria
a doadora “anônima”27. E mais: se o relatório da decisão homologatória do
STJ não menciona que no julgado alienígena houve a renúncia ou perda de
direitos parentais por parte da mãe, condição sine qua non para o deferimento de adoção, a conclusão caminha no sentido de que a criança nasceu
por meio de gestação em substituição na modalidade gestacional28, que, no
25

26

27

28

A inseminação intrauterina ou inseminação artificial é utilizada em casos em que os espermatozoides não conseguem atingir as trompas. Consiste em transferir, para a cavidade uterina, os espermatozoides previamente recolhidos e processados com a seleção dos morfologicamente mais
normais e móveis.

A fertilização in vitro (FIV) é uma técnica de reprodução medicamente assistida que consiste na
colocação, em ambiente laboratorial (in vitro) de um número significativo de espermatozoides,
50 a 100 mil, ao redor de cada ovócito II, procurando obter pré-embriões de boa qualidade que
serão transferidos, posteriormente, para a cavidade uterina.

Os estados americanos não tratam igualmente a questão do anonimato do doador/vendedor de
esperma e óvulos. Essa é, entre muitas, uma das opções para o comprador/receptor do material. Ele poderá escolher entre vendedor anônimo ou a descoberto, e o preço para a compra do
material varia de acordo com esta opção. Na modalidade a descoberto, mais valorizada no mercado, o vendedor(a) do esperma ou óvulo concorda que a criança tenha conhecimento da sua
identidade, e até do seu endereço, mas não haverá nenhum vínculo de filiação. Para saber mais
sobre anonimato e identidade de doador nos Estados Unidos, veja BLAKE, Lucy. Families created by gamete donation: disclosure and family functioning when children are seven years old.
Cambridge University. 2011. Disponível em: https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/242012/Lucy%20Blake%20PhD.pdf;jsessionid=C900712245AD441781E9D0DF7BDC
F4C0?sequence=1. Acesso em: 25 nov. 2013.

Na gestação de substituição na forma tradicional, o óvulo da gestante será utilizado no procedimento. Haverá, neste caso, coincidência entre a mulher que fornece o material genético e a que
gesta a criança. Já na modalidade gestacional, a única legalmente admitida no estado de Illinois,
não é permitida a realização do procedimento com utilização de óvulo da gestante. Necessaria-
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estado de Illinóis, conforme o Gestacional Surrogacy Act de e 200529, não só
é permitida a sua forma comercial30, como tem força executiva o contrato
de gestação de substituição31.
De acordo com a lei de Illinóis, a mulher que dá à luz será a mãe legal
da criança, exceto se for o caso de gestação de substituição. Nesse caso, desde
o nascimento da criança, a mãe legal será a contratante, a intended mother,
nos termos da Seção 15. b. 1. do Gestacional Surrogacy Act 2005. E, além do
disposto na Seção 15. b. 6. do mesmo dispositivo legal, nem a gestante em
substituição nem seu marido poderão ser os pais legais da criança a nascer
por meio de gestação de substituição; o material genético de pelo menos
um dos pais pretendentes obrigatoriamente deve ser utilizado no procedimento. No estado de Illinóis é proibida a gestação de substituição na forma
tradicional, ou seja, não haverá coincidência entre a mulher que dá à luz e
a mãe biológica.

29
30

31

mente deve ser o óvulo utilizado na fertilização in vitro proveniente de doadora ou vendedora,
não necessariamente anônima.

Gestational Surrogacy Act. P.A. 93-921, eff. 1-1-05. Disponível em: http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2613&ChapterID=59. Acesso em: 3 dez. 2013.

No site da agência Conceive Abilities, que intermedeia a contratação de venda de óvulos e aluguel
de útero no estado de Illinois, Estados Unidos, a compensação da gestante em substituição, em
dólares americanos, segue a seguinte tabela: 25.000 ao final da gravidez. Se residir no estado de
Illinóis, serão 30.000; Cada experiência anterior em gestação de substituição, acresce 5.000 à
compensação final; 1.500 para indenizar o repouso por ocasião da transferência do embrião; 750
em roupas para a gestante; 1500 em despesas de viagem; 3.200 para despesas com documentação, transporte, estacionamento, telefone e vitaminas; As despesas com médicos e exames correm por conta dos pais contratantes; Quanto à estipulação por perdas: 750,00 em caso de redução
fetal; 2.000 em caso de indução ao parto; 2.500 em caso de perda de útero; 5.000 em caso de
histerectomia; 1.000 em caso de perda de uma ou das duas trompas e 1.000 em caso de gravidez
ectópica. Seguro de vida, invalidez, lucros cessantes e despesas com contratação de housekeeping
em caso de necessidade de repouso da gestante serão TBD – to be definid, a ser definido. Quanto à
compensação pela venda de óvulos, o preço varia entre 5 a 10 mil dólares, dependendo da diversidade étnica. Asiática, judia e do leste indiano são mais valorizadas. Disponível em: http://www.
conceiveabilities.com/surrogate_compensation.htm. Acesso em: 04 dez. 2013.

Gestational Surrogacy Act. Section 25. 4. d. Vale salientar que o valor da compensação acordada
entre os pais contratantes e a gestante em substituição deve ser depositado em uma conta caução,
a fim de garantir o pagamento da quantia contratada por ocasião do nascimento da criança. Disponível em: http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2613&ChapterID=59. Acesso
em: 3 dez. 2013.
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Destarte, seja pelas circunstâncias fáticas — impossibilidade de inseminação artificial com óvulo de doadora anônima —, seja pela legislação do
estado de Illinóis, tudo leva a crer que a sentença estrangeira, proferida pela
Corte do Condado de Cook/ Illinois, concedeu a adoção da criança, nascida
por meio de gestação de substituição, ao companheiro do pai biológico, e
o requerimento de homologação de sentença estrangeira protocolizado no
Superior Tribunal de Justiça objetiva dar efetividade, no Brasil, da adoção
deferida nos Estados Unidos.

Pleiteiaram os requerentes a homologação da sentença de adoção, a
fim de que constasse no assento de nascimento da menor A.E.H. a condição
de ser filha de ambos, sem ser declarada a condição de cada qual como pai
ou mãe. O parecer ministerial foi pela homologação da sentença estrangeira, salientando que aquela foi “enfática ao reconhecer serem favoráveis a
personalidade e as condições financeiras do adotante”.

Ao apreciar o pedido, a autoridade competente, presidente do STJ,
teve por atendidos os requisitos legais à homologação, em especial que a
pretensão não ofende a soberania nacional, a ordem pública, nem os bons
costumes, e restou, portanto, homologada a sentença estrangeira.

De início, vale salientar que não se aplica, no caso, a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da necessidade, ou não, de sentenças estrangeiras declaratórias serem homologadas. Embora relativa a estado da
pessoa, a sentença que concede a adoção é de natureza constitutiva, e somente
produzirá efeitos a partir de seu trânsito em julgado e consequente averbação
no cartório de registro civil (art. 10, III, do Código Civil), salvo na hipótese de
falecimento do adotante durante o trâmite da ação, caso em que os efeitos
serão produzidos a partir de seu óbito, denominada “adoção póstuma”.
E como a matéria tratada na sentença estrangeira é adoção por casal
do mesmo sexo, não é possível averiguar, in concreto, qual seria a postura da
autoridade competente, acerca da contrariedade ou não da utilização de gestação de substituição à ordem pública, como ocorreu em França. O Superior
Tribunal de Justiça ainda não foi instado a homologar sentença estrangeira
que estabeleça vínculo parental com criança nascida por meio de gestação
de substituição. E como proposta do presente trabalho é verificar qual seria
a tendência do STJ nestas circunstâncias, necessário verificar qual é o estado
da arte da gestação de substituição no Brasil.
68
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5 A gestação de substituição no Brasil
A reprodução assistida é uma matéria relativamente nova no Brasil e
no mundo. Também não está disciplinada da mesma forma no direito comparado, como, de resto, não o é o próprio direito civil, área que mais sofre
influência da cultura, da moral, da ética e da religião de cada povo.
No ordenamento pátrio, há um vácuo legislativo32 a respeito do tema,
sendo regulado apenas pela Resolução 2.013/2013 do Conselho Federal de
Medicina33, que não tem natureza cogente. Na parte que se refere à gestação
de substituição, a Resolução CFM 2.013/2013, que alterou a Resolução CFM
1.957/2010, abrangeu a sua possibilidade, na modalidade intrafamiliar, até
o quarto grau de ambos os beneficiários quando se tratar de casal — anteriormente, a gestação de substituição era permitida até o segundo grau de
parentesco, mãe ou irmã, somente da mulher. No caso da doadora temporária de útero não pertencer à família do casal, será necessária autorização
do Conselho Regional de Medicina do estado dos requerentes, a exemplo da
Consulta 126.750/05 do Cremesp34.
Na doutrina pátria, a gestação de substituição é veementemente atacada. O contrato de gestação de substituição, para a maioria dos doutrinadores, é inválido em razão da ilicitude do objeto, por violar o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Quanto à noção de dignidade da pessoa humana, Guilherme Calmon
Nogueira da Gama (2003, p. 853) esclarece que esta “varia de acordo com os
32

33
34

Atualmente, há dois projetos de lei que tratam de reprodução assistida em tramitação: o PL
1.184/2003 e o PL 4.892/2012. Em verdade, o primeiro projeto de lei que tratou da reprodução
assistida no Brasil foi o PL 90/1990, que proibia a gestação de substituição. Após vários substitutivos, foi convertido no PL 1.184 de 2003, cujo art. 3º proíbe a gestação de substituição, e
participar do procedimento, seja na condição de beneficiário, de intermediário ou de executor
da técnica, constitui crime, com pena de reclusão de um a três anos e multa. Já o PL 4.892/2012
autoriza a gestação de substituição e empresta executoriedade aos contratos entre os pais sociais
e as gestantes substitutas, desde que homologados pelo Poder Judiciário.

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resol ucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf> Acesso
em: 14 out. 2013.

Consulta nº 126.750/05. Assunto: Autorização para a transferência de embriões para uma terceira
pessoa/receptora. Disponível em: http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Pareceres&dif=s&ficha=1&
id=6391&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Regional%20de%20Medicina%20do%20Estado%20
de%20S%E3o%20Paulo&numero=126750&situacao=&data=17-04-2006. Acesso em: 5 dez. 2013.
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valores culturais e morais aceitos em determinada comunidade e em certa
época da história da civilização humana”. No entanto, há um núcleo intangível
da dignidade da pessoa humana, que acarreta a proibição de comportamentos que impliquem a coisificação e a instrumentalização da pessoa. A pessoa
deve ser um fim e não um meio.

Sérgio Ferraz (1991, p. 56) também é ferrenho opositor da gestação
de substituição, e não há como se cogitar de contrato, e muito menos de
remuneração, porquanto “pessoas, presentes ou futuras, não podem ser
objeto de contrato”.
Heloíza Helena Barboza (1993, p. 88) entende que, apesar de o parágrafo 4 do art. 199 da Constituição Federal de 1988 não se aplicar diretamente aos casos de gestação de substituição, o contrato é ineficaz, considerando
que o estado de filiação implica a existência de direitos indisponíveis, o que
representa a impossibilidade de negociação, especialmente de natureza
onerosa.
o

Também para Eduardo de Oliveira Leite (1995, p. 398), a gestação de
substituição revela problemas como a comercialização do parto e a educação
dos filhos, o risco de exploração das mulheres — especialmente as menos
favorecidas, sob o prisma econômico —, e a desestruturação do tradicional
conceito de família.

Para Maria Berenice Dias (2011, p. 362), como uma criança não pode
ser objeto de contrato, a avença seria nula, por ilicitude de seu objeto, nos
termos do inciso II do art. 104 do Código Civil, além da possibilidade de ser
configurado ilícito penal, que pune dar parto alheio como próprio e registrar
como seu filho o de outrem — Código Penal, art. 242. Quanto à possibilidade
de uso de útero alheio, há a eliminação da presunção mater semper certa
est, bem como da presunção pater est. O que, na hipótese de gestação de
substituição, se pode afirmar é que a gestatriz é sempre certa.
Sobre o estabelecimento da parentalidade-filiação da criança nascida por meio de gestação de substituição, Gama (2003, p. 745) alerta que o
princípio mater sempre certa est exige reformulação diante do desenvolvimento das ciências da vida, e que não pode o direito se negar a resolver a
questão, que “a vontade, ínsita ao projeto parental da mulher que deseja ter
filho, deverá ser considerado o pressuposto mais importante no que tange
à maternidade-filiação”. E mais:
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Em se admitindo como legítima a prática da maternidade-de-substituição e, especialmente, apesar de ilegítima se ela efetivamente ocorrer,
a solução a respeito da maternidade jurídica, data vênia, não pode
ficar a mercê daquela (ou daquelas) que envolveram suas ações em
tal prática. Devem-se abstrair os fatos jurídicos da gravidez e do parto, levando em conta que a concepção se dá em momento anterior a
tais fatos e, desse modo, os pressupostos para o estabelecimento da
maternidade e paternidade devem ocorrer antes da concepção. Nesse
sentido, considerando a inexistência da relação sexual entre o homem
e a mulher, mas verificando que a conjunção carnal foi substituída pela
vontade vinculada a determinados outros pressupostos, como o projeto
parental, é fundamental reconhecer que, para o Direito, apenas será
mãe a mulher que desejou procriar, e não a mulher que engravidou.
(GAMA, 2003, p. 747.)

Ainda no mesmo sentido,  Maria  Helena Diniz (2001, p. 471). Heloíza
Helena Barboza (1994, p. 95) entende que, para o estabelecimento da
parentalidade-filiação, a solução deve levar em conta o melhor interesse
da criança.
Para Maria Berenice Dias (2011, p. 362), ao citar o precedente
2006.143.424-0, 2ª Vara de Registros Públicos, Comarca de São Paulo-SP, J.
10.05.2006, juiz Márcio Martins Bonilha Filho:

Nas hipóteses de gravidez por substituição, ainda que seja a mãe gestacional quem recebe a declaração de nascido vivo, imperioso é assegurar
àquela que também desejou o filho — e que não necessariamente é a
mãe genética — o direito de figurar no seu registro. Tal possibilidade
cabe ser buscada em juízo, mesmo antes do nascimento para que, ao
nascer, seja-lhe assegurado o direito à identidade.

Há, ainda, um precedente judicial35 do Juízo da 1a Vara de Família e
Registro Civil da Comarca de Recife — Glicério Bezerra e Silva —, no qual os
fatos são idênticos aos da sentença estrangeira proferida pelo Condado de
Cook, em Illinóis, cuja homologação foi postulada no Superior Tribunal de
Justiça. No caso de Pernambuco, um casal do mesmo sexo buscou realizar o
sonho da paternidade por meio de gestação de substituição, sendo o esperma
fornecido por um deles, e o óvulo, de doadora anônima. Após a fertilização
35

Disponível em: http://mp-pe.jusbrasil.com.br/noticias/3042657/casal-homoafetivo-registra-filha-com-parecer-inedito-do-mppe. Acesso em: 1 dez. 2013.
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in vitro, foi o embrião implantado no útero em substituição de A.L.S, a qual
atestou, mediante Escritura Pública de Termo de Consentimento, sua livre
participação na gestação em substituição, a partir de óvulo proveniente de
banco de armazenamento, reconhecendo a dupla paternidade dos requerentes em relação a menor.
O pedido foi julgado procedente, a fim de que fosse lavrado o assentamento do registro de nascimento da criança como filha de M.A.A e W.A.A,
bem como os respectivos quatro avós paternos. Quanto à fundamentação,
não foi dado enfoque ao procedimento utilizado, gestação de substituição.
Toda a argumentação girou em torno da possibilidade de dupla paternidade
e da proteção da família homoafetiva reconhecida pelo STF em 5 de maio
de 2011, de que não haveria coerência o Estado-Juiz legitimar, no plano
jurídico, o exercício da conjugalidade homoafetiva e não reconhecer, por
outro lado, o exercício da parentalidade. Revelar-se-ia discriminatório garantir o desempenho de ambos os papéis, conjugal e parental, às famílias
compostas de casais heteroafetivos em detrimento daquelas compostas por
casais homoafetivos.
No mesmo sentido, decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de
Justiça de São Paulo no processo 2009/104323, de 21 de maio de 201036.
Nesse caso, os pais sociais coincidem com a paternidade e maternidade biológica, porquanto forneceram, ambos, o material genético para a fertilização
in vitro37. Posteriormente o embrião foi implantado em doadora de útero
temporária. Nascida a criança, foi autorizada pelo juiz corregedor permanente a lavratura do assento de nascimento da criança de forma a constar
como pais legais os genitores biológicos. Dessa decisão, o Ministério Público
do Estado de São Paulo recorreu, ao argumento de que no ordenamento
pátrio a maternidade é definida pelo parto e de que o contrato celebrado
entre as partes não supera o princípio da maternidade certa pela gestação
e pelo parto. Argumentou, ainda, que a lavratura do nascimento da criança
na forma pretendida não possibilitará o futuro conhecimento, pela criança,
de sua real origem, porque ocultará a verdadeira maternidade, considerando, ainda, que a mulher que deu à luz a criança não tem parentesco com os
36
37

Íntegra da decisão disponível em: http://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2199440/cgj-sp-profere-decisao-sobre-reproducao-assistida-processo-n-2009-104323. Acesso em: 5 dez. 2013.
A prova do fornecimento do material genético não foi feita por meio de teste de DNA, mas pela
documentação do procedimento arquivado na clínica de reprodução assistida.
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supostos pais biológicos, o que contraria resolução do Conselho Federal de
Medicina destinada a impedir a comercialização do útero.
O MM. juiz corregedor permanente do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Barão Geraldo, da Comarca de Campinas, afastou a recusa da lavratura de assentos de nascimento
constando como pais os biológicos, com fundamento, relativamente à mãe
biológica, no melhor interesse da criança. Quanto à paternidade, o fundamento utilizado foi a natureza relativa das presunções de paternidade decorrente da lei 38. “Admite-se, outrossim, que na falta ou defeito do termo de
nascimento seja a prova da filiação realizada por qualquer modo admissível
em direito quando houver começo de prova escrita, proveniente do pai ou
da mãe, e quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já
certos (art. 1.605, I e II, do Código Civil).”
Novamente, em outubro de 2012, outro pedido de providências foi
protocolado na Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo 0050236-30-201239. Suzana Petersen Schetty e Luiz Renato Jimenez
requereram autorização para lavratura do assento de nascimento de gêmeos, filhos biológicos, concebidos por intermédio de fertilização in vitro
homóloga40, com transferência dos embriões para o útero de uma doadora
temporária. Vale transcrever a decisão da Corregedoria do TJSP, na parte
que interessa:
(...) Os elementos probatórios coligidos nos autos autorizam a formação do convencimento judicial no sentido de infirmar a presunção
das DNV’s (fls. 36/37), a exemplo do precedente análogo desta Vara
(Processo no. 66/00-RC), impondo-se o reconhecimento de que a Sra.
Ana processou a gestação, sem, contudo, contribuir com o componente
genético. Todo o procedimento técnico está cabalmente detalhado, des-

38

39
40

Presume-se a maternidade em favor daquela que consta na Declaração de Nascido Vivo (arts.
1.603 e 1.608 Código Civil c/c art. 10, IV, da Lei 8.069/1990) e a paternidade em favor do marido
quanto aos filhos nascidos na constância do casamento, ainda que havidos por inseminação artificial heteróloga consentida (arts. 1.597 e 1.600 do Código Civil).

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/41626886/djsp-judicial-1a-instancia-capital-22-10-2012-pg-416. Acesso em: 5 dez. 2013.

A fecundação in vitro homóloga é feita com o óvulo e o esperma provenientes do próprio casal de
quem o embrião vai ser filho, e a do tipo heteróloga é a em que pelo menos um dos gametas utilizados na criação do embrião provem de um doador externo ao casal.
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tacando-se que as partes envolvidas, de forma unívoca, concordaram
expressamente com o pleito aqui, legitimamente, reivindicado pelos
pais biológicos. Por conseguinte, autorizo a lavratura dos assentos de
nascimento, na forma requerida, reputando desnecessário o exame de
DNA. Ciência aos requerentes e ao Sr. Oficial. (D.J.E. de 22.10.2012)41.

Observe-se que nesta manifestação da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a lavratura dos assentos de
nascimento dos gêmeos, constando como pais os que contribuíram com o
material genético, sequer se menciona o princípio do melhor interesse da
criança, nem sobre possível afastamento do critério de atribuição da maternidade pelo parto, nos termos do art. 1.603 e 1.608 do Código Civil. Em
verdade, o fundamento utilizado foi que, como as partes envolvidas concordaram expressamente com o pleito, a reivindicação dos pais biológicos
é legítima. Em outras palavras, a modificação de posição jurídica, no caso de
mãe, poderia ser feita por acordo privado de vontade.
No âmbito administrativo, também o Poder Executivo, por meio das
autoridades de imigração, não veem na gestação de substituição contrariedade à ordem pública, como ocorreu em França.
É que na edição de 27 de novembro de 2013, a revista Veja, em matéria intitulada Caminho da Índia, reporta o turismo reprodutivo42, fazendo
41
42

Íntegra da decisão disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/41626886/djsp-judicial-1a-instancia-capital-22-10-2012-pg-416. Acesso em: 5 dez. 2013.

Os outros destinos também procurados são os estados da Califórnia, Illinóis e Arkansas nos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Alguns fatores que mais influenciam na escolha do destino para
uma viagem com propósito reprodutivo são a certeza da entrega da criança, o preço do procedimento e se o país de destino aceita casais do mesmo sexo ou individuais. A certeza da entrega
da criança basicamente é traduzida pela legislação e jurisprudência do destino, se os contratos
de gestação de substituição têm força executiva ou não. Na Ucrânia, Índia, Califórnia, Illinóis e
Arkansas, os pais contratantes detêm direito legal sobre o feto, desde o momento da implantação
do embrião, a eles cabendo decidir sobre redução fetal e aborto. Ao nascer, constarão da certidão
de nascimento os nomes dos pais sociais, dispensando qualquer outro procedimento de retificação de registro. Já na Rússia, o contrato de gestação de substituição somente tem força executiva
na parte financeira. Ou seja, se os pais contratantes não pagarem o quantum acordado pelo aluguel do útero, a contratada tem o poder de executar o contrato. Por outro lado, se ela mudar de
ideia e não quiser entregar a criança após o nascimento, não poderá ser obrigada a tanto.
Na briga pelo mercado reprodutivo no leste europeu, Ucrânia e Rússia jogam com as armas que
dispõem: a Ucrânia, embora garanta a entrega da criança, não aceita realizar o procedimento em
casais do mesmo sexo e em individuais. Já a Rússia aceita qualquer status civil dos pretendentes,
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uma comparação entre legislação, preço e a situação jurídica da gestante em
substituição no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. Segundo a reportagem
de Thaís Botelho (2013, p. 124-126), “casais brasileiros atravessam o mundo
para contratar barrigas de aluguel em clínicas indianas. É legal, mais barato e
quase sem vínculos com as mães alternativas”. À p. 125, a reportagem informa, ainda, que “segundo a Embaixada do Brasil na Índia, quinze bebês foram
gerados de mães de aluguel indianas para cidadãos nacionais neste ano”.
O fato é que a Índia nunca proibiu a gestação de substituição, mesmo
na forma comercial, mas recentemente reconheceu a necessidade de regulamentar a indústria, em razão dos inúmeros problemas com cross-border
surrogacy — gestação de substituição além das fronteiras —, que acaba por
deixar as crianças nascidas com o emprego da técnica em um limbo no que se
refere à nacionalidade. Conforme Smerdon (2013, p. 189), há um projeto de
lei tramitando no Parlamento, Assisted Reproductive Technologis (Regulation)
Bill 2010, que tem por objetivo principal dar mais segurança às surrogate
mothers. Nesse ínterim, regulou de forma indireta o procedimento nos casos
de cross-border surrogacy por meio do visto para estrangeiros ingressarem
na Índia. Antes, o visto exigido era o comum, com propósito de turismo. E,
desde julho de 2012, depois que o ministro das Relações Domésticas encaminhou uma carta ao ministro das Relações Exteriores, o único visto disponível
para o propósito de gestação de substituição é o medical visa. Entre outros
requisitos43, o medical visa, que atende ao propósito de contratar mãe de
aluguel, somente será concedido se o formulário de requerimento incluir

43

solteiros ou casados, individuais ou casais, sem discriminação pela orientação sexual. Todavia,
não garante a entrega da criança.

O medical visa, com o propósito de contratar uma mãe de aluguel, somente será concedido se:
a) o casal estrangeiro for formado por homem e mulher, casados há pelo menos dois anos;
b) o formulário de requerimento do Visa necessariamente deve incluir uma carta da embaixada
na Índia ou do Ministério das Relações Exteriores do país de origem dos intended parents em que
conste (1) aquele país reconhece a gestação de substituição como um procedimento legal e (2)
que a criança a nascer por meio do aluguel de útero de uma mulher indiana será recebida no país
dos pais contratantes como filha destes;
c) o casal contratante fornecer e empreender tudo o que for necessário para a criança que nascer
por meio do aluguel de útero de uma mulher indiana;
d) o tratamento médico for, obrigatoriamente, feito em clínicas reconhecidas pelo Indian Conseil
of Medical Research; e
e) o casal contratante providenciar um contrato, devidamente autenticado, com a mulher indiana
que alugará o seu útero.
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uma carta da Embaixada ou do Ministério das Relações Exteriores do país de
origem dos pais pretendentes em que conste (1) que aquele país reconhece
a gestação de substituição como um procedimento legal e (2) que a criança
a nascer por meio do aluguel de útero de uma mulher indiana será recebida
no país dos pais contratantes como filha destes.
Assim, em meados de 2012 essa exigência das autoridades de imigração na Índia para a concessão do medical visa foi comunicada às embaixadas
na Índia e, desde o início de 2013, imprescindível a concordância do país de
origem dos pais pretendentes para a realização do procedimento. Dessarte,
se a informação veiculada na revista Veja é que no ano de 2013 foram gerados 15 bebês na Índia para cidadãos brasileiros, conclui-se que a Embaixada
do Brasil na Índia está fornecendo aos pais pretendentes brasileiros a carta
exigida pelas autoridades indianas, constando expressamente que gestação
de substituição não é proibida no Brasil e que a criança nascida por meio de
gestação de substituição na Índia será reconhecida como filha dos cidadãos
brasileiros.

6 A ordem pública na gestação de substituição transnacional

De acordo com Soares (2010, p. 74), é extremamente difícil conceituar
ordem pública, e sua compreensão não pode estar focada em avaliação abstrata. Segundo Vischer (1992, p. 101 apud SOARES, 2010, p. 75), no direito
internacional privado, ordem pública é algo que se conhece na realidade
concreta, caso a caso. E para Soares (2010):

(...) a consequência dessa compreensão é a ideia de que a ordem pública
não pode mesmo ter seu conteúdo fixado em qualquer norma escrita,
ainda que de ordem constitucional. A variabilidade do conteúdo da
ordem pública impõe nos ordenamentos jurídicos a adoção de cláusula aberta, a ser preenchida em cada momento histórico, por cada
magistrado, caso a caso. (...) Para definir concretamente o conteúdo
da ordem pública, cabe ao magistrado revelar não uma percepção individual sobre o que pensa quanto ao conceito naquele dado momento
histórico, mas uma interpretação que traduza o entendimento médio
do povo sobre a relação entre a ordem pública e a específica lei ou
decisão estrangeira que se pretende cumprir em nosso território.

A exceção de ordem pública consiste em mecanismo de proteção
do ordenamento jurídico contra atos e decisões proferidos no exterior que
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possam ofender os valores mais importantes do ordenamento jurídico pátrio,
que, como salientado por Boni Soares (2010, p. 75), deve ser preenchida em
cada momento histórico, por cada magistrado, caso a caso. Para exemplificar
como a exceção de ordem pública pode variar no tempo, vale citar decisão
do STF que, em 2003, negou exequátur na Carta Rogatória 10.41544, a qual
objetivava citar réu para pagamento de dívidas de jogo. Em 2008, o STJ, em
situação idêntica, citação de réu para pagamento de dívidas de jogo, concedeu o exequátur.
Do voto condutor vale destacar o seguinte trecho:

(...)A concessão de exequatur não passa por exame da ação ajuizada
na Justiça rogante. A questão em jogo numa rogatória é saber se o ato
rogado pode ser cumprido em nosso País e não se a ação proposta
na Justiça rogante seria julgada procedente em nosso Judiciário! Se
concluirmos o contrário, seremos forçados a conhecer o mérito de
todas as ações das quais se extraíram as rogatórias enviadas ao Brasil e ainda teremos que avaliar se o pedido da demanda lá proposta
seria acolhido aqui. Data vênia, nada mais sem razão, pois os Estados
são soberanos para entrega de Jurisdição nos limites dos respectivos
territórios. Além disso, a concessão de exequatur não significa nem
pressupõe que o autor da demanda esteja com razão segundo nosso
ordenamento jurídico.
Além de tudo que foi dito, se é certo que nosso ordenamento não
obriga ao pagamento de dívidas de jogo ou aposta (contraídas em
solo nacional - que fique claro!), não é menos correto que rejeita o
enriquecimento sem causa (CC, Art. 884) e a má-fé (CC, Arts. 113, 187
e 422). Logo, não ofende nossa soberania ou ordem pública conceder
exequatur para citar alguém a se defender contra cobrança de dívida
de jogo contraída e exigida em Estado estrangeiro45.

Todavia, considerando que a concessão de exequátur a cartas
rogatórias é feita por decisão monocrática do presidente do Superior Tribunal de Justiça, a decisão não irá refletir o entendimento do Tribunal, mas
sim de seu presidente. No caso de cobrança de dívida de jogo feita no exterior,
44
45

STF. CR 10.415/2003, Rel. Min. Maurício Corrêa. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2032957. Acesso em: 7 dez. 2013.

STJ. CR 3.198/2008. Rel. min. César Asfor Rocha. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200800690369&dt_publicacao=11/09/2008. Acesso em: 7 dez. 2013.
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no AgRg CR 3.198/2008 os ministros Fernando Gonçalves e Castro Meira
foram suficientemente claros ao considerar que a mera citação do réu não
contrariava a ordem pública, mas, se o requerimento fosse de homologação
de sentença estrangeira para pagamento de dívida de jogo, atentaria, sim,
contra a ordem pública.
Como dito no item 2, de acordo com o sistema de exequátur por delibação, o Estado requerido não adentra o mérito do julgado. Todavia, não
adentrar o mérito não significa ausência completa de apreciação material do
ato estrangeiro. Segundo Boni Soares (2010, p. 80), no juízo delibatório há uma
apreciação material do ato, ainda que mínima, restrita à aferição de eventual
ofensa à ordem pública do Estado requerido. Em outras palavras, há uma
análise superficial do mérito a fim de aferir eventual confronto entre a decisão
estrangeira e os princípios fundamentais do ordenamento jurídico nacional.
No que se refere ao tema tratado no presente trabalho — homologação de sentença estrangeira que envolva gestação de substituição transnacional —, vale salientar que, assim como um casamento realizado no exterior
não precisa passar por um processo de homologação para ser transcrito no
livro “E” do cartório de registro civil competente no Brasil46, o traslado de
assento de nascimento de uma criança nascida no exterior, mesmo que por
meio de gestação de substituição, não dependerá de homologação do STJ, e
os pais cujos nomes constarem da certidão de nascimento serão os pais legais
também no Brasil. Esse traslado, no entanto, deverá obedecer à Resolução
155/ 2012 do CNJ47 c/c art. 32 da Lei 6.015/1973.
Assim, se nascer uma criança por meio de gestação de substituição
em um local que considere, desde o nascimento, os contratantes como pais
46

47

No caso do casamento, a transcrição do ato não tem efeito constitutivo, e sim declaratório. A finalidade é dar publicidade ao ato. Os nubentes são considerados casados desde a celebração do casamento no exterior, não sendo o registro no cartório brasileiro que constitui essa situação jurídica.

Art. 1º O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro, tomados por autoridade consular brasileira, nos termos do regulamento consular, ou por
autoridade estrangeira competente, a que se refere o caput do art. 32 da Lei 6.015/1973, será
efetuado no Livro “E” do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca do domicílio
do interessado ou do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal, sem a
necessidade de autorização judicial.
Resolução 155, de 16 de julho de 2012. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/20313-resolucao-n-155-de-16-de-julho-de-2012. Acesso em: 7 dez. 2013.
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legais, a exemplo de Índia, Ucrânia, Califórnia e Illinóis, tem-se que não haverá dificuldades no traslado dos assentos de nascimento no Brasil. Tanto
assim é que não se têm notícias sobre dificuldade de ingresso no território
brasileiro ou no traslado dos assentos de nascimento dos 15 bebês nascidos
na Índia em 2013 por meio de gestação de substituição para casais brasileiros
(BOTELHO, 2013, p. 124-126).
Mas quando, então, o STJ poderá ser instado a homologar uma sentença estrangeira que estabeleça filiação de criança nascida por meio de
gestação de substituição? A resposta está no conflito positivo de maternidade.
Havendo conflito no exterior sobre quem é a mãe e uma vez reconhecida a
filiação à mãe social, a sentença estrangeira terá de ser submetida ao procedimento de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso
deverá o STJ se pronunciar a respeito. Reconhecer outra mulher, que não a
parturiente, como mãe ofende ou não à ordem pública?
Pelas decisões judiciais e administrativas mencionadas no presente
trabalho, tem-se que, ainda que a gestação por substituição futuramente
seja tida ilegal pelo legislador ordinário e, em princípio, contrária à ordem
pública pelo Superior Tribunal de Justiça, acredita-se que princípios como a
dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança, aliados à relevância que a socioafetividade tem assumido no ordenamento jurídico pátrio,
conduzirão a homologação da sentença estrangeira. Esta tem sido a solução
dada pelo Reino Unido no caso de gestação de substituição transnacional.

No Reino Unido, o melhor interesse da criança prevalece à possível
ofensa à ordem pública pela gestação de substituição na forma comercial.
Lá a lei não reconhece o contrato de gestação de substituição como instrumento capaz de obrigar a mãe a abrir mão da criança, e a mulher que gesta
a criança será a mãe legal, mesmo que não seja relacionada geneticamente
com a criança, sendo, ainda, irrelevante se a gestação ocorreu no Reino Unido
ou em qualquer outro lugar, ou, ainda, se a criança nasceu no Reino Unido
ou em qualquer outro lugar do mundo. As únicas formas que permitem a
mulher que deu à luz a criança não ser considerada legalmente sua mãe é
por meio da adoção ou por meio de uma parental order, que é uma ordem
judicial que transfere a filiação, nos mesmos moldes da adoção. No entanto, se
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a gestação de substituição se deu no exterior poderá haver complicações na
concessão da parental order, trazendo sérias consequências para a criança48.

Como o Reino Unido tolera a gestação de substituição somente na
forma altruística, a demora em conseguir uma doadora de útero temporário
impulsiona pais desesperados por um filho na direção do turismo reprodutivo. Assim, cidadãos britânicos contratam o aluguel de útero em países como
Índia, Ucrânia e Rússia, pagam pelo procedimento à clínica e à mulher que
alugou o útero, a criança nasce, e a certidão de nascimento é expedida de
forma a constar os pais sociais como pais da criança. Todavia, não há exceção
no ordenamento jurídico do Reino Unido: a filiação é definida pelo parto,
ou pela adoção, ou pela concessão de uma parental order. Começa, então, a
via crucis para obter a cidadania britânica da criança nascida por meio de
cross border surrogacy.
O segundo passo é instruir o requerimento da parental order comprovando que foram cumpridos todos os requisitos constantes do HFEA 2008,
conforme explicitado. Com base nesses requisitos, o casal britânico deve
provar que não foram pagos à mulher que alugou o seu útero valores monetários além das despesas razoáveis para o procedimento. Aí está o grande
48

De acordo com o Human Fertilisation Embryology Act - 2008, há algumas condições especiais
que devem ser cumpridas pelos intended parents e pela surrogate mother para que uma parental
order seja concedida, a saber:
a) Ambos os pais sociais devem apresentar o requerimento para a parental order. “Ambos” significa que pode ser o marido e esposa, ou que vivem em união estável ou, ainda, casais do mesmo
sexo. Sob o HFEA, pessoas solteiras ainda não estão habilitadas a requerer uma parental order,
embora haja um precedente, A and A v P, P and B [2011] EWHC 1738 (Fam).
b) Ao menos um dos pais sociais deve ser geneticamente relacionado à criança.
c) O requerimento deve ser feito após seis semanas do nascimento da criança, mas a menos de seis
meses do seu nascimento.
d) Ao tempo do requerimento e da concessão da ordem, ambos os requerentes devem ser domiciliados no Reino Unido ou em Channel Islands ou na Isle of Man.
e) Ao tempo da concessão da ordem, ambos os requerentes devem ter a idade mínima de 18 anos.
f) Os requerentes devem convencer a corte que a doadora temporária de útero é a mulher que deu
a luz à criança; ou seja, que é legalmente a mãe. Deve o requerimento ser instruído com formulário próprio (Form. C52 na Inglaterra e País de Gales e Form. 23 na Escócia), com o consentimento
livre e esclarecido da doadora temporária de útero de que concorda com a parental order. Este
consentimento livre e esclarecido só é válido se feito após seis semanas do nascimento da criança.
g) Nenhum dinheiro ou outros benefícios além das despesas razoáveis pode ser oferecido ou recebido pelos requerentes.
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problema, assim como a crítica de Wells-Greco (2013, p. 379): quando esta
prova é oportunizada, a criança já está no território de um dos três sistemas
jurídicos do Reino Unido, já está convivendo com os pais sociais e já está
sendo suprida em todas as suas necessidades físicas e, provavelmente, as
psicológicas. Evidentemente que esta realidade praticamente obriga as cortes a acatarem e sancionarem qualquer pagamento que tenha sido feito, sob
pena de colocar em risco o bem-estar das crianças e abandonar o princípio
do melhor interesse do menor.
A propósito, Weels-Greco (2013, p. 379) transcreve parte de decisão
proferida no Reino Unido, pelo juiz Hedley J. no julgamento do caso Re X Y
(Children), [2011], EWHC 3147:

O que o tribunal está sendo obrigado a fazer é equilibrar dois conceitos
concorrentes e potencialmente irreconciliáveis. O Parlamento claramente tem o direito de legislar contra a gestação de substituição comercial e
também é clara a sua expectativa de que os tribunais devem implementar essa política em suas decisões. No entanto, é forçoso reconhecer que
todo o rigor desta análise política vai recair sobre uma pessoa que está
totalmente despreparada para compreender e muito menos lidar com
suas consequências (isto é, a criança em questão), de forma que o rigor
deve ser mitigado em face do bem-estar dessa criança. Essa abordagem
é simultaneamente humana e intelectualmente coerente. A dificuldade é
que é quase impossível imaginar um conjunto de circunstâncias em que
no momento em que o caso chegar às cortes o bem-estar de qualquer
criança (especialmente uma criança estrangeira) não esteja gravemente
comprometido (no mínimo) por uma recusa desta ordem49. (Re X Y
(Children), [2011], EWHC 3147). (tradução livre da autora).

49

What the court is required to do is balance two competing and potentially irreconcilably conflictings concept. Parliament is clearly entitled to legislate agains
comercial surrogacy and is clearly entitled to expect that the courts should implemente that policy consideration in its decisions. Yet it i salso recognised that as
the full rigor of that policy consideration will bear on one wholly unequipped to
comprehend it let alone deal with its consequences (ie the child concerned) that rigor must be mitigated by an application of a consideration of that child’s welfare.
That approach is both humane and intellectually coherent. The difficulty is that it
is almost impossible to imagine a set of circunstances in which by the time the case
comes to court, the welfare of any child (particular a foreing child) would not be
gravely compromised (at the very least) by a refusal do make an order.
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7 Conclusão
A reprodução assistida traz para o debate da sociedade vários temas
que, pelos aspectos moral, religioso e ético ou por suas consequências no
plano jurídico, mereceriam extensas pesquisas.

O fato é que a ciência, ao dominar a técnica da fecundação in vitro,
abriu as portas para a gestação de substituição, provocando um forte abalo
no princípio que parecia inquestionável até então, mater semper certa est,
havendo quem já proponha sua substituição pelo princípio mater non semper
certa est.
Na era da globalização, o mercado da gestação de substituição transnacional é uma realidade, e acredita-se que, em breve, o Superior Tribunal de
Justiça será instado a se pronunciar a respeito de homologação de sentença
estrangeira nestas circunstâncias. Pelas decisões já proferidas em âmbito
judicial e administrativo retro mencionadas, tem-se que o Poder Judiciário
brasileiro está aberto a essas novas possibilidades que foram introduzidas
pelo avanço científico na área da reprodução assistida, e o estabelecimento de vínculos parentais, sejam biológicos ou afetivos, decorrentes do uso
de gestação de substituição não contraria a ordem pública. Mas, ainda que
futuramente o Parlamento decida pela ilegalidade da gestação de substituição em quaisquer das suas formas, se levada a efeito além das fronteiras
brasileiras, consolidada estará a situação, e o melhor interesse da criança
deverá prevalecer e, consequentemente, deve ser deferida a homologação
da sentença estrangeira.
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Cartas rogatórias passivas de natureza executória
na ordem jurídica brasileira
Érico Rodrigo Freitas Pinheiro1

1 Introdução
As cartas rogatórias constituem o meio mais tradicional de cooperação jurídica internacional, utilizadas quando houver necessidade da prática
de atos processuais fora do território do país no qual o magistrado exerce
a jurisdição.
O objeto deste artigo é a análise quanto ao cumprimento, no Brasil, de
cartas rogatórias oriundas de países estrangeiros, com conteúdo executório.
Até o advento da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de
2004, o Supremo Tribunal Federal era o órgão competente para conceder
exequátur às cartas rogatórias oriundas de Estados estrangeiros. Após a
Emenda, tal competência foi transferida ao Superior Tribunal de Justiça.
Essa modificação implicou, também, mudança de entendimento quanto à
admissibilidade das cartas rogatórias relativas a atos executórios.

2 Cartas rogatórias

As cartas rogatórias se dividem em duas espécies: a) ativas, quando
a autoridade judicial solicita a um Estado estrangeiro a prática de algum
ato processual; b) passivas, quando o Estado recebe a solicitação oriunda
de autoridade estrangeira.
No ordenamento jurídico brasileiro, as cartas rogatórias ativas são
disciplinadas pelos arts. 202 a 210 do Código de Processo Civil e arts. 780
e 783 do Código de Processo Penal. As missivas serão enviadas ao Estado
estrangeiro por via diplomática, salvo no caso de existência de tratado ou
1

Juiz federal substituto.
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convenção internacional, quando será observado o procedimento constante
no acordo.
São objeto deste estudo as cartas rogatórias passivas, em que o Estado brasileiro é demandado por autoridade estrangeira para a prática de
atos processuais.
Tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal
trazem disposições genéricas quanto às cartas rogatórias passivas. O CPC,
no art. 211, limita-se a estabelecer que deve ser observado o disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, órgão outrora competente
para a concessão de exequátur.
Já a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
4.657/1942) prevê, no art. 12, §2º, que “a autoridade judiciária brasileira
cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pele lei
brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente,
observando a lei desta, quanto ao objeto das diligências”.

3 Procedimento para cumprimento das cartas rogatórias passivas

As cartas rogatórias passivas, se não houver procedimento específico disciplinado em tratado internacional, serão recebidas, no Brasil, pela
via diplomática. Para sua execução, no território nacional, é necessária a
prévia concessão de exequátur, ato pelo qual se declara que preenchem os
requisitos para tanto.
O Brasil adota o critério do juízo de delibação, para aferição da exequibilidade das cartas rogatórias. Por esse critério, o Judiciário brasileiro
não aprecia os motivos e o mérito do ato judicial solicitado, mas analisa,
somente, se a carta preenche as condições para a sua execução.
Conforme redação original da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal era o órgão competente para conceder exequátur às cartas
rogatórias (art. 102, I, “h”). A matéria era tratada pelos arts. 225 a 229 do
Regimento Interno daquela Corte (RISTF).
A competência para a concessão do exequátur era conferida ao presidente do Tribunal. Recebida a missiva do país estrangeiro, o interessado
residente no país era intimado, para apresentação de impugnação no prazo
de cinco dias. Depois, era oportunizada manifestação ao procurador-geral
da República, que também poderia impugná-la.
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O Regimento Interno especificou as razões que levariam ao acolhimento da impugnação: se a rogatória atentasse contra a soberania nacional
ou a ordem pública ou se lhe faltasse autenticidade.
Concedido o exequátur, a carta rogatória era encaminhada ao juízo
competente para seu cumprimento. Conforme o art. 109, X, da Constituição,
a competência para o cumprimento das rogatórias é conferida aos juízes
federais.
Previu o RISTF, ainda, a interposição de agravo regimental contra
decisão do presidente que concedesse ou negasse o exequátur. Quanto à
fase de cumprimento, previu a oposição de embargos, no prazo de dez dias,
quanto aos atos que lhe fossem referentes.
Cumprida a rogatória, o juízo federal deveria devolver os autos ao
STF, para posterior remessa ao país de origem, pela via diplomática.
Com a Emenda Constitucional 45/2004, a competência para a concessão de exequátur às cartas rogatórias oriundas de países estrangeiros
foi transferida para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I,
“i”. Com a transferência de tal competência, todas as menções feitas ao STF,
na legislação infraconstitucional que trata das cartas rogatórias, não mais
subsistem, devendo-se atentar para o fato de que o procedimento, agora, é
conduzido pelo STJ.
Para disciplinar sua nova competência, o STJ editou a Resolução 9,
de 4 de maio de 2005. Tal ato também atribuiu competência ao presidente
do Tribunal para a concessão do exequátur. Porém, para o caso de apresentada impugnação à carta rogatória decisória, previu-se a possibilidade de
encaminhamento do procedimento à Corte Especial (art. 9º, §2º).
Quanto às demais diferenças relativas ao anteriormente constante
do RISTF, destacam-se as matérias passíveis de impugnação, prevendo-se
também a insurgência contra a “inteligência da decisão”.
Previu-se prazo maior para impugnação pela parte: quinze dias (art.
8º). Para o Ministério Público, o prazo para impugnação foi fixado em dez
dias (art. 10).
O parágrafo único do art. 8º contempla ainda outra inovação, possibilitando que a medida requerida seja executada antes mesmo da intimação do
interessado, caso o sigilo seja necessário para a eficaz execução da medida.
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4 Cartas rogatórias executórias na jurisprudência do STF
Quanto ao conteúdo, as cartas rogatórias poderiam ter como objeto
atos de comunicação (citações e intimações) e coleta de provas. São atos que
não possuem caráter executório.
Em relação aos atos de caráter executório, entendidos estes como
atos que afetam a esfera patrimonial ou de liberdade do indivíduo, como
busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e interceptação telefônica, o
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não seria possível
a concessão de exequátur à carta rogatória. A vedação ao cumprimento de
rogatórias dessa natureza constava da Lei 221, de 20 de novembro de 1894,
que tratava da organização da Justiça Federal.
Embora tal ato normativo não estivesse mais em vigor, o STF passou
a negar exequátur às cartas rogatórias relativas a atos executórios sob o
fundamento de que haveria atentado contra a ordem pública. Isso porque,
outrora, segundo a Corte, o ordenamento jurídico pátrio condicionava tais
medidas à prévia prolação de sentença.
Nestes termos, o STF considerava que medidas de caráter executório,
para ser objeto de cooperação jurídica internacional, somente poderiam ser
apreciadas caso decorrentes de sentença:

A carta rogatória constitui expediente pelo qual se cumprem ou executam os atos judiciais de procedimento que não dependem de sentença,
tais como citações, intimações, avaliações, “T similia”. Condicionado
que se acha o seqüestro de bens a uma sentença que o decrete, qual
o exige o nosso Código de Processo Civil, art. 822, caput, não se tem
como executá-lo no Brasil sem que se homologue, neste País, a sentença
estrangeira que o haja concedido. É que pode suceder o caso em que o
seqüestro seja ofensivo da ordem pública brasileira, da soberania nacional ou dos bons costumes vigorantes no Brasil, ofensa que deve ser
objeto de controle da nossa Justiça (Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro, art. 17; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
art. 219). (Carta Rogatória 3237, Relator Presidente Ministro ANTONIO
NEDER, julgado em 25/07/1980, publicado em 12/08/1980).

Posteriormente, tal entendimento foi abrandado no âmbito do STF.
Previu-se a possibilidade de concessão de exequátur, mesmo em relação às
cartas rogatórias de conteúdo executório, caso houvesse previsão expressa
em tratado internacional firmado com o Estado rogante.
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Entretanto, tal entendimento, conforme crítica de abalizada doutrina,
revela-se contraditório, pois mesmo um tratado internacional não poderia
conter permissão para violação a preceitos de ordem pública. Nesse sentido,
a crítica de Madruga Filho (2005):
Se a concessão de exequatur a cartas rogatórias que pedem homologação de decisões judiciais estrangeiras fere a ordem pública ou
a soberania nacional, como entendeu o STF na linha de decisão das
Cartas Rogatórias 7.154 e 10.484, não se poderia admiti-la nem mesmo quando prevista em tratados internacionais, na esteira da exceção
reconhecida pelo Supremo nas CR 7.613 e 7.618. Um tratado internacional não poderia autorizar medidas contrárias à ordem pública ou
à soberania.

Verifica-se que, nas decisões proferidas a respeito da matéria pouco
antes da edição da Emenda 45, o STF reiteradamente decidia que não seria possível a concessão de exequátur a cartas rogatórias que atentassem
contra a ordem pública ou contivessem caráter executório, salvo previsão
específica em contrário:
Convém ressaltar que esta Corte firmou entendimento de que são
insuscetíveis de cumprimento, no Brasil, cartas rogatórias que caracterizem ofensa à ordem pública ou à soberania nacional ou que
tenham caráter executório, ressalvadas as expedidas com fundamento
em acordos ou convenções internacionais (Cf. CR 8622 (Agr), Min.
Marco Aurélio, DJ de 01/02/2002; e CR 9511, Min. Carlos Velloso,
DJ de 01/02/2001) (Carta Rogatória 10925, Relator Presidente Ministro MAURÍCIO CORRÊA, julgado em 15/12/2003, publicado em
02/02/2004).

Não eram tecidas maiores considerações a respeito dos fundamentos
para tanto, sendo a motivação calcada em precedentes antigos, sem maiores
digressões.
Vejamos que tal entendimento tornou-se ultrapassado, sem que
houvesse maior reflexão do STF quanto ao tema. A jurisprudência da Corte
firmou-se no sentido de ser impossível a concessão de exequátur a cartas
rogatórias executórias, baseada em precedentes antigos, segundo os quais
tais atos dependeriam de prévia prolação de sentença, o que não mais guardaria correspondência com as normas vigentes no Brasil.
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5 O STJ e a mudança de entendimento
Como visto, após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, o Superior Tribunal de Justiça passou a ser a Corte responsável pela concessão
de exequátur às cartas rogatórias.
Ao disciplinar o procedimento de tramitação das cartas rogatórias,
pela já mencionada Resolução 9/2005, o STJ previu que elas poderiam ter
como objeto “atos decisórios ou não decisórios” (art. 7º). Com base nessa
disposição, parcela da doutrina considera que, ao se referir a atos decisórios,
o STJ passou a admitir que as cartas rogatórias pudessem ter como objeto
medidas de cunho executório, conforme Borges e Machado (2009):
Esse dispositivo resolveu divergência surgida, ainda no Supremo Tribunal Federal, que apenas reconhecia rogatória com medida executória
se houvesse acordo ou convenção nesse sentido, ampliando-se, assim, o
rol das rogatórias e permitindo maior participação do Brasil na esfera
da cooperação jurídica internacional.

Decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, enquanto ainda integrava
aquela Corte, ratifica tal mudança de entendimento, considerando que não
há óbices para cumprimento de rogatórias desta natureza. Destacamos:
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CARTA ROGATÓRIA. DILIGÊNCIAS. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO EXEQÜATUR. 1.
Carta Rogatória encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores a
pedido da Embaixada da Bélgica, com o fim de verificar possível crime
de lavagem de dinheiro envolvendo empresário brasileiro descrito nestes autos, por solicitação do juízo de instrução, do Tribunal de Primeira
Instância de Bruxelas, Bélgica. 2. É cediço que: A tramitação da Carta
Rogatória pela via diplomática confere autenticidade aos documentos.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pautava-se no sentido
da impossibilidade de concessão de exequatur para atos executórios
e de constrição não-homologados por sentença estrangeira. 4. Com a
Emenda Constitucional 45/2004, esta Corte passou a ser competente
para a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exeqüatur às cartas rogatórias. 5. A Resolução 9/STJ, em 4 de maio de
2005, dispõe, em seu artigo 7°, que “as cartas rogatórias podem ter por
objeto atos decisórios ou não decisórios”. 6. A Lei 9.613/98 (Lei dos
Crimes de Lavagem de Dinheiro), em seu art. 8° e parágrafo 1°, assinala
a necessidade de ampla cooperação com as autoridades estrangeiras,
expressamente permite a apreensão ou seqüestro de bens, direitos
ou valores oriundos de crimes antecedentes de lavagem de dinheiro,
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cometidos no estrangeiro. 7. Destarte, a Lei Complementar 105/2001,
por sua vez, em seu art.1°, parágrafo 4°, dispõe que as instituições
financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e
serviços prestados, sendo que a quebra de sigilo poderá ser decretada,
quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em
qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente
nos seguintes crimes: (...) VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de
bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa. 8.
Deveras, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto 5.015/2004) também inclui a cooperação
judiciária para “efetuar buscas, apreensões e embargos”, “fornecer
informações, elementos de prova e pareceres de peritos”, “fornecer
originais ou cópias certificadas de documentos e processos pertinentes, incluindo documentos administrativos, bancários, financeiros ou
comerciais e documentos de empresas”, “identificar ou localizar os
produtos do crime, bens, instrumentos ou outros elementos para fins
probatórios”, “prestar qualquer outro tipo de assistência compatível
com o direito interno do Estado Parte requerido” (art. 18, parágrafo
3, letras a até i). Parágrafo 8 do art. 18 da Convenção ressalta que: “Os
Estados Partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a
cooperação judiciária prevista no presente Artigo”. 9. In casu, A célula
de tratamento das informações financeiras (CETIF) denunciou no dia
16 de Julho 2002 ao Escritório do Procurador Geral em Bruxelas a
existência de índices sérios de branqueamento de capitais (...) entre as
pessoas envolvidas no presente processo.10. Princípio da efetividade
do Poder Jurisdicional no novo cenário de cooperação internacional
no combate ao crime organizado transnacional. 11. Concessão integral
do exequatur à carta rogatória.(CR .438/BE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2007, DJ 24/09/2007, p. 224).

Não obstante, tal entendimento não foi acolhido de forma pacífica,
pois há precedentes negando a possibilidade de cumprimento de cartas
rogatórias relativas a atos executórios:
AGRAVO REGIMENTAL. CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR DENEGADO.
PEDIDO DE “DEVOLUÇÃO E ENTREGA” DE VEÍCULO. LEGALIDADE
DO REGISTRO NO BRASIL. CARÁTER EXECUTÓRIO DO PEDIDO. VIA
ELEITA INADEQUADA. – A pretendida entrega de veículo à Justiça
rogante requer a desconsideração da legalidade de seu registro no
Brasil, o que é inviável no âmbito da carta rogatória, em razão dos
limites decorrentes do exercício de juízo meramente delibatório e da
aplicação do contraditório limitado, nos termos do art. 9º da Resolução
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n. 9/2005 desta Corte. – Ausente a ratificação pelo Brasil do Acordo
de Assunção sobre Restituição de Veículos Automotores Terrestres
e/ou Embarcações que Transpõem Ilegalmente as Fronteiras entre
os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República
do Chile, não há como aplicar suas disposições ao caso. Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental na Carta Rogatória 2.966/BO,
Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
28/05/2009, publicado em 10/08/2009.)

Porém, vem prevalecendo o entendimento de que não há impedimento ao ato de cumprir cartas rogatórias que contemplem atos executórios, desde que a medida pleiteada seja admitida no ordenamento jurídico brasileiro:

O objeto desta carta rogatória não atenta contra a soberania nacional
nem contra a ordem pública, de acordo com a Resolução n. 9 desta
Corte que, em seu art. 7º, admite a realização de atos executórios.
Ademais, na ordem jurídica interna, a quebra do sigilo pode ser decretada quando necessária para a apuração de ilícito penal, em qualquer
fase do inquérito ou do processo judicial, nos termos do art. 1º, § 4º,
da Lei Complementar nº 105 de 10/01/2001. O pedido está devidamente motivado, descreve os fatos ilícitos investigados e a conduta
do acusado. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
é admitida “a quebra do sigilo bancário quando há interesse público
relevante, como o da investigação criminal fundada em suspeita razoável de infração penal” (RMS nº 23.002/RJ, DJ de 27/11/1998, Primeira
Turma, Relator em. Ministro Ilmar Galvão).
Concedo o exequatur (artigo 2º da Resolução n. 9 de 2005 do Superior
Tribunal de Justiça). (Decisão Monocrática na Carta Rogatória n. 6071/
EX, Ministro Presidente ARI PARGENDLER, 28/6/2012, publicado em
01/08/2012).

Dessa feita, depreende-se que vem sendo superado o entendimento
segundo o qual não seria possível a concessão de exequátur às cartas rogatórias que demandassem a prática de atos executórios. O STJ, atento às
mudanças havidas no ordenamento jurídico nacional, não mais condiciona a
prática de atos executórios à prévia prolação de sentença pelo juízo estrangeiro e sua consequente homologação. Considera ser possível a prática de
tais atos, quando as medidas requeridas forem admitidas, segundo as normas brasileiras, como cabíveis, mesmo que na fase instrutória do processo.
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6 Considerações finais
A atribuição de competência ao Superior Tribunal de Justiça para
concessão de exequátur a cartas rogatórias implicou evolução no tratamento do tema. Quando o exercício das atividades estava concentrado no STF,
assentou-se o entendimento de que não seria possível o cumprimento de
cartas que versassem sobre medidas de caráter executório.
O STJ passou a admitir que as medidas de caráter executório pudessem ser objeto de cartas rogatórias, desde que admissíveis segundo as normas brasileiras. Trata-se de entendimento mais consentâneo com o intento
de cooperação jurídica, possibilitando que o Brasil coopere, de maneira mais
efetiva, no plano internacional.
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A desnecessidade de utilização da cooperação jurídica
internacional no caso concreto do Inquérito STJ 784-DF
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar1

1 Delimitação da questão
A empresa norte-americana Google Inc., sediada na cidade de Mountain View – Califórnia (1600 Amphitheatre Parkway, 94.043), oferece ao público mundial uma série de serviços eletrônicos, dentre os quais se destacam
o famoso mecanismo de pesquisa que dá nome à empresa (Google), um dos
maiores provedores de correio eletrônico do mundo (GMail), a mais usada
ferramenta de compartilhamento instantâneo de vídeos do mundo (YouTube) e dois dos maiores programas de relacionamento virtual da atualidade
(Orkut e Google+).
A Google Inc. atua, por meio de “escritórios”, em mais de 40 países
ao redor do mundo. No Brasil ela atua por meio da Google Brasil Internet
Ltda., com sede em São Paulo/SP (Google São Paulo: Av. Brigadeiro Faria
Lima 3900, 5º andar, Bairro Itaim, 04538-132) e filial em Belo Horizonte/
MG (Google Belo Horizonte: Av. Bias Fortes 382, 6º andar, Bairro Lourdes,
30170-010).
Ocorre que, justamente por ser um serviço de correio eletrônico extremamente comum, o GMail muitas vezes é utilizado por pessoas cujas
condutas são alvo de investigação policial no Brasil, sendo, assim, necessário, em alguns casos, o acesso às mensagens enviadas e recebidas por essas
pessoas para a elucidação dos crimes em apuração.
Entretanto, invariavelmente a empresa Google Brasil Internet Ltda.
alega impossibilidade jurídica e fática em cumprir as ordens judiciais de
quebra do sigilo telemático de contas do GMail. O óbice levantado é que os
dados do provedor de mensagens eletrônicas GMail são armazenados pela
empresa norte-americana Google Inc. e, por isso, estão sujeitos à legisla1
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ção daquele país, que considera ilícita a divulgação por pessoa ou entidade
provedora de um serviço de comunicação eletrônica, dos conteúdos de uma
comunicação mantida em armazenamento (Electronic Communications Privacy Act, §§ 2701-2712).
Dessa forma, a empresa Google Brasil Internet Ltda. alega que, somente por via de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e os Estados
Unidos da América, é que as autoridades nacionais podem ter acesso aos dados de mensagens eletrônicas enviadas e recebidas através do serviço GMail.

2 Um caso antecedente: as páginas de pedofilia no Orkut

Essa renitência da empresa Google Brasil Internet Ltda. em fornecer
às autoridades brasileiras dados de seus serviços não é uma novidade. Muita
controvérsia já houve quanto ao serviço Orkut. Como é notório, ele passou a
ser utilizado por pedófilos de todo o país para compartilhamento de material
pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. As negativas da empresa
Google em fornecer os dados de acesso daqueles que mantinham as comunidades voltadas ao tema e daqueles que postavam as imagens pornográficas
lhes garantia não só o anonimato, mas principalmente a impunidade pelo
crime previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Somente após o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal – PRR/SP (Ação Civil Pública 2006.61.00.018332-8, 17ª
Vara Federal Cível de São Paulo)2 e da intervenção da ONG Safernet Brasil
e também da CPI da Pedofilia é que a Google finalmente cedeu e concordou
em assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)3.
2

3

Consta que, à época do ajuizamento da ACP, o Orkut abrigava cerca de 90% dos conteúdos criminosos investigados pelo Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos do MPF paulista, que analisa
principalmente a pornografia infantil on-line. Das 624 investigações instauradas no MPF-SP até 31
de dezembro de 2007, 420 referiam-se aos atentados sexuais contra crianças no Orkut.

De acordo com o que ficou estabelecido neste TAC, a Google assumiu os seguintes compromissos:
a. Notificação automática de todas as ocorrências de pornografia infantil detectadas em perfis e
comunidades do Orkut, para que o MPF possa abrir as devidas investigações; b. Preservação de
todos os dados necessários às investigações pelo prazo mínimo de seis meses e o fornecimento
desses dados ao Ministério Público e à polícia brasileira, mediante autorização judicial; c. Preservação dos conteúdos publicados por usuários do Orkut pelo mesmo prazo, e fornecimento desses
conteúdos às autoridades públicas mediante autorização judicial; d. Cumprimento integral da legislação brasileira, no que se refere a crimes cibernéticos praticados por brasileiros ou por meio
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3 O julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 784-DF
Voltando ao caso do serviço de mensagens eletrônicas GMail, cumpre
ressaltar a grande dificuldade que se percebe em vencer a resistência imposta
pela Google, que apresenta diversos pedidos de reconsideração, recursos e
impetrações contra as ordens de quebra do sigilo telemático.
Recentemente essa postura se repetiu no âmbito do Inquérito 784DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a Exma. Relatora,
Min. Laurita Vaz, levou a questão à Corte Especial do STJ, por meio de uma
questão de ordem, a qual, por maioria, referendou a determinação de que
a empresa Google Brasil Internet Ltda. cumpra a ordem de quebra do sigilo
telemático deferida naqueles autos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.
A referida questão de ordem foi julgada pela Corte Especial do STJ
no dia 17 de abril de 2013 e recebeu a seguinte ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DA MINISTRA RELATORA QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS EM INQUÉRITO EM TRÂMITE NESTE STJ. GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA. DESCUMPRIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE.
INVERDADE. GOOGLE INTERNATIONAL LLC E GOOGLE INC. CONTROLADORA AMERICANA. IRRELEVÂNCIA. EMPRESA INSTITUÍDA E

de conexões de internet efetuadas no Brasil; e. Reformulação do setor de atendimento ao consumidor da Google, que fica obrigado a responder, no prazo de até 15 dias úteis, todas as reclamações
formuladas por e-mail ou via postal, de usuários do Orkut prejudicados pela criação de perfis e
comunidades falsas ou ofensivas; f. Desenvolvimento de tecnologia eficiente de filtragem e implementação de moderação humana para impedir a publicação de fotografias e imagens de pornografia infantil no serviço Orkut; g. Desenvolvimento de ferramenta por meio da qual o hotline
conveniado Safernet (www.denunciar.org.br) encaminhe até 500 denúncias únicas/dia para que
os funcionários da empresa analisem, retirem o conteúdo criminoso do ar, informem ao MPF quais
continham indícios de pornografia infantil, racismo e outros crimes de ódio, e preservem todas
as provas; h. Retirada de conteúdos ilícitos, mediante ordem judicial, requerimento de autoridade
policial ou do Ministério Público, e preservação dos dados necessários à identificação dos autores
desses conteúdos; i. Desenvolvimento de ferramenta de comunicação direta com o MPF, a fim de
facilitar o encaminhamento das denúncias, formulação de pedidos de remoção e preservação de
dados; j. Informação adequada aos usuários brasileiros sobre os principais crimes cometidos no
serviço Orkut (pornografia infantil, crimes de ódio, crimes contra a honra, entre outros); k. Desenvolvimento de campanhas de educação para o uso seguro e não criminoso da internet; l. Financiamento de 100 mil cartilhas que serão distribuídas a crianças e adolescentes de escolas públicas,
com informações para o uso seguro da internet; m. Manutenção de link, nas páginas do Orkut, para
o canal de denúncias conveniado www.denunciar.org.br.
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EM ATUAÇÃO NO PAÍS. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS
BRASILEIRAS, ONDE OPERA EM RELEVANTE E ESTRATÉGICO SEGUIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO. TROCA DE MENSAGENS, VIA E-MAIL,
ENTRE BRASILEIROS, EM TERRITÓRIO NACIONAL, COM SUSPEITA DE
ENVOLVIMENTO EM CRIMES COMETIDOS NO BRASIL. INEQUÍVOCA
JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DADOS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS
DE PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA DE ESTADO
OU EMPRESA ESTRANGEIROS. AFRONTA À SOBERANIA NACIONAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.

O voto condutor, de lavra da Exma. Ministra Laurita Vaz, teve o seguinte conteúdo:
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Senhor Presidente, Senhores Ministros, trago à apreciação de Vossas
Excelências, em questão de ordem, uma controvérsia que se instalou
nos autos do inquérito em epígrafe, de minha relatoria, a qual, na verdade, tem-se repetido perante os juízos de primeiro grau e tribunais
pátrios, e provavelmente é ou será um problema em outros inquéritos
que tramitam nesta Corte, relacionado a dificuldades que a GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA levanta para não cumprir ordens judiciais
de quebra de sigilo das comunicações por e-mail, envolvendo, no caso,
o gmail.
A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, reiterando a argumentação de
alhures, por meio de seus ilustres advogados constituídos, ofereceu
extensas justificativas, cujas cópias foram repassadas aos eminentes pares (fls. 263/494), sustentando a suposta impossibilidade de
cumprir a ordem de quebra do sigilo das comunicações feitas pelo
investigado pelo gmail. Argumentam, em essência, que os dados em
questão estão armazenados em território norte-americano e, por isso,
sujeitos à legislação daquele país, que considera ilícito a divulgação
por pessoa ou entidade provedora de um serviço de comunicação eletrônica dos conteúdos de uma comunicação mantida em armazenamento eletrônico (referência à Lei norte-americana da Privacidade em
Comunicações Eletrônicas - “ECPA”, §§ 2701-2712). Contudo, indica a
via diplomática para a obtenção dessas informações, fazendo menção
ao acordo de assistência judiciária em matéria penal em vigor entre
Brasil e EUA (Decreto 3.810/2001). Requereram os combativos causídicos da empresa, ainda, a não-aplicação de medidas coercitivas contra
os representantes da GOOGLE BRASIL em razão da “razoável dúvida
quanto ao procedimento aplicável [...], ao menos até que a matéria seja
analisada por esse Egrégio Tribunal “ (fl. 270 - autos apartados n.º 02),
fazendo alusão aos RMS n.os 35.571/SP e 34.699/RS, da relatoria, res-
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pectivamente, dos ministros Marco Aurélio Bellizze e Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, ainda pendentes de julgamento.
Dada a urgência e imprescindibilidade da informação que se pretende
obter com a medida extrema decretada nestes autos, submeto a controvérsia à esta Corte Especial, considerando ainda a grande possibilidade
de essa situação se repetir em outros inquéritos em tramitação neste
Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Em se tratando de ordem judicial, o que se espera de qualquer cidadão ou entidade formalmente constituída no país é o seu fiel
cumprimento, sob pena de incursão no campo do ilícito, sujeitando
seus agentes ou dirigentes às penalidades da lei.
Nestes autos, a investigação em curso pode elucidar seríssimos crimes,
dentre eles os de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva,
fraude à licitação, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e
tráfico de influência.
Há razoável expectativa de se obter importantes elementos de prova
com a comunicação estabelecida por mensagens de e-mail entre os
investigados.
A ordem judicial já foi prolatada, quebrando o sigilo telemático, mas
a medida ainda não foi cumprida pela GOOGLE BRASIL, sob o pálido
argumento de que é a empresa controladora GOOGLE Inc., sediada
em território americano, que armazena os dados de e-mail, os quais
estariam inacessíveis física e juridicamente para a subsidiária brasileira, ressaltando que essas informações estariam sob proteção da
legislação americana.
A demora no cumprimento da ordem judicial emanada representa
inaceitável empeço ao bom andamento das investigações.
O obstáculo oposto, ademais, não procede. A sede-matriz (empresa
controladora) em território americano se faz representar aqui pela
GOOGLE BRASIL.
Ora, o que se pretende é a entrega de mensagens remetidas e recebidas
por brasileiros em território brasileiro, envolvendo supostos crimes
submetidos induvidosamente à jurisdição brasileira.
Nesse cenário, é irrecusável que o fato de esses dados estarem armazenados em qualquer outra parte do mundo não os transformam em
material de prova estrangeiro, a ensejar a necessidade da utilização
de canais diplomáticos para transferência desses dados.
Trata-se, evidentemente, de elemento de prova produzido, transmitido e recebido em território brasileiro, repito. Nada tem a ver com
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terras alienígenas, a não ser pelo fato de, por questões estratégico-empresariais, estarem armazenadas nos Estados Unidos.
Cumpre observar que a mera transferência reservada – poder-se-ia
dizer interna corporis – desses dados entre empresa contraladora e
controlada não constitui, em si, quebra do sigilo, o que só será feito
quando efetivamente for entregue à autoridade judicial brasileira, aqui.
Insisto: a simples transmissão de dados, resguardado seu conteúdo,
entre as entidades pertencentes ao mesmo grupo empresarial, com a
exclusiva finalidade de entrega à autoridade judiciária competente, no
caso a brasileira, não tem o condão de sequer arranhar a soberania
do Estado estrangeiro.
A quebra do sigilo dos dados requeridos é sabidamente medida de
suma importância para a elucidação de crimes cometidos em território
brasileiro por brasileiros, repito, mais uma vez.
Vale ressaltar que a referida empresa foi constituída em conformidade
com as leis brasileiras e, evidentemente, deve se submeter à legislação
pátria, não podendo se esquivar do cumprimento de requisição judicial
invocando leis americanas, pelo todo exposto, inaplicáveis ao caso.
Não se pode admitir que uma empresa se estabeleça no país, explore o
lucrativo serviço de troca de mensagens por meio da internet – o que
lhe é absolutamente lícito –, mas se esquive de cumprir as leis locais.
Remeter o Poder Judiciário Brasileiro à via diplomática para obter
tais dados é afrontar a soberania nacional, sujeitando o Poder Estatal
a inaceitável tentativa da empresa em questão de se sobrepor às leis
pátrias, por meio de estratagemas de política empresarial, sabe-se lá
com qual intenção.
Creio até que seria o caso de se sugerir à autoridade executiva um estudo sobre a necessidade de se impor condições mais rígidas para se
admitir tais atividades empresariais em território nacional, de modo
a se delimitar, desde logo, a responsabilidade pelo serviço prestado.
(...)
Nesse contexto, conquanto se reconheça a obrigação da empresa GOOGLE BRASIL entregar os dados armazenados, como estes não estão
em seu poder direto, não há como imputar a seus dirigentes, aqui, o
crime de desobediência, na medida em que, efetivamente, dependem
da colaboração de seus agentes na empresa sediada no exterior.
Todavia, a solução do impasse gerado pela renitência da empresa
controladora passa pela imposição de medida coercitiva pecuniária
pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts. 461,
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§ 5.º, 461-A, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, submeto à consideração desta Corte Especial a minha
determinação de, desde logo, fixar à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem
de quebra do sigilo telemático deferida nestes autos, sob pena de multa
diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso,
contado do recebimento do ofício”.
A GOOGLE opôs embargos de declaração a esta decisão, os quais foram
julgados na sessão da Corte Especial do STJ no dia 15 de maio de 2013,
tendo recebido a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DA
MINISTRA RELATORA QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS EM INQUÉRITO EM TRÂMITE
NESTE STJ. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESCUMPRIMENTO.
ALEGADO VÍCIO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO
DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO
LEVADA A REFERENDO DO COLEGIADO. ADEMAIS, ADVOGADOS DA
EMBARGANTES ESTAVAM PRESENTES E SE PRONUNCIARAM. SEUS
MEMORIAIS FORAM DISTRIBUÍDOS A TODOS OS MINISTROS, COM
ANTECEDÊNCIA. ABSOLUTA LEGALIDADE DA DECISÃO E DE SUA
CONVALIDAÇÃO PELA CORTE ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A
INICIAL NÃO-PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ALÉM DE NÃO SER O CASO,
POR SE TRATAR DE INQUÉRITO, A EMBARGANTE FOI PESSOALMENTE
INTIMADA DA DECISÃO, COM CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO E RESPECTIVA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. NÍTIDO INTENTO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

Nesse recurso, foram apontadas pela empresa Google Brasil Internet
Ltda. “três questões de ordem pública, uma contradição, três erros materiais, uma obscuridade e duas omissões”, permanecendo ela renitente, sem
cumprir a determinação judicial de entrega das comunicações feitas por e-mail (Gmail) por um dos investigados, cujo sigilo foi quebrado em decisão
monocrática convalidada pelo Colegiado.
No que interessa ao presente trabalho, podemos apontar os seguintes temas que foram rediscutidos pelo STJ no julgamento desses embargos:
a) A Google alegou que “apesar de reconhecer que a embargante não
pode cumprir a decisão, a manifestação ainda assim prossegue para imputar
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à empresa a culpa pela mora no atendimento da ordem”, insistindo, no ponto,
na alegada impossibilidade física de cumprimento da ordem.
No julgamento dos embargos, ficou esclarecido que a decisão recorrida, em verdade, “não reconheceu que a Google Brasil não pudesse cumprir
a ordem, mas tão somente consignou, em caráter prelibatório, que não se
pudesse imputar o crime de desobediência à pessoa física de seus diretores,
porque não poderiam eles, diretores, ser, pessoalmente, responsabilizados,
já que dependeriam materialmente da empresa-controladora. Daí a medida
coercitiva, por enquanto, ter sido direcionada apenas contra a pessoa jurídica
aqui estabelecida”.
b) A Google também insistiu na impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão, ao argumento de que “a transmissão das informações
solicitadas entre a Google Inc. e a embargante configuraria um crime para
os dirigentes da empresa americana”. A Google argumenta que “a decisão
parece supor que o juízo sobre a existência ou não do sigilo, bem como a
validade de sua quebra, teriam de ser feitos segundo a legislação brasileira”,
contestando tal premissa ao fundamento de que os dados estão armazenados
em território americano e, sendo assim, eles se regem pelas leis americanas.
No ponto, a empresa chega a dizer que “a ordem impugnada parece supor
que a jurisdição brasileira seria exercida sobre todo o mundo”. Aduz que “os
dirigentes da Google Inc. estão proibidos de entregar os dados solicitados e
serão sancionados criminalmente se o fizerem, ainda que agissem baseados
em uma ordem desse Eg. STJ”. Insiste que “a v. decisão incorre em obscuridade ao não expor qual o fundamento que lhe permitiria impor ordens a serem
executadas em outro país, quando o próprio Brasil considera inaceitável
semelhante providência”.
No julgamento dos embargos, ficou esclarecido que a decisão recorrida “não está estendendo a jurisdição brasileira para terras alienígenas” e
que não teve o conteúdo de “dizer a cidadão americano como proceder em
seu território”. Repetiu-se o fundamento segundo o qual “a empresa estabelecida em território brasileiro deve responder à legislação brasileira”, pois
“a empresa aqui instalada não pode se apresentar apenas para colher os
lucros, mas se eximir das obrigações que a legislação brasileira se lhe impõe”.
O STJ entendeu que a empresa Google Brasil buscava, em verdade,
transferir a responsabilidade para a sede controladora estadunidense.
Consignou-se, ademais, que “o remetente, um dos principais investigados nestes autos, é brasileiro, transmitiu mensagens sob suspeita em ter104
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ritório brasileiro, havendo fundada desconfiança de haver nessas mensagens
informações que esclareçam crimes cometidos em território brasileiro, contra vítimas brasileiras, mormente o próprio Estado. Incide sobre a espécie,
sem dúvida, os arts. 5.º e 6.º do Código Penal, que determina a aplicação da
lei brasileira ao crime cometido em território nacional”.
Ademais, ficou registrado que “a informação buscada – o teor das
mensagens do investigado – não guarda nenhuma ligação com terras estrangeiras, a não ser pelo fato de lá estarem armazenadas, circunstância esta
que se deve, única e exclusivamente, a uma decisão político-empresarial da
Google que, aqui, se faz representar pela Google Brasil Internet Ltda, embora
insista em negar esse fato, pomo de toda controvérsia suscitada”.
E, em conclusão, asseverou-se ser “inadmissível, sob qualquer aspecto, que uma empresa privada, seja de qual origem for, preste serviços desse
jaez estratégico – comunicações telemáticas –, atue no enorme mercado
brasileiro, explorando a atividade empresarial, diga-se, licitamente, mas
se recuse a cumprir as leis deste país, empurrando os ônus à controladora
sediada em outro país”.
c) A Google alega que, “ao contrário do que sustenta a v. decisão, a
troca de mensagem não ocorre dentro do território brasileiro. Por meio de
quaisquer computadores conectados à internet, os usuários do Gmail acessam suas contas operadas pela Google Inc. para receber e enviar e-mails.
As informações respectivas (caixas de entrada e saída com as mensagens
recebidas e enviadas) são armazenadas e manuseadas exclusivamente pela
Google Inc., no exterior”.
No julgamento dos embargos, contudo, restou decidido que “não há
nenhuma dúvida acerca do funcionamento dos e-mails . Sabe-se que a base de
dados se encontra armazenada em território americano, como poderia estar
em qualquer outro lugar do mundo. Isso é sabido, e a decisão não desconsiderou tal fato. O que há, isso sim, é uma diferente interpretação da situação”.
d) A Google afirma que seria ilícita qualquer forma de transferência de
dados entre a Google Inc. e a Google Brasil, ao fundamento de que “esta não
constitui uma agência, sucursal ou filial da empresa estrangeira. A Google Inc.
não opera no Brasil: assim como em diversos outros serviços adquiridos pela
internet – como compras –, não há a necessidade de intermediários locais;
os usuários firmam um contrato com a empresa estrangeira e usufruem do
serviço diretamente, acessando servidores localizados no exterior.”
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No julgamento dos embargos, ficou esclarecido que “nenhum obstáculo material há para que se viabilize o acesso remoto aos dados armazenados em servidor da Empresa Google pela controlada no Brasil, atendidos,
evidentemente, os limites da lei brasileira. A ordem pode ser perfeitamente
cumprida, em território brasileiro, desde que haja boa-vontade da empresa.
Impossibilidade técnica, sabe-se, não há”.
e) A Google ainda alega que seria necessária a utilização do tratado
de cooperação em matéria penal no caso específico e que sua não utilização,
sem a declaração de sua eventual inconstitucionalidade, malfere a súmula
vinculante 10 do STF, violando o princípio da separação dos Poderes.
Nesse ponto, no julgamento dos embargos, ficou esclarecido que:

[...] os fundamentos da decisão, por si sós, já sustentam a conclusão
de que a Google BRASIL deve submeter às leis do país, na condição de
legítima representante da empresa-controladora, sendo absolutamente
desnecessária a utilização do tratado de cooperação, cuja inconstitucionalidade não se cogita. O referido acordo internacional (Decreto
n.º 3.810/2001) trata de matéria importante e tem sido útil às partes
signatárias em situações em que ele se faz necessário. O caso dos autos, todavia, envolve questão antecedente e prejudicial. Se se conclui
que há obrigação de submissão da Google Brasil às leis brasileiras e,
por conseguinte, às ordens judiciais, deve ela providenciar os meios
para cumpri-las, sendo secundária a questão de haver ou não tratado
de cooperação internacional. Com efeito, a alternativa apontada pela
Google Brasil, buscando se esquivar da responsabilidade direta, oferecendo a via diplomática para a autoridade judicial brasileira, não a
exime de cumprir a ordem [...].

Contra a decisão proferida pela Corte Especial a empresa Google impetrou, ainda no STJ, o Mandado de Segurança 20.116, que, sob a relatoria
do Exmo. Ministro Arnaldo Esteves Lima, foi julgado em 16 de setembro de
2013, e não conhecido, com a seguinte ementa:
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATO DA PRÓPRIA CORTE ESPECIAL DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
267/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. A sistemática processual pátria somente admite, em princípio, a
devolução do julgamento ao mesmo órgão por meio da oposição de
embargos de declaração, nas hipóteses do art. 619/CPP.
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2. É incabível a impetração de mandado de segurança dirigida ao órgão
especial do Tribunal prolator da decisão atacada. Precedentes.
3. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso” (Súmula 267/STF).
4. Não há falar em teratologia da decisão que, após exaustiva fundamentação, comina multa diária a empresa que não cumpre ordem de
quebra de sigilo telemático deferida em inquérito judicial.
5. Mandado de segurança não conhecido.

Contra a decisão proferida pela Corte Especial no Inq. 784-QO a Empresa Google também interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, ainda pendente de juízo de admissibilidade.

4 Análise do ponto fulcral da controvérsia: a relação entre a
sociedade estrangeira Google Inc. e a sociedade nacional
Google Brasil Internet Ltda.

Da análise conjugada das decisões proferidas na questão de ordem e
nos embargos de declaração do Inq. 784-DF podemos extrair que a relação
entre a sociedade estrangeira Google Inc. e a sociedade nacional Google Brasil
Internet Ltda. é o ponto fulcral de toda a controvérsia.
Assim sendo, na medida em que a empresa Google Brasil insiste que
não constitui uma agência, sucursal ou filial da empresa estrangeira, e que
a Google Inc. não opera no Brasil, o STJ fixa a premissa de que a Google Inc.
aqui se faz, sim, representar pela Google Brasil Internet Ltda, “embora insista
em negar esse fato, pomo de toda controvérsia suscitada”.
4.1 A caracterização da Google Brasil Internet Ltda. como empresa
controlada pela Google Inc.

Não há dúvidas de que a empresa Google Brasil Internet Ltda. caracteriza-se formalmente como sociedade nacional, nos exatos termos do art.
1.126 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002): “Art. 1.126. É
nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que
tenha no País a sede de sua administração4”. Contudo, é sabido que a Google
4

No ponto, vale citar a lição de Gonçalves Neto (2007, p. 537-546): “Vê-se que a sociedade nacional
ou brasileira identifica-se pela ocorrência cumulativa destes dois elementos de conexão: (i) orga-
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Brasil Internet Ltda. tem como sócias a Google Inc. e a Google International
LLC.5, que é uma subsidiária norte-americana da própria Google Inc.6, conforme consta dos registros da U.S. Securities and Exchange Commission7 8 9.
Sendo assim, torna-se indubitável que a empresa Google Brasil Internet Ltda. é controlada pela sociedade estrangeira Google Inc., nos exatos
termos do art. 1.098 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos
votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder
de eleger a maioria dos administradores;

5

6

7
8

9

nização segundo as leis brasileiras e (ii) sede de sua administração no Brasil. Por conseguinte, toda
outra sociedade a que faltar qualquer desses elementos será estrangeira”.

A informação de que a Google Inc. e a Google International LLC. são as sócias da Google Brasil
Internet Ltda. consta expressamente do acórdão proferido pelo TJRS (Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul) no Agravo de Instrumento 70015755952. Disponível em: http://www.prsp.mpf.
mp.br/prdc/area-de-atuacao/direitos-humanos/dhumint/Acordao%20do%20TJ-RS%20-%20
responsabilidade%20civil%20Google%20Brasil.pdf. Acesso em: 14 mar. 2014.

Vale registrar que a eventual origem estrangeira de parte ou mesmo da totalidade do capital social
da empresa não prejudica sua caracterização como sociedade nacional. Nesse sentido, veja-se a
seguinte lição: “Em regra, o capital votante não influi nessa classificação. Pode existir, de fato, uma
sociedade brasileira cujo capital social pertença em sua totalidade a estrangeiros, da mesma forma
que é possível haver uma sociedade estrangeira com capital integralmente formado pela participação de sócios ou acionistas brasileiros. A exigência de capital nacional, quando legalmente
prevista, é apenas um plus para as sociedades brasileiras” (GONÇALVES NETO, 2007, p. 537-546).
Disponível em: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312507044494/
dex2101.htm. Acesso em: 14 mar. 2014.

A U.S. Securities and Exchange Commission, frequentemente abreviada SEC, é uma   agência
federal dos Estados Unidos que detém a responsabilidade primária pela aplicação das leis de títulos
federais e pela regulação do setor de valores mobiliários, as ações da nação e opções de câmbio,
e outros mercados de valores eletrônicos nos Estados Unidos. A SEC foi criada pela seção 4 do
Securities Exchange Act of 1934 e comumente referido como o Ato 1934. Além do Ato 1934, a SEC
aplica o Securities Act of 1933, o Trust Indenture Act of 1939, o Investment Company Act of 1940, o
Investment Advisers Act of 1940, o Sarbanes-Oxley Act of 2002 e outros estatutos. Equivaleria, no
Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Ver também BAKER, Loren. Google’s 30 US Subsidiaries & Google’s International Companies. Disponível em: http://www.searchenginejournal.com/googles-30-us-subsidiaries-googles-international-companies/4481/. Acesso em: 17 mar. 2014.
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II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em
poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades
ou sociedades por esta já controladas10.

4.2 A impossibilidade de caracterização da Google Brasil Internet
Ltda. como filial, agência, sucursal ou estabelecimento da
Google Inc.

No ponto, cumpre estabelecer que “a distinção entre filial e empresa
com maioria do capital controlada por outra (nacional ou estrangeira) —
sociedade-filha e sociedade controlada — sempre foi feita no direito brasileiro” (LACOMBE, 1965, p. 59).
No plano legislativo, enquanto o Código Civil (Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002) trata da empresa controlada no art. 1.098, as filiais, agências
e sucursais encontram tratamento em seu art. 969, a saber:
Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar
sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis,
neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede.

Já na doutrina, é tradicional a lição de Trajano de Miranda Valverde
(1953, v.1, p. 399) que faz nítida distinção entre sociedade-filha (empresa
controlada) e filial, termo que emprega como sinônimo de sucursal e agência
e que define por “organização ou estabelecimento que depende de outro, o
principal, em regra situado fora da circunscrição política ou administrativa
em que se encontra o último”. Diz ainda que a diferença se prende ao fato
de que as sociedades-filhas (empresas controladas) gozam de autonomia
10

Importa aqui diferenciar sociedades coligadas e controladas, fazendo para tanto uso do magistério de Ascarelli (1946, p. 533), que estuda o problema das sociedades coligadas e controladas,
afirmando haver coligação em sentido restrito quando uma sociedade é sócia da outra; há controle quando a participação de uma sociedade em outra faculta legalmente o controle da primeira
pela segunda; e haverá um holding quando uma sociedade, sem explorar diretamente nenhuma
atividade comercial, tiver o seu patrimônio investido em ações ou cotas de outras sociedades que
tenham ficado, por isso mesmo, sujeitas ao seu controle.
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jurídica, de personalidade, o que não ocorre com as filiais, que são meras
extensões da organização principal.
Neste cenário, fica indubitável a impossibilidade de caracterização
da Google Brasil Internet Ltda. como filial, agência, sucursal11 ou estabelecimento da Google Inc.
4.3 A caracterização da Google Brasil Internet Ltda. como
subsidiária da Google Inc.

O Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), apesar de trazer
o conceito de empresa controlada, não traz a definição legal de subsidiária
de empresa estrangeira. Tal definição, no direito positivo brasileiro, é encontrada no Decreto 55.762, de 17 de fevereiro de 1965, que regulamenta
a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.
Esse regulamento, como bem aponta Lacombe (1965, p. 59), “colocou novamente em pauta o problema da conceituação de filial, subsidiária
e empresa com maioria de capital estrangeiro. O regulamento refere-se expressamente a uma dessas figuras jurídicas no § 2° do art. 3°, no art. 20 e
seu parágrafo único, e nos arts. 34, 35 e 36”.
Analisando então os dispositivos do Decreto 55.762/65 antes mencionados e, em especial, o seu art. 20, parágrafo único, é que se chega à conclusão de que existem três conceitos nitidamente distintos: o de filial, o de
subsidiária e o de empresa cuja maioria do capital pertença a estrangeiros
(LACOMBE, 1965, p. 62)12; senão vejamos:
11

12

No ponto, vale esclarecer estes conceitos, que apesar de próximos são distintos, tomando de empréstimo valiosa lição de Tzirulnik (2003, p. 27), a saber: “Filial é definida como sociedade empresarial que, embora atue sob a direção e a administração de outra, a matriz, mantém a sua personalidade jurídica e o seu patrimônio, porém preservando a sua autonomia diante da lei e do público,
motivo pelo qual não há de ser confundida com sucursal nem com agência. Agência, em essência,
refere-se à empresa especializada em prestação de serviços, cuja função é eminentemente a de
intermediária. Sucursal, por sua vez, refere-se a estabelecimento empresarial acessório e distinto do estabelecimento principal, cuja atividade engloba tratar dos negócios do estabelecimento
principal, a cuja administração está ligada, sem, contudo, constituir nem filial nem agência”.
“não havia, no entanto, até a publicação do Decreto nº. 55.762, distinção entre empresa com maioria do capital estrangeiro e subsidiária”.
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Art. 20. Não serão permitidas remessas para pagamento de royalties
pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil
e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da
empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos royalties
no estrangeiro.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se subsidiária
de empresa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no País, de cujo
capital com direito a voto pelo menos 50% (cinqüenta por cento) pertença, diretamente ou indiretamente, a empresa com sede no exterior.

No caso ora sob análise, a empresa Google Brasil Internet Ltda. se
enquadra perfeitamente como subsidiária de empresa estrangeira, pois seu
capital com direito de voto pertence, à razão de 100%, à sociedade sediada
no exterior, qual seja: a empresa Google Inc.
Não se pode dizer que a Google Brasil Internet Ltda. seja uma filial
da Google Inc. em razão da autonomia jurídica que apresenta, como já fixado anteriormente. Também não é simples empresa com maioria do capital
social pertencente a estrangeiros, pois, para além disso, todo o capital com
direito a voto pertence, ainda uma parte de forma indireta, à mesma sociedade estrangeira.
Essa caracterização não pode ser afastada pelo fato de que a própria
empresa Google Inc., em seu sítio oficial na internet, descreve o endereço da
sede da Google Brasil Internet Ltda. como sendo um de seus “escritórios”
internacionais (Google São Paulo: Av. Brigadeiro Faria Lima 3900, 5º andar,
Bairro Itaim, 04538-132), assim como também faz quanto ao endereço da
filial desta empresa (Google Belo Horizonte: Av. Bias Fortes 382, 6º andar,
Bairro Lourdes, 30170-010)13.
Aliás, interessante observar que o chamado “escritório” Google Belo
Horizonte era, em verdade, uma empresa, Akwan S/A, cuja totalidade das ações
foi adquirida pela Google Inc. no ano de 2005 e transferida na mesma data
para Google Brasil Internet Ltda.14, transformando-se depois em filial desta.
13
14

Disponível em: http://www.google.com.br/about/company/facts/locations/. Acesso em: 5 maio 2014.

Essa informação consta dos autos do Ato de Concentração 08012.006162/2005-47, que tramitou
perante o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Disponível em:
http://www.abusando.org/denuncias/akwan-cade_google1.pdf. Acesso em: 5 maio 2014.
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Por outro lado, sobreleva dizer que nos registros da U.S. Securities
and Exchange Commission15 consta expressamente a listagem da empresa
Google Brasil Internet Ltda. como sendo uma subsidiária da Google Inc.
De todo modo, a caracterização que ora se faz só é possível mediante
o uso da técnica chamada “diálogo de fontes”, teoria que tem o fito de trazer
ao intérprete uma nova ferramenta hermenêutica hábil a solucionar problemas de conflito entre normas jurídicas (antinomias), para interpretá-las de forma coordenada e sistemática, em consonância com os preceitos
constitucionais.
4.4 A inaplicabilidade dos arts. 1.134 e ss. do Código Civil ao caso
em análise

Aqui se levanta, então, um importante ponto. É que a antiga Lei das
Sociedades por Ações, o Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940, em
normas que não foram revogadas pela Lei 6.404/7616, assim regulamentava
a atuação da pessoa jurídica estrangeira no território nacional:

Art. 64. As sociedades anônimas ou companhias estrangeiras, qualquer
que seja o seu objeto, não podem, sem autorização do Governo Federal,
funcionar no país, por si mesmas, ou por filiais, sucursais, agências, ou
estabelecimentos que as representem, podendo, todavia, ressalvados
os casos expressos em lei, ser acionistas de sociedade anônima brasileira (art. 60).

Com o advento do atual Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro
de 2002), especificamente de seus arts. 1.134 e ss., a matéria passou a ser
disciplinada por este dispositivo legal, ficando, pois, derrogadas as normas
do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 194017. No ponto, veja-se:

15
16

17

Disponível em: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312507044494/dex2101.
htm.  Acesso em: 5 maio 2014.

No ponto, note-se que o art. 300 da atual Lei de Sociedades por Ações, a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foi expressa em manter a vigência dos arts. 59 a 73 da antiga Lei das Sociedades por
Ações, o Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940.

A maior alteração que ocorreu no trato da matéria, embora não importe ao caso ora sob análise, é
que no regime anterior apenas se exigia autorização das sociedades anônimas e companhias estrangeiras, enquanto que no regime atual a exigência incide sobre todas as sociedades estrangeiras.
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Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não
pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que
por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os
casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira18 19.
18

19

No ano de 1990, ainda na vigência dos arts. 64 e ss. do Decreto-lei2.627/40, valendo-se do disposto
no art. 84, IV, da Constituição Federal e no art. 12 do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, a
Presidência da República delegou ao ministro da Justiça a competência para aprovar, nos termos
do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940, as alterações introduzidas nos atos que regem
o funcionamento das sociedades estrangeiras no Brasil, sujeito ao controle ou fiscalização desse
ministério (Decreto 99.436, de 2 de agosto de 1990). Em 1993 essa competência foi repassada ao
ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo (Decreto 796, de 13 de abril de 1993). Com a reforma administrativa que adveio da Medida Provisória 1.999-17, de 11 de abril de 2000, o Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo foi transformado em Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com isso, ainda em 2000 tal competência foi repassada para o ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além disso, a competência delegada foi
ampliada para fins de “decidir e praticar os atos de autorização de funcionamento no Brasil de empresa ou sociedade estrangeira, inclusive para a alteração de estatutos e a cassação de autorização
de funcionamento”, vedando-se a subdelegação (Decreto 3.444, de 28 de abril de 2000). Em 2006,
agora na vigência dos arts. 1.134 e ss. do Código Civil, foi incluída na delegação a nacionalização e
permitida a subdelegação (Decreto 5.664, de 10 de janeiro de 2006). Então, por meio da Portaria 16,
de 2 de fevereiro de 2006, o de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior subdelegou a competência ao secretário de Comércio e Serviços para autorizar o funcionamento, no Brasil,
de sociedade estrangeira, bem como suas alterações estatutárias ou contratuais e cassação da autorização. Em 2010, com base no art. 24 da Lei10.826, de 22 de dezembro de 2003, e no art. 50, I, do
Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004, foi acrescida regra segundo a qual quando a atividade a ser
exercida pela sociedade estrangeira envolver produtos controlados pelo Exército, relacionados no
Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto 3.665,
de 20 de novembro de 2000, a autorização deve ser precedida de anuência do Comando do Exército
(Decreto 7.253, de 2 de agosto de 2010). Finalmente, em 2013, com a criação da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa (Lei 12.792, de 28 de março de 2013), foi delegada competência ao ministro de
Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, para decidir
e praticar os atos de autorização de funcionamento, no Brasil, de sociedade estrangeira, inclusive
para aprovação de modificação no contrato ou no estatuto, sua nacionalização e a cassação de autorização de seu funcionamento, permitida a subdelegação (Decreto 8.060, de 29 de julho de 2013).
Registre-se, aqui, que a transferência dessa competência delegada do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para o ministro de Estado chefe da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa da Presidência da República (...) pode ser criticada sob o pálio do art. 27, IX, da
Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, que assim dispõe: “Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de
competência de cada Ministério são os seguintes: (...) IX – Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior: (...) i) execução das atividades de registro do comércio”.

Os arts. 64 e ss. do Decreto-lei 2.627/40, após o advento do Decreto 99.436, de 2 de agosto de
1990, foram regulamentados pela Instrução Normativa 59, de 13 de junho de 1996, do DNRC (De-
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Cumpre, então, fixar se “subsidiária de empresa estrangeira” é conceito englobado pela expressão “estabelecimentos subordinados”, de modo a
ensejar a necessidade de autorização para funcionamento no Brasil, ou não.
Pois bem. Fazendo uma análise histórica, vê-se que o art. 64 do Decreto-lei 2.627/40 limitava expressamente a necessidade de autorização
para funcionamento às hipóteses de filiais, sucursais, agências ou estabelecimentos que as representem. Com base na literalidade da norma legal,
“não se cogitou jamais de exigir autorização de funcionamento a sociedades
constituídas no Brasil, mas com capital inteiramente controlado por empresas estrangeiras” (LACOMBE, 1965, p. 60; FERREIRA, 1958, p. 1336 e ss.).
Já o Código Civil traz apenas a expressão “ainda que por estabelecimentos subordinados”. Segundo o magistério de Gonçalves Neto (2007,
p. 537-546), “por estabelecimento subordinado deve-se entender todo e
qualquer braço da pessoa jurídica que venha a se instalar em território
brasileiro, como filial, sucursal, agência, escritório de representação etc.,
como constava na previsão do art. 64, do Dec.-lei 2.627/1940”. Vê-se, desse
modo, que “estabelecimento subordinado” se refere, no caso, tão somente
às filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação de uma
sociedade constituída e sediada no exterior; ou seja, uma subsidiária de
empresa estrangeira constituída no Brasil na forma do art. 1.126 do Código
Civil (Lei10.406, de 10 de janeiro de 2002) não se engloba no conceito de
“estabelecimentos subordinados”.
Uma outra questão, ainda no âmbito da interpretação do art. 1.134
do Código Civil, diz respeito à possibilidade de a sociedade estrangeira ser
sócia de sociedade simples no Brasil. O ponto central da controvérsia está
em que o art. 1.134 estabelece que a sociedade estrangeira pode, ressalvadas
as proibições legais, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Como o
texto legal faz referência apenas a acionista de S/A, questiona-se se poderia
ou não ser sócia de sociedade simples (ressalvadas as proibições legais20).

20

partamento Nacional do Registro do Comércio). Em seguida, foi editada pela Instrução Normativa DNRC 81, de 5 de janeiro de 1999, que teve vigência, inclusive, após a entrada em vigor do atual
Código Civil. Com a alteração da delegação de competência pelo Decreto 8.060, de 29 de julho de
2013, foi então editada a Instrução Normativa 7, de 5 de dezembro de 2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração (DREI), ato normativo vigente na presente data.

Uma listagem bastante elucidativa das proibições legais pode ser vista no anexo da Instrução
Normativa DNRC 76, de 28 de dezembro de 1998, e também no Anexo da Instrução Normativa
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No ponto, vale registrar que, antes da entrada em vigor do atual
Código Civil, a questão não apresentava maiores contestações, exceto por
raras vozes dissonantes do entendimento majoritário21. É que, apesar de
apresentar redação em todo semelhante ao atual art. 1.134 do Código Civil,
o art. 64 do Decreto-lei 2.627/40 pertencia a uma norma legal específica das
sociedades anônimas, e por isso a falta de menção à questão das sociedades
simples era vista com grande normalidade. Aliás, como o Decreto 3.708/19,
que tratava da constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade
limitada, estabelecia em seu art. 18 que a Lei das Sociedades Anônimas seria
também aplicável às sociedades por quotas, subsidiariamente, a permissão para as empresas estrangeiras participarem em sociedades anônimas
brasileiras constante do art. 64 do Decreto-lei 2.627/40 foi estendida às
sociedades por quotas.
Contudo, com a edição do atual Código Civil (Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), este passou a regular a matéria em seu art. 1.134, e todo
aquele raciocínio jurídico construído anteriormente mostrou-se, então, questionável. Isso porque o atual Código Civil rege todos os tipos de sociedades
no livro “Do Direito de Empresa”. É nesta parte que se encontra o art. 1.134,
prevendo — tal como a norma que o antecedeu — que as sociedades estrangeiras ou seus estabelecimentos subordinados não poderão funcionar
no Brasil sem prévia autorização do Poder Executivo, podendo, entretanto,
ser acionistas de sociedades anônimas brasileiras. O referido dispositivo,
contudo, não estendeu essa ressalva às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, como seria de se esperar, e é justamente nesse ponto que
tem início essa discussão.
Vale aqui recorrer ao magistério de Franco Netto e Sequerra (2002):

21

DREI 14, de 5 de dezembro de 2013.

Vale citar aqui o magistério de Roni G. Garcial (1984, p. 148 apud FRANCO NETTO; SEQUERRA,
2002), segundo o qual não se pode admitir a participação estrangeira em limitadas, pois através
do art. 64 do Decreto-lei 2.627/40 as companhias estrangeiras “receberam autorização excepcional para a participação societária no Brasil, exclusivamente como acionistas de sociedade anônima brasileira. Embora a lei seja muito clara, autorizando as companhias estrangeiras apenas a
serem acionistas de sociedade anônima brasileira, o ambiente empresarial deste país foi invadido
por exóticas sociedades por quotas de responsabilidade limitada, nada mais, nada menos, que
multinacionais”. Esse entendimento, contudo, mostrou-se isolado, e a prática tratou de não questionar a possibilidade de sociedades limitadas com sócios estrangeiros.
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O fato desse artigo permitir a participação de sociedades estrangeiras
apenas em sociedades anônimas poderia levar ao entendimento de
que, a partir da vigência do novo Código Civil, as companhias estrangeiras que atuam no país não mais poderiam participar de sociedades
brasileiras que adotassem outra forma societária, como as sociedades
por quotas de responsabilidade limitada.
Outra razão que poderia corroborar esse entendimento é o fato de o
novo Código Civil, no capítulo especificamente dedicado às sociedades
por quotas de responsabilidade limitada, não fazer qualquer referência
à participação das companhias estrangeiras.

Importa ainda lembrar que:

[...] o art. 1.053 do Código Civil estabelece que qualquer omissão nas regras relativas às sociedades por quotas deverá ser suprida pelas normas
aplicáveis às sociedades simples e não mais pelas normas aplicáveis às
sociedades anônimas. As normas referentes às sociedades simples, por
sua vez, não fazem qualquer menção à participação das companhias
estrangeiras. Dessa forma, em princípio, parece que as sociedades estrangeiras não mais poderiam participar das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada (FRANCO NETTO; SEQUERRA, 2002).

A adoção desse entendimento, contudo, implicaria considerar irregulares todas as sociedades limitadas das quais participam sócios estrangeiros,
com as severas consequências daí advindas.
A regularização da situação dessas empresas poderia decorrer de uma
das seguintes medidas22: a) sua transformação em sociedade anônima; ou
b) sua transformação em filial, agência ou sucursal da empresa estrangeira,
com a obtenção de autorização para funcionamento no Brasil23.
Entretanto, esse entendimento não deve prosperar. Isso porque a
interpretação da parte final do art. 1.134, caput, deve considerar também o
22

23

A regularização seria necessária em virtude do disposto no art. 2.031 do Código Civil, que determina que as sociedades constituídas na forma da legislação anterior deveriam adaptar-se às
novas disposições no prazo de um ano a contar da sua entrada em vigor, ou seja, em 10 de janeiro
de 2003.

Além destas, mais duas medidas também podem ser vislumbradas como saneadoras da irregularidade: a) a obtenção de autorização para funcionamento no Brasil da própria sociedade simples;
e b) a alteração do contrato social para prever, com base no parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil, a incidência supletiva das normas das sociedades anônimas à sociedade simples.
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disposto nos arts. 1º, IV, 5º, caput, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição da República de 1988, de que ao sócio “sociedade estrangeira” deve
ser garantido o mesmo tratamento conferido ao sócio brasileiro, sendo certo
que a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer atividade econômica lhe
são assegurados, salvo nos casos expressamente excepcionados pela CR/88
ou pelas leis infraconstitucionais. Neste cenário, interpretar a parte final do
art. 1.134, caput, de maneira a vedar a participação da sociedade estrangeira
em toda e qualquer sociedade brasileira, com exceção da S/A, ou mesmo
simplesmente condicionar tal participação à prévia autorização do Poder
Executivo, afrontaria diretamente os dispositivos constitucionais mencionados. Nesse caso, a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica
pelo sócio, quando sociedade estrangeira, sofreriam uma limitação que simplesmente não se sustenta ou justifica, ainda mais quando considerado que
tal limitação decorreria do tipo societário da sociedade na qual participa o
sócio “sociedade estrangeira”, e não da atividade desenvolvida (CALDEIRA;
ROCHA, 2014)24. Nesse sentido é o enunciado 486 do CJF: “A sociedade estrangeira pode, independentemente de autorização do Poder Executivo, ser
sócia em sociedades de outros tipos além das anônimas”.
Assim, por tais fundamentos é que se conclui pela inaplicabilidade
dos arts. 1.134 e ss. do Código Civil à empresa Brasil Internet Ltda25.

24

25

Vide ainda Medeiros (2008) e Prado: Faraco (2009) entre diversos outros artigos. Em sentido
contrário, também existem respeitáveis opiniões, além de dois precedentes judiciais que tiveram
ampla repercussão na imprensa, por considerarem irregular a sociedade limitada com sócios
estrangeiros que não tinham autorização do Poder Executivo para figurar no quadro da sociedade. Como consequência deste entendimento, a 1ª. Vara de Falências e Recuperações Judiciais
de São Paulo negou o pedido de falência formulado por sociedade com sócio estrangeiro, e a
Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu pela responsabilidade pessoal dos sócios.

Registre-se, no ponto, que, caso se adote solução diversa, ou seja, pela impossibilidade de sociedades limitadas terem como sócios pessoas jurídicas estrangeiras, a situação da Google Brasil
Internet Ltda. seria de irregularidade, ensejando com isso graves consequências jurídicas em seu
desfavor.
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4.5 A limitação dos poderes do representante da Google Inc. no
Brasil para receber citações (e intimações) apenas em demandas
societárias
Como se viu, a participação de empresas estrangeiras como sócias
de pessoas jurídicas constituídas no Brasil sempre foi aceita pela nossa legislação, situação que não se alterou com o atual Código Civil.
Neste cenário, sucessivos atos normativos infralegais trataram de
regulamentar a matéria, como se pode ver do seguinte quadro:
IN DNRC 14,
de 19 de novembro de 198626
IN DNRC 31,
de 19 de abril de 1991
IN DNRC 58,
de 13 de junho de 1996

IN DNRC 76,
de 28 de dezembro de 1998

IN DREI 10,
de 5 de dezembro de 2013

Disciplina o registro e arquivamento de atos em
que participem pessoas físicas não residentes ou
domiciliadas no País, pessoas jurídicas com sede no
exterior e estrangeiros residentes ou domiciliados no
Brasil

Disciplina o registro e o arquivamento de atos em que
participem pessoas físicas e jurídicas não residentes
ou domiciliadas no País, ou estrangeiros residentes e
domiciliados no Brasil.

Dispõe sobre o arquivamento de atos de empresas
mercantis ou de cooperativas em que participem
estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil,
pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, residentes
e domiciliadas no exterior e pessoas jurídicas com sede
no exterior.
Dispõe sobre o arquivamento de atos de empresas
mercantis ou de cooperativas em que participem
estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil,
pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, residentes
e domiciliadas no exterior e pessoas jurídicas com sede
no exterior.
Aprova os Manuais de Registro de Empresário
Individual, Sociedade Limitada, Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Cooperativa e
Sociedade Anônima.

No ponto, importa notar que desde a Instrução Normativa DNRC
58, de 13 de junho de 1996 (art. 2º), há exigência expressa de que a pessoa
26

Antes da IN DNRC 14/86, a matéria já era tratada, de forma esparsa, pela Portaria DNRC 04, de
11/04/77, pela Instrução DNRC 01, de 02/01/74, pelos Ofícios-Circulares DNRC/DATC 48, de
05/11/80, e DNRC/DJ 11, de 07/04/86, entre outros atos normativos.
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jurídica com sede no exterior, que participe de sociedade mercantil, deverá
arquivar na Junta Comercial procuração específica, outorgada ao seu representante no Brasil, com poderes para receber citação judicial em ações
contra ela propostas, “fundamentadas na legislação que rege o respectivo
tipo societário”.
Tal norma foi repetida integralmente na IN DNRC 76, de 28 de dezembro de 1998, e na IN DREI 10, de 5 de dezembro de 2013, que atualmente
disciplina a matéria.
Sendo assim, no caso da Google Brasil Internet Ltda., é de se supor
que exista, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, procuração específica
outorgada pela Google Inc. ao seu representante no Brasil.
Contudo, pela literalidade da própria regra, tal procuração é específica para receber citação judicial em ações contra propostas contra a Google
Inc. “fundamentadas na legislação que rege o respectivo tipo societário”.
No caso concreto do Inquérito 784-DF, portanto, por não se tratar
de demanda fundamentada na legislação societária, tal procurador não teria
poderes para receber citações (e intimações) em nome da Google. Inc.
4.6 A insubsistência da consideração da Google Brasil Internet Ltda.
como representante legal da Google Inc. no Brasil

Diante de todo o exposto, pode-se, então, dizer que à luz do ordenamento positivo brasileiro não há norma legal expressa que ampare a consideração da Google Brasil Internet Ltda. como representante legal da Google
Inc. no Brasil. Chega-se a tal conclusão porque, fixada a premissa segundo a
qual a sociedade nacional Google Brasil Internet Ltda. (art. 1.126 do Código
Civil) não pode ser caracterizada como filial, agência, sucursal ou estabelecimento da Google Inc. (art. 969 do Código Civil), então não se podem aplicar
ao caso concreto ora em análise os arts. 12, VIII, e 88, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada
no Brasil (art. 88, parágrafo único);
Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
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I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado
no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no no I, reputa-se domiciliada
no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou
sucursal.

Esse cenário, em princípio, não sofre qualquer alteração diante do
fato de se poder caracterizar a Google Brasil Internet Ltda. como subsidiária da Google Inc. Também não altera a situação o disposto nos arts. 1.134
e ss. do Código Civil, pois em verdade essas normas não se aplicam ao caso
concreto da Google Inc.
Além disso, nem mesmo se pode socorrer à ferramenta de citar ou
intimar o representante legal nomeado perante a Junta Comercial, pois essa
representação é limitada às demandas societárias.
Contudo, mesmo diante desse cenário sobrevieram as decisões proferidas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça que têm como pressuposto
que a Google Inc. aqui se faz, sim, representar pela Google Brasil Internet
Ltda. Isso significa que a questão, então, não se exaure na aplicação literal
do direito positivo.

5 A solução teórica adotada pelo Eg. STJ: uma nova aplicação da
teoria da aparência

Apesar da constatação a que se chega após a análise dos dispositivos
legais pertinentes, vê-se que o STJ não se guiou por este caminho ortodoxo,
entendendo que o caso em questão exigiria uma solução jurídica para além
da simples literal do direito positivo. E essa solução, apesar de não ter sido
assim nominada, teve fundamento na teoria da aparência, senão vejamos:
5.1 A aplicação tradicional da teoria da aparência no Direito
Processual: citação da pessoa jurídica na pessoa daquele que se
apresenta como sendo seu representante

O direito brasileiro conhece aplicações da teoria da aparência nos
casos do representante que atua com poder ou capacidade aparente, do
herdeiro aparente, do casamento aparente, na proteção dos consumidores
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influenciados por mensagens publicitárias enganosas e abusivas, entre outros (PEREIRA, 2010, p. 495). Aqui, especificamente, nos interessa a aplicação dessa teoria aos casos de citação e intimação da pessoa jurídica. Nessa
vertente, seu conteúdo tradicional pode ser extraído da seguinte ementa,
oriunda do julgamento dos Embargos de Divergência em REsp 156.970/
SP, proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça na data de 02/08/2000,
tendo sido relator o Exmo. Min. Vicente Leal:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO QUE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA.
Em consonância com o moderno princípio da instrumentalidade processual, que recomenda o desprezo a formalidades desprovidas de
efeitos prejudiciais, é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem,
na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a
citação sem qualquer ressalva quanto a inexistência de poderes para
representá-la em Juízo.

Evidentemente, em termos estritos, essa teoria não se aplica ao caso
em análise, pois é flagrante a firme insurgência da empresa Google Brasil
Internet Ltda. contra qualquer tentativa de citação (ou intimação) da empresa
Google Inc. através de si. Ou, em outros termos, como a Google Brasil Internet Ltda. não se apresenta como representante legal da Google Inc., a teoria
da aparência, pelo menos em sua formulação tradicional, não se lhe aplica.
5.2 A nova aplicação da teoria da aparência no Direito Processual:
citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de sua
subsidiária no país

Contudo, é possível vislumbrar, na decisão proferida pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Inquérito 784-DF, uma aplicação inovadora
da teoria da aparência, especificamente no ponto em que considerou que
a Google Inc. se faz representar em terras brasileiras pela Google Brasil Internet Ltda.
No ponto, necessário se faz um ligeiro aprofundamento nos fundamentos teóricos da aparência.
Álvaro Malheiros (1978, p. 47-59) leciona que a teoria da aparência
foi formulada como reação à excessiva formalização de certas situações, o
que se deu recentemente, pois somente a partir dos últimos cem anos é que
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surgiu a necessidade, nas relações negociais, de se desprezar a realidade
pela aparência.
O autor esclarece que nos textos do Direito romano se observava não
a teoria da aparência, mas as figuras de aparência, sendo que foi no Direito
germânico que nasceu a primeira formulação do princípio da aparência de
direito.
Diz ainda que a aparência é fruto das exigências de rapidez nas comunicações, da aceleração dos negócios e da circulação dos bens na vida
moderna; é ela a resposta a uma necessidade jurídico-econômico-social.
Já Rizzardo (1982, p. 226) leciona que a aparência se justifica por
ser inafastável das realidades da vida, nas quais se deve considerar o que
comumente acontece, pois o homem não atribui tanta relevância ao conteúdo dos atos que realiza, e prioriza o aspecto exterior dos eventos que
se apresentam. Em outras palavras, o princípio da proteção dos terceiros
de boa-fé e a necessidade de segurança nas relações jurídicas justificam a
teoria da aparência.
Anne Danis-Fâtome (2004, p. 237 apud PEREIRA, 2010, p. 496) afirma
que a aparência é um mecanismo em expansão no direito privado com reflexos profundos nos contratos bilaterais, uma nova espécie de triunfo dos fatos
sobre o direito. Afirma que, atualmente, a aparência de um ato ou relação se
substitui ao próprio contrato ou é a verdadeira base do contrato. Por isso,
a aparência deve ser reconhecida em norma positiva, criando direitos em
casos de expectativas legítimas, quando presente a prévia boa-fé subjetiva
para que a aparência afaste as outras normas. Para a autora francesa, deve
haver a criação de um novo efeito obrigatório da informação, pois mesmo
que falsa e ocorrida na publicidade, se a aparência cria expectativas legítimas em pessoas de boa-fé e preconiza também a ineficácia de cláusulas
escondidas, é necessário uma juridicização maior da aparência no direito
civil dos contratos.
Vitor Kümpel (2007, p. 57-58) leciona que a aparência é a proteção
feita pelo sistema jurídico, por meio de princípios e regras, os quais garantem existência, validade e eficácia a algumas relações jurídicas que levam o
terceiro de boa-fé subjetiva a crer na seriedade do negócio pela incidência
da boa-fé objetiva; embora a situação esteja fundamentada em uma condição
insubsistente, deverá mesmo assim gerar efeitos regulares. No ponto, veja-se a seguinte passagem:
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Ver-se-á que, sem sombra de dúvida, a aparência é um princípio geral
do direito, com incidência relativa, pois só não pode ser aplicado contra
legem, até porque, muitas vezes, contrapõe princípios que dão eficácia
à situação real (KÜMPEL, 2007, p. 61).

A teoria da aparência de direito, para Álvaro Malheiros (1978, p.
43-50), não se fundamenta em nenhum outro princípio para existir, se não
em sua própria aparência. Cita o mesmo entendimento proferido pelo autor
italiano D’Amelio, para o qual a teoria da aparência se afirmou para regular
determinada relação, mas passou a fazer parte do sistema geral como verdadeiro princípio que pode ser invocado para regular outras situações jurídicas.
Vicente Ráo (1994. p. 203)27 leciona, com fundamento no autor francês J.C. Auloy, que a aparência não se apoia sobre o princípio da boa-fé, mas
antes esta constitui o elemento psicológico da teoria da aparência, sem que
seja o seu fundamento, visto que ela (boa-fé) não é suficiente para criar o
direito.
No ponto, vale citar o magistério de Fernanda Pereira (2010, p. 499),
a saber:

Os princípios do direito privado, dentro da perspectiva civil-constitucional devem ser conjuntamente utilizados, de forma harmônica e
complementar.
Dentro dessa perspectiva civil-constitucional e para se demonstrar a
incidência da teoria da aparência nas relações contratuais ou quase-contratuais da atualidade, é mister elencar os princípios que a norteiam e a tornam possível.
Para que se verifique a incidência da Teoria da Aparência, é necessário
que se destaque princípios de Direito Privado que a norteiam, sendo
aqui citados os mais relevantes, dentre eles, os princípios da boa-fé,

27

No ponto, necessário citar que os requisitos objetivos e subjetivos da aparência de direito são
elencados por Ráo (1994, p. 204) em lição repetida em praticamente todos os trabalhos sobre o
tema, a saber: que, como requisitos objetivos, é necessário: i) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma segura situação de direito;
ii) situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas;
iii) e, nas mesmas condições acima, apresentação da situação pelo titular aparente do direito
como se realmente existisse. Já como requisitos subjetivos enumera: “i) a incidência em erro de
quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera; ii) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu”.
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abuso de direito, justiça contratual e autonomia privada. Insta afirmar que em termos valorativos, a Teoria da Aparência se fundamenta, respectivamente, nos axiomas da segurança e lealdade, eticidade,
igualdade e liberdade.

Então, com base nestes fundamentos é que se pode extrair da decisão
proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Inquérito 784-DF
uma inovadora forma de aplicação da teoria (ou princípio) da aparência, que
teria como enunciado a expressão segundo a qual “as subsidiárias brasileiras
de empresas estrangeiras são, para todos os fins de direito, representantes
legais no país de sua controladora estabelecida no exterior”.
No ponto, vale destacar algumas características que se podem atribuir
a este novo enunciado:
a) Ele é uma reação à excessiva formalização da representação local
das empresas estrangeiras que atuam no país através de subsidiárias;
b) Ele despreza a realidade (ausência jurídica de filial, sucursal, agência ou estabelecimento subordinado da empresa estrangeira no país) pela
aparência, priorizando o aspecto exterior do evento que se apresenta: a
efetiva presença da empresa no país;
c) Ele contribui para a resposta a uma necessidade jurídico-econômico-social ao extinguir obstáculos à rápida e eficaz citação ou intimação
das pessoas jurídicas estrangeiras que atuam no país por intermédio de
subsidiárias, estando assim em consonância com o princípio da proteção
dos terceiros de boa-fé e a necessidade de segurança nas relações jurídicas,
possibilitando o efetivo e célere exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro;
d) Ele acolhe as expectativas legítimas das pessoas que se relacionam com a subsidiária, mas que criam relações jurídicas que envolvem, por
qualquer motivo, também a empresa estrangeira por si própria, agasalhando,
assim, a boa-fé subjetiva para que a aparência afaste as outras normas;
e) Ele impede que as pessoas jurídicas estrangeiras, nas relações
que surgem no direito interno, se utilizem de barreiras legais para dificultar, tornar onerosa ou até mesmo impossibilitar a sua citação ou intimação
(abuso de direito); e
f) Ele possibilita, portanto, que, mesmo diante de uma situação fundamentada em uma condição insubsistente (a representação da controladora
pela subsidiária), a citação e a intimação sejam consideradas existentes,
válidas e eficazes.
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Por fim, note-se que, em termos práticos, esse enunciado acarreta a
desconsideração inversa da personalidade jurídica28.
A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, está prevista no art. 50 do Código Civil e é aplicada nos casos de abuso de personalidade, em que ocorre desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nessa
hipótese, os efeitos de determinadas relações de obrigações são estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A desconsideração inversa, por sua vez, ocorre quando é desconsiderada a autonomia jurídica da pessoa jurídica, compatibilizando-se com a
vedação ao abuso de direito. Tal ferramenta é orientada para reprimir o uso
indevido da personalidade jurídica da empresa, e por isso se mostra absolutamente compatível com a hipótese ora tratada.
Então, no caso concreto do Inquérito 784-DF, temos que o Eg. Superior Tribunal de Justiça, valendo-se de uma inovadora aplicação da teoria
da aparência, considerou que a Google Inc. se faz representar em terras
brasileiras pela Google Brasil Internet Ltda., através da desconsideração
inversa da sua personalidade jurídica.

6 Conclusão: a desnecessidade de utilização da cooperação
jurídica internacional no caso concreto do Inquérito 784-DF

Dessa forma, considerando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda.
como representante no país de sua controladora Google Inc., basta a citação
ou intimação dela para que, para todos os efeitos legais, se tenha como citada
ou intimada a própria Google Inc.
E, uma vez citada ou intimada, especificamente para cumprir uma
ordem judicial de quebra de sigilo de mensagens de correio eletrônico, cumpre à Google Inc. atender a determinação em todos os seus termos, sem a
necessidade de utilização da cooperação jurídica internacional.

28

Até o momento o direito brasileiro aplica a desconsideração inversa da personalidade jurídica
basicamente naquelas situações em que o cônjuge ou companheiro empresário se vale de pessoa
jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para subtrair do outro cônjuge direito
oriundo da sociedade afetiva.
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A recusa em cumprir tal ordem judicial, além de sanções processuais29, sujeita a Google Inc. até mesmo à responsabilização com base na lei
anticorrupção, pois a Lei 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências, prevê,
em seu art. 5º, que constitui ato lesivo à administração pública nacional aquele que atenta contra princípios da administração pública, assim definidos,
entre outros (inciso V), dificultar atividade de investigação ou fiscalização
de órgãos, entidades ou agentes públicos.
Ademais, cumpre ressaltar que essa conclusão tem como pressuposto
o fato de que o conteúdo das mensagens de correio eletrônico cujo sigilo foi
afastado judicialmente encontra-se efetivamente sob a guarda da Google Inc.,
em qualquer lugar do mundo (a Google Inc. tem 13 data centers espalhados
por quatro continentes30), e até mesmo em territórios internacionais ou não
sujeitos a uma jurisdição específica31, ou ainda em locais não determináveis
geograficamente (clouding computing32).
Essa conclusão tem ainda, como pressuposto inarredável, o fato de
que as mensagens de correio eletrônico foram efetivamente produzidas no
Brasil e — o mais importante — se destinavam a destinatários também aqui
localizados, que as receberam enquanto estavam no país.
Dessa forma, atribui-se relevância àquele que tem a posse efetiva dos
dados (não importa necessariamente o local exato onde os armazena, pois
tal circunstância pode ser até mesmo indeterminável) e ao local onde eles
29
30

31

32

No caso concreto, como já se viu, foi fixada multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Conforme informação disponibilizada pela própria Google Inc., a empresa tem seis data centers
nos Estados Unidos – Berkeley County (Carolina do Sul), Council Bluffs (Iowa), Douglas County
(Georgia), Mayes County (Oklahoma), Lenoir (Carolina do Norte) e The Dalles (Oregon) – um no
Chile (Quilicura), em Hong Kong, em Cingapura, em Taiwan, na Finlândia (Hamina), na Bélgica
(Hamina) e na Irlanda (Dublin). Disponível em: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Acesso em: 31 mar. 2014.
Em 2013 circulou uma notícia — não confirmada — segundo a qual a Google Inc. estaria construindo um data center flutuante nos EUA. Disponível em: http://googlediscovery.com/2013/10/25/
google-esta-construindo-um-data-center-flutuante-nos-eua/. Acesso em: 31 mar. 2014.
Esse conceito refere-se à utilização da memória e da capacidade de processamento de computadores
e servidores compartilhados, que podem estar espalhados geograficamente por diversos lugares.
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foram produzidos (em especial, o local do destinatário das mensagens de
correio eletrônico) para fins de determinação da competência internacional.
No caso concreto em análise, como se viu, tendo a empresa Google
Inc. a posse efetiva das mensagens, deve ela ser demandada para entregá-las.
Sendo representada no Brasil pela Google Brasil Internet Ltda., por aplicação
da teoria da aparência (acarretando assim na desconsideração inversa da
personalidade jurídica), basta que sua subsidiária seja citada ou intimada
para cumprir a ordem judicial, sem a necessidade de citação ou intimação da
empresa controladora no estrangeiro (o que demandaria, em circunstâncias
diferentes, a formulação de um pedido de cooperação internacional).
E mais: tendo sido os dados (mensagens de correio eletrônico) remetidos e recebidos no Brasil, basta a ordem judicial brasileira de quebra
do seu sigilo, sem a necessidade de que essa ordem receba o exequátur de
qualquer outra autoridade judiciária estrangeira, nem da sede da empresa
que os detém nem do local físico onde possam estar armazenados (se isso
for determinável), pois o que se protege no direito moderno não é o dado em
si, mas o direito à intimidade e à vida privada do cidadão, e este (cidadão) se
submete à jurisdição do Estado onde pratica o ato, tornando assim, no caso
concreto do Inquérito 784-DF, desnecessária a formulação de um pedido de
cooperação internacional, pois — repita-se — as mensagens foram enviadas
e recebidas no Brasil33.
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Mecanismos de cooperação jurídica internacional em
matéria penal e o auxílio direto
Luciana Laurenti Gheller1

1 Introdução
Não se observa uniformidade terminológica quando da abordagem
do tema em foco, sendo utilizadas indistintamente várias expressões para
se referir à cooperação jurídica internacional, tais como “assistência judiciária internacional”, “cooperação internacional das jurisdições”, “cooperação
interjurisdicional” e “cooperação jurisdicional internacional”.
O PL 8.046/20102, Parte Geral, Capítulo II, adota a expressão “cooperação jurídica internacional”, que também é utilizada pelo Ministério da
Justiça em sua página na internet3.
A cooperação jurídica internacional significa, em sentido amplo, toda
forma de interação colaborativa entre dois Estados, voltada ao cumprimento
extraterritorial de medidas demandadas por um deles. Em sentido estrito,
refere-se ao auxílio direto, um dos mecanismos de cooperação.

2 Cooperação jurídica internacional e fontes normativas

No âmbito da cooperação jurídica internacional, entendida em seu
sentido mais amplo, as relações internacionais encontram disciplina em
normas de direito público internacional estabelecidas através de acordos
1
2
3

Juíza federal substituta.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados Federais, nomeada formalmente de PL 8.046/2010, que revoga a Lei 5.869/1973Código de Processo Civil.

http://www.mj.gov.br Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE1AEA2284A3C-41B5-973D-C4DF03D90402%7D&params=itemID=%7B9B7DC7E9-85D1-48B0-9001-C24B
05B2333F%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D. Acesso em: 7
maio 2014.
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bilaterais, regionais ou multilaterais, que têm se multiplicado com grande
velocidade nos últimos anos.
Acerca da cooperação jurídica internacional em matéria penal, são
inúmeros os acordos em que o Brasil figura como signatário, merecendo destaque os acordos multilaterais firmados no âmbito da ONU4, OEA5 e Mercosul6.
4

Acordos multilaterais ONU:
– Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006;
– Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Decreto 5.015, de
12/03/2004;
– Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças,
Decreto 5.017, de 12/03/2004;
– Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
relativo ao combate ao Tráfico de Migrantes por via terrestre, marítima e aérea, Decreto 5.016, de
12/03/2004;
– Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e
Munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Decreto 5.941, de 26/10/2006;
– Convenção para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, Decreto 5.640, de 26/12/2005;
– Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais Internacionais, Decreto 3.678, de 30/11/ 2000;
– Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à
prostituição infantil e à pornografia infantil, Decreto 5.007, de 08/03/2004;
– Convenção para Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, Decreto 46.981, de 08/10/1959;
– Protocolo Adicional à Convenção para Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, Decreto
46.981, de 08/10/1959;
– Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, concluída em Genebra em 30 de setembro de 1921, como emendada pelo Protocolo assinado em Lake Success, Nova
Iorque, em 12 de novembro de 1947, Decreto 23.812, de 30/01/1934;
– Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, concluída em Genebra em 11 de outubro de 1933, como emendada pelo Protocolo assinado em Lake Success, Nova
Iorque, em 12 de novembro de 1947, Decreto 23.812, de 30/01/1934;
– Protocolo de Emenda da Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e
Crianças, concluída em Genebra em 30 de setembro de 1921, e da Convenção para a Repressão do
Tráfico de Mulheres Maiores, concluído em Genebra em 11 de outubro de 1933, Decreto 37.176, de
15 de abril de 1955;
– Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, Decreto 2.994, de 17/08/1938;
– Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, Decreto 154, de
26/07/1991;
– Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, inclusive Agentes Diplomáticos, Decreto 3.167, de 14/09/1999;
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São escassas, contudo, em nosso direito interno, as disposições
legislativas que tratam da aplicação dos mecanismos de cooperação jurídica
internacional, sobretudo no que diz respeito ao auxílio direto.
Não obstante, é possível extrair de nosso sistema legislativo a existência de quatro mecanismos de cooperação distintos:
– a extradição;
– a ação de homologação de sentença estrangeira;
– a carta rogatória;
– e o auxílio direto ou cooperação jurídica internacional em sentido
estrito.
A extradição é mecanismo de cooperação jurídica internacional de
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal7, sujeita a determinados
requisitos.

5

6
7

– Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, Decreto 3.517, de 20/06/2000;
– Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares, Decreto 95, de 16/04/1991;
– Convenção para a Repressão aos Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, Decreto 2.611,
de 02/06/1998;
– Convenção para a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, Decreto 4.394, de
26/09/2002.

Acordos multilaterais OEA:
– Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, Decreto 6.340, de
3/1/2008;
– Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, Decreto 5.919,
de 3/10/2006;
– Convenção Interamericana contra a Corrupção, Decreto 4.410, de 7/10/2002;
– Convenção Interamericana contra o Terrorismo, Decreto 5.639, de 26/12/2005;
– Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições,
Explosivos e outros Materiais Correlatos, Decreto 3.229, de 29/10/1999;
– Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Configurados em Delitos contra as Pessoas
e a Extorsão Conexa, quando tiverem eles transcendência internacional, Decreto 3.018, de 6/4/1999;
– Convenção Interamericana sobre o Tráfico Internacional de Menores, Decreto 2.740, de
20/08/1998;
– Convenção Interamericana sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estrangeiro, Decreto
1.925, de 10/06/1996.
Mercosul: Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
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A ação de homologação de sentença estrangeira e a concessão de
exequátur às cartas rogatórias têm previsão constitucional8 e são de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça.
Vale recordar que a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequátur às cartas rogatórias passaram a ser de competência do
Superior Tribunal de Justiça com a EC 45/2004; antes dessa alteração, eram
de competência do Supremo Tribunal Federal.
É grande, contudo, a controvérsia que gira em torno das fontes normativas do auxílio direto, bem como de sua aplicação no direito interno, razão
pela qual esse mecanismo de cooperação jurídica internacional merece ser
analisado mais particularmente.

3 Auxílio direto

3.1 Auxílio direto e carta rogatória — distinção
A cooperação jurídica internacional em matéria penal, excetuando
os casos de extradição, operava-se tradicionalmente mediante a utilização
de carta rogatória, que se destina à apreciação de um pedido oriundo de
um juízo ou tribunal dirigido a um juízo ou tribunal estrangeiro, visando ao
cumprimento de um ato judicial no território do Estado requerido.
Entretanto, nos últimos anos, em razão dos inúmeros tratados multilaterais, regionais e bilaterais em que o Brasil figura como signatário no
âmbito da cooperação jurídica internacional, e a necessidade de adoção de
um mecanismo mais ágil de cooperação, passou a ser adotado em nosso
país o que se denomina auxílio direto ou cooperação jurídica internacional,
compreendida em seu sentido estrito.
Quando a cooperação direta se dá entre autoridades administrativas,
como as cooperações destinadas à troca de informações entre autoridades

8

...
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
...
i) homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

134

I Jornada sobre Cooperação Judicial Nacional e Internacional

policiais no curso de uma investigação criminal, desnecessária é a intervenção do Poder Judiciário.
Por outro lado, quando o auxílio direto tem por objetivo o cumprimento extraterritorial de uma medida, nesse caso se evidencia a necessidade
de intervenção do Poder Judiciário, do Estado requerente e do requerido,
quando utilizado o mecanismo da carta rogatória, ou somente do Estado
requerido, quando feito uso do mecanismo de cooperação jurídica internacional em sentido estrito ou auxílio direto.

O auxílio direto, compreendido como mecanismo de cooperação jurídica internacional, submetido, portanto, à apreciação do Poder Judiciário,
distingue-se da carta rogatória.
Quando o pedido formulado pela autoridade estrangeira se destina
a dar eficácia a decisões já tomadas no exterior pela autoridade judiciária
competente, há necessidade de carta rogatória.
Em se tratando, por outro lado, de pedido formulado por autoridade
estrangeira que solicita seja tomada uma decisão por juiz brasileiro à luz do
direito nacional, fornecendo os elementos necessários para tanto, estaremos
diante de um caso de auxílio direto passivo.

A diferença substancial entre esses dois mecanismos, portanto, é
que no pedido de concessão de exequátur à carta rogatória, submetido ao
juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, já existe uma decisão
tomada pela autoridade judiciária estrangeira competente, com fundamento na lei estrangeira, enquanto no auxílio direto o Estado estrangeiro não
exerce jurisdição.

A carta rogatória passiva visa, portanto, dar efetividade a uma decisão estrangeira. Já no auxílio direto passivo não há exercício de delibação
pelo Estado requerido, justamente porque não existe decisão proferida pelo
Estado requerente.
O objeto de cognição não é analisado pelo Estado requerente que,
abrindo mão de dizer o direito e fornecendo os elementos necessários, busca
junto ao Estado requerido — no caso, o Brasil — seja a questão submetida
à apreciação de um juiz brasileiro de primeira instância, para que profira
um ato jurisdicional à luz do direito nacional. A cooperação, nesse caso, é
formulada via auxílio direto, dispensando a via da rogatória.
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3.2 Fontes normativas do auxílio direto passivo e a dispensa de
rogatória
Como mencionado anteriormente, em relação à cooperação jurídica
internacional em matéria penal, existem inúmeros tratados e convenções
multilaterais e regionais, bem como acordos bilaterais em que o Brasil figura como signatário, destacando-se os acordos firmados no âmbito da ONU,
OEA e Mercosul.
Tais tratados e convenções internacionais, uma vez regularmente
incorporados ao direito interno, passam a situar-se no sistema jurídico brasileiro no mesmo plano de validade, de eficácia e de autoridade em que se
posicionam as leis ordinárias.
Os pedidos de auxílio direto, via de regra, encontram fundamento
legal em tratados e convenções internacionais. Na ausência, contudo, de
tratado ou convenção que lhe dê amparo legal, o pedido de auxílio direto
será passível de apreciação pelo Poder Judiciário brasileiro desde que se
baseie em compromisso de reciprocidade firmado pelo Estado requerente.
No que diz respeito à validade dos tratados e convenções internacionais firmados sobre a cooperação jurídica, que foram incorporados ao
nosso sistema jurídico, como bem ponderado pelo ministro Teori Albino
Zavascki, (2010, p. 9), não há notícia de que tenha sido questionada a sua
constitucionalidade. Ao fazer essa ponderação, o ministro expressa sua preocupação com a insegurança gerada ao sistema de cooperação internacional
em razão do posicionamento por vezes adotado pelo Brasil, de afastar pura e
simplesmente a aplicação de tratados e convenções de que é signatário, sem
que tenha havido declaração formal de inconstitucionalidade e denúncia no
foro internacional próprio.
Além da previsão legal existente em diversos tratados e convenções
em que o Brasil figura como signatário, o auxílio direto ou cooperação jurídica internacional é previsto formalmente pela Resolução do STJ 9/2005,
que dispõe sobre a competência acrescida ao Superior Tribunal de Justiça
pela EC 45/2004. Referida resolução reza o seguinte em seu art. 7º:
Art. 7º. As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou
não decisórios.
Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que
tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados como carta rogatória,
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serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as
providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto.

Há outros dispositivos legais, a exemplo das leis 9.613/19989,
9.605/199810 e 11.343/200611, que preveem o mecanismo do auxílio direto
9

10

11

Lei 9.613/1998 (dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho
de Controle de Atividades Financeiras – COAF e dá outras providências.)
Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por
solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos
ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro. (Redação dada pela
Lei 12.683, de 2012.)
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional,
quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.
§ 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes
da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (Redação dada pela Lei 12.683, de 2012)

Lei 9.605/1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências.)
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem
qualquer ônus, quando solicitado para:
I - produção de prova;
II - exame de objetos e lugares;
III - informações sobre pessoas e coisas;
IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de
uma causa;
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o
Brasil seja parte.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá,
quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará
à autoridade capaz de atendê-la.
Lei 11.343/2006 (prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.)
Art. 65.  De conformidade com os princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos
jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo
brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e,
quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:
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ou cooperação jurídica internacional, na forma passiva. Embora não se utilizem dessas nomenclaturas, esses diplomas legais permitem expressamente
a utilização desse tipo de mecanismo de cooperação.
Afora essas fontes normativas, a possibilidade de a cooperação jurídica passiva dar-se mediante o mecanismo do auxílio direto pode ser extraída
também de dispositivos constitucionais, como do art. 4º, IX, que determina a
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade12, e do art. 18113.
A interpretação do art. 105, I, “i”, da CF/1988, na parte que outorga
competência ao Superior Tribunal de Justiça para concessão de exequátur às
cartas rogatórias, é, contudo, fonte de muita controvérsia no que diz respeito
à possibilidade de utilização do auxílio direto como mecanismo de cooperação jurídica internacional em nosso sistema jurídico interno.
Alguns defendem que todas as sentenças estrangeiras precisam ser
necessariamente homologadas pelo STJ e que todas as rogatórias dependem da concessão do exequátur por essa Corte Especial. Outros defendem
posição diversa, de que a competência outorgada ao STJ para a concessão
de exequátur às cartas rogatórias pode ser dispensada quando lançado mão
do auxílio direto.
Esses diferentes posicionamentos decorrem da alteração promovida
pela EC 45/2004, que passou essa competência, que antes era do Supremo
Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, promovendo, também,
a alteração da redação do dispositivo que trata da matéria.

12

13

I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e
dependentes de drogas;
II - intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;
III - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e
seus precursores químicos.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
...
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
...

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita
por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.
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Originariamente, a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequátur a cartas rogatórias era do STF, prevista
no art. 102, I, “h”, da CF/198814. Referido dispositivo utilizava-se da expressão
“homologação das sentenças estrangeiras”; mas, quando da atribuição de
tal competência ao STJ pela EC 45/2004, essa expressão foi alterada para
“homologação de sentenças estrangeiras”15.
Parte da doutrina, fundada na redação original do dispositivo, entende que todas as sentenças estrangeiras necessitam ser homologadas, afastando a possibilidade de que esse procedimento possa ser dispensado por
lei ordinária. Outros doutrinadores defendem, contudo, que, após a alteração
promovida na redação do dispositivo, essa interpretação não mais prospera, e que a homologação de determinadas sentenças estrangeiras pode ser
dispensada por lei ou tratado incorporado ao regramento jurídico nacional.
Defendem, ainda, que o mesmo raciocínio empregado em relação à
homologação de sentenças estrangeiras aplica-se às rogatórias, podendo,
dessa forma, ser dispensado, por lei ou tratado, o exequátur a alguns tipos
de rogatória.
Além dessa linha de entendimento adotada por parte da doutrina,
sobre a possibilidade de dispensa da concessão de exequátur a alguns tipos
de rogatória, também deve ser compreendido o caráter limitado da competência atribuída ao STJ a esse respeito.
Como ponderado por Antenor Madruga (2011), quando o dispositivo
constitucional utiliza a expressão “concessão de exequatur”, não atribui ao
STJ competência para processar e julgar, em instância originária, as cartas
rogatórias, mas tão somente a concessão de exequátur às cartas rogatórias.
O espaço de cognição do STJ, portanto, fica limitado ao juízo de exequátur,
14

15

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
...
h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do “exequatur” às cartas rogatórias,
que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente
art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
...
i) homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;
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que, no âmbito das cartas rogatórias, se restringe ao conhecido “juízo de
delibação”, de contenciosidade limitada.
O denominado “juízo de delibação” não comporta discussão acerca
do mérito da diligência ou da causa que lhe deu origem, que fica a cargo da
Justiça rogante, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apreciar somente
se a diligência buscada atinge a soberania ou a ordem pública16.
Assim, quando o pedido de cooperação formulado não se volta à efetivação de uma ordem judicial emanada por Estado estrangeiro, mas sim à
obtenção de uma decisão de mérito a ser proferida pelo Poder Judiciário
brasileiro, à luz do sistema jurídico brasileiro, mediante amplo contraditó16

AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR. AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL OU À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N.
9/2005/STJ. NOTIFICAÇÃO DA INTERESSADA PARA APRESENTAR DEFESA EM PROCESSO EM
TRÂMITE NO PAÍS ESTRANGEIRO. DESNECESSIDADE DE DUPLA INCRIMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Não sendo hipótese de ofensa à soberania nacional, à ordem pública ou de inobservância dos
requisitos da Resolução n.º 9/2005/STJ, cabe apenas a este e. Superior Tribunal de Justiça emitir
juízo meramente delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias, sendo competência da Justiça rogante a análise de eventuais alegações relacionadas ao mérito da causa.
II - A exigência de dupla incriminação não incide sobre as diligências de simples trâmite ou de
mera instrução processual.
(Precedentes.)
III - In casu, a comissão objetiva a notificação da interessada, ato meramente procedimental que
permite o exercício do direito de defesa e não viola a soberania nacional ou a ordem pública.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na CR 7.029/EX, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2013,
DJe 22/05/2013.)
AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR. HIPÓTESES DE CONCESSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL OU À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 9/2005/STJ. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ROGANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Não sendo hipótese de ofensa à soberania nacional, à ordem pública ou de inobservância dos
requisitos da Resolução n.º 9/2005, cabe apenas a este e. Superior Tribunal de Justiça emitir juízo
meramente delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias, sendo competência da Justiça rogante a análise de eventuais alegações relacionadas ao mérito da causa.
II - In casu, a Justiça Rogante atestou a ocorrência de citação válida de acordo com a legislação
local e em respeito ao “Protocolo de las Leñas”.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na CR 5.645/EX, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/04/2013,
DJe 29/04/2013.)
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rio, essa competência por certo não se amolda ao mero juízo de delibação
característico da concessão de exequátur, razão pela qual não cabe ao STJ
julgar e processar esse tipo de pretensão.
Desse modo, ainda que o pedido de auxílio direto formulado pela
autoridade estrangeira venha rotulado como “carta rogatória”, se não foi
objeto de cognição pelo judiciário do Estado requerente, afastado resta do
juízo de exequátur, de competência do STJ, devendo o pedido ser processado
perante o juiz de primeira instância competente para tanto.
Nessa linha de intelecção, destaco a decisão proferida no processo
Rcl 2.645/SP, rel. ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em
18/11/2009, DJe 16/12/2009, na qual se faz a distinção entre os pedidos
de cooperação que devem ser submetidos ao crivo do juízo de delibação do
STJ e aqueles que dispensam esse procedimento17.
17

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STJ. EXEQUATUR. CARTA ROGATÓRIA.
CONCEITO E LIMITES. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. TRATADOS E CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS, APROVADOS E PROMULGADOS PELO BRASIL.
CONSTITUCIONALIDADE. HIERARQUIA, EFICÁCIA E AUTORIDADE DE LEI ORDINÁRIA.
1. Em nosso regime constitucional, a competência da União para “manter relações com estados
estrangeiros” (art. 21, I), é, em regra, exercida pelo Presidente da República (CF, art. 84, VII),
“auxiliado pelos Ministros de Estado” (CF, art. 76). A intervenção dos outros Poderes só é exigida
em situações especiais e restritas. No que se refere ao Poder Judiciário, sua participação está prevista em pedidos de extradição e de execução de sentenças e de cartas rogatórias estrangeiras:
“Compete ao Supremo Tribunal Federal (...) processar e julgar, originariamente (...) a extradição
solicitada por Estado estrangeiro” (CF, art. 102, I, g); “Compete ao Superior Tribunal de Justiça (...)
processar e julgar originariamente (...) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão
de exequatur às cartas rogatórias” (CF, art. 105, I, i); e “Aos Juízes federais compete processar e
julgar (...) a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação” (CF, art. 109, X).
2. As relações entre Estados soberanos que têm por objeto a execução de sentenças e de cartas
rogatórias representam, portanto, uma classe peculiar de relações internacionais, que se estabelecem em razão da atividade dos respectivos órgãos judiciários e decorrem do princípio da territorialidade da jurisdição, inerente ao princípio da soberania, segundo o qual a autoridade dos
juízes (e, portanto, das suas decisões) não pode extrapolar os limites territoriais do seu próprio
País. Ao atribuir ao STJ a competência para a “concessão de exequatur às cartas rogatórias” (art.
105, I, i), a Constituição está se referindo, especificamente, ao juízo de delibação consistente em
aprovar ou não o pedido feito por autoridade judiciária estrangeira para cumprimento, em nosso
país, de diligência processual requisitada por decisão do juiz rogante. É com esse sentido e nesse
limite, portanto, que deve ser compreendida a referida competência constitucional.
3. Preocupados com o fenômeno da criminalidade organizada e transnacional, a comunidade das
Nações e os Organismos Internacionais aprovaram e estão executando, nos últimos anos, medi-
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das de cooperação mútua para a prevenção, a investigação e a punição efetiva de delitos dessa
espécie, o que tem como pressuposto essencial e básico um sistema eficiente de comunicação, de
troca de informações, de compartilhamento de provas e de tomada de decisões e de execução de
medidas preventivas, investigatórias, instrutórias ou acautelatórias, de natureza extrajudicial. O
sistema de cooperação, estabelecido em acordos internacionais bilaterais e plurilaterais, não exclui, evidentemente, as relações que se estabelecem entre os órgãos judiciários, pelo regime das
cartas precatórias, em processos já submetidos à esfera jurisdicional. Mas, além delas, engloba
outras muitas providências, afetas, no âmbito interno de cada Estado, não ao Poder Judiciário,
mas a autoridades policiais ou do Ministério Público, vinculadas ao Poder Executivo.
4. As providências de cooperação dessa natureza, dirigidas à autoridade central do Estado requerido (que, no Brasil, é o Ministério da Justiça), serão atendidas pelas autoridades nacionais com observância dos mesmos padrões, inclusive dos de natureza processual, que devem ser observados
para as providências semelhantes no âmbito interno (e, portanto, sujeitas a controle pelo Poder
Judiciário, por provocação de qualquer interessado). Caso a medida solicitada dependa, segundo o
direito interno, de prévia autorização judicial, cabe aos agentes competentes do Estado requerido
atuar judicialmente visando a obtê-la. Para esse efeito, tem significativa importância, no Brasil, o
papel do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União, órgãos com capacidade postulatória para requerer, perante o Judiciário, essas especiais medidas de cooperação jurídica.
5. Conforme reiterada jurisprudência do STF, os tratados e convenções internacionais de caráter
normativo, “(...) uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema
jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias” (STF, ADI-MC 1480-3, Min. Celso de Mello, DJ de 18.05.2001), ficando
sujeitos a controle de constitucionalidade e produzindo, se for o caso, eficácia revogatória de
normas anteriores de mesma hierarquia com eles incompatíveis (lex posterior derrogat priori).
Portanto, relativamente aos tratados e convenções sobre cooperação jurídica internacional, ou
se adota o sistema neles estabelecido, ou, se inconstitucionais, não se adota, caso em que será indispensável também denunciá-los no foro próprio. O que não se admite, porque então sim haverá
ofensa à Constituição, é que os órgãos do Poder Judiciário pura a simplesmente neguem aplicação
aos referidos preceitos normativos, sem antes declarar formalmente a sua inconstitucionalidade
(Súmula vinculante 10/STF).
6. Não são inconstitucionais as cláusulas dos tratados e convenções sobre cooperação jurídica internacional (v.g. art. 46 da Convenção de Mérida - “Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção” e
art. 18 da Convenção de Palermo - “Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional”) que estabelecem formas de cooperação entre autoridades vinculadas ao Poder Executivo,
encarregadas da prevenção ou da investigação penal, no exercício das suas funções típicas. A norma
constitucional do art. 105, I, i, não instituiu o monopólio universal do STJ de intermediar essas relações. A competência ali estabelecida - de conceder exequatur a cartas rogatórias -, diz respeito, exclusivamente, a relações entre os órgãos do Poder Judiciário, não impedindo nem sendo incompatível com
as outras formas de cooperação jurídica previstas nas referidas fontes normativas internacionais.
7. No caso concreto, o que se tem é pedido de cooperação jurídica consistente em compartilhamento de prova, formulado por autoridade estrangeira (Procuradoria Geral da Federação da Rússia)
no exercício de atividade investigatória, dirigido à congênere autoridade brasileira (Procuradoria
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A utilização do mecanismo do auxílio direto, como visto, além de encontrar fundamento em tratados e convenções internacionais ou, ainda, em
compromisso de reciprocidade, não afronta a Constituição Federal. Todavia,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda não pacificou seu
entendimento acerca da matéria após a inovação trazida pela EC 45/2004.
Vale mencionar a existência de decisões monocráticas do STF no
sentido de que a utilização do auxílio direto constituiria usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça18.

18

Geral da República), que obteve a referida prova também no exercício de atividade investigatória
extrajudicial. O compartilhamento de prova é uma das mais características medidas de cooperação
jurídica internacional, prevista nos acordos bilaterais e multilaterais que disciplinam a matéria,
inclusive na “Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional” (Convenção
de Palermo), promulgada no Brasil pelo Decreto 5.015, de 12.03.04, e na “Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção” (Convenção de Mérida), de 31.10.03, promulgada pelo Decreto 5.687,
de 31.01.06, de que a Federação da Rússia também é signatária. Consideradas essas circunstâncias,
bem como o conteúdo e os limites próprios da competência prevista no art. 105, I, i da Constituição,
a cooperação jurídica requerida não dependia de expedição de carta rogatória por autoridade judiciária da Federação da Rússia e, portanto, nem de exequatur ou de outra forma de intermediação do
Superior Tribunal de Justiça, cuja competência, conseqüentemente, não foi usurpada.
8. Reclamação improcedente.(Rcl 2.645/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 16/12/2009.)

DECISÃO SENTENÇA ESTRANGEIRA – SEQUESTRO DE BENS – HOMOLOGAÇÃO VERSUS COOPERAÇÃO DIRETA DE JUÍZO FEDERAL – RELEVÂNCIA E RISCO DEMONSTRADOS – ATUAÇÃO DO
RELATOR – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A Assessoria prestou as seguintes informações: O paciente e os corréus foram condenados pela Justiça da República do Paraguai por roubo,
lavagem de dinheiro e associação criminosa. Estando o paciente no Brasil e tendo ele supostamente adquirido bens com valor proveniente do crime, cujo montante totaliza US$ 11.132.100,00
(onze milhões, cento e trinta e dois mil e cem dólares), o Governo paraguaio formalizou pedido de
extradição do nacional brasileiro e de sequestro dos bens por ele adquiridos. A Advocacia Geral
da União cientificou ao Estado requerente a impossibilidade de conceder-se a extradição e, em seguida, propôs medida cautelar visando o atendimento do segundo pedido formulado pelo Governo
paraguaio: o sequestro de bens. O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
deferiu o pedido de sequestro de bens, em face do disposto no artigo 2º, letra “f”, combinado com
o artigo 22, do Protocolo de Assistência Mútua em Assuntos Penais (Acordo de Cooperação Internacional). O paciente propôs reclamação no Superior Tribunal de Justiça. Sustentou a impossibilidade absoluta da atuação do Juiz Federal no deferimento das diligências requeridas por Estado
estrangeiro, pois aos juízes federais compete única e exclusivamente executar a carta rogatória,
após o exequátur. Assim, teria havido usurpação da competência do Superior Tribunal. O Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido de liminar, apenas para suspender a
praça, mantendo-se, até ulterior deliberação, a determinação de sequestro dos bens e a designação
do fiel depositário. A União interpôs agravo regimental, argumentando ser prescindível no caso a
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atuação do Superior Tribunal de Justiça, por cuidar-se de auxílio direto e de pedido administrativo
intergovernamental fundado em tratado internacional de cooperação judiciária, do qual é exemplo o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais. Afirma, por isso, mostrar-se
desnecessária a concessão de exequátur. As razões do recurso foram acolhidas pelo Presidente do
Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência trouxe à colação precedente – Reclamação nº 2645/
SP – no sentido da possibilidade de cumprimento de pedido de cooperação jurídica internacional
sem a atuação do Superior Tribunal. Desse modo, o pleito deveria ser cumprido por meio de auxílio
direto, previsto no parágrafo único do artigo 7º da Resolução nº 7/2005/STJ, segundo o qual “os
pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo
de delibação do Superior Tribunal, ainda que denominados como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento
por auxílio direto”. Ressaltou que, não dependendo de autorização jurídica o sequestro de bens,
incumbe à Advocacia Geral da União provocar o Judiciário para obtê-la, como ocorrido no caso em
exame. Sua Excelência, então, cassou a liminar, julgou prejudicado o agravo regimental e negou
seguimento à reclamação. Neste processo, os impetrantes voltam-se contra essa decisão. Sustentam a necessidade de concessão de exequátur e, em decorrência, a impossibilidade de dar cumprimento à diligência ou à prática de atos requeridos por Estado estrangeiro com base em Acordo
de Cooperação Mútua Internacional. Acentuam que entendimento em sentido contrário violaria o
princípio do juiz natural e o do devido processo legal. Ressaltam competir aos juízes federais, nos
termos da Constituição – artigo 109, inciso X –, a execução de cartas rogatórias após o deferimento
do exequátur, anotando que conclusão diversa implicaria ofensa à competência constitucional do
Superior Tribunal de Justiça. Pedem a concessão de liminar para suspender o ato executório do
sequestro de bens, em curso no Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso do
Sul – Processo nº 2006.60.05.000398-8 –, determinando-se que os bens sequestrados sejam restituídos ao reclamante, na condição de fiel depositário, até decisão final do habeas. No mérito, pleiteiam a confirmação da providência. 2. Iniludivelmente, trata-se de ato de constrição, alcançando
os bens do paciente, a ser implementado, no território brasileiro, ante o que previsto em sentença
estrangeira. Segundo decorre da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça,
como antes cabia ao Supremo fazer, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de
exequátur às cartas rogatórias – artigo 105, inciso I, alínea “i”. Aos juízes federais cumpre a execução de carta rogatória e de sentença estrangeira após o exequátur e a homologação – inciso X do
artigo 109 também da Carta da República. De início, protocolo de assistência mútua em assuntos
penais, acordo de cooperação internacional, não se sobrepõe aos ditames constitucionais. A atuação do relator, como porta-voz do Colegiado, mostra-se sempre provisória e, portanto, precária.
A liminar é pedida com extensão maior, ou seja, visando o afastamento do sequestro dos bens. Há
de viabilizar-se campo à atuação do Colegiado caso venha a concluir pelo acerto do ato atacado. 3.
Defiro a medida acauteladora não para afastar o sequestro – decisão que deve ser formalizada, se
for o caso, pela Turma –, mas para, neste estágio do processo, obstaculizar atos expropriatórios
relativos aos bens do paciente. 4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República. 5. Publiquem. Brasília – residência –, 3 de novembro de 2010, às 11h15. Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(HC 105905, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/11/2010, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 12/11/2010 PUBLIC 16/11/2010.)
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A despeito do Supremo Tribunal Federal não ter ainda pacificado
entendimento acerca da matéria em foco, são inúmeros os julgados do Superior Tribunal de Justiça pela admissão da utilização do mecanismo do
auxílio direto quando ausente decisão proferida pelo Estado estrangeiro19.

4 Conclusão

Embora o auxílio direto ainda não tenha recebido disciplina legal
específica no direito brasileiro, é mecanismo de cooperação jurídica internacional que encontra amparo na Constituição Federal, em tratados e convenções internacionais incorporados ao sistema jurídico pátrio e na Resolução
n. 09/2005, do Superior Tribunal de Justiça.
A utilização desse mecanismo proporciona algumas vantagens, destacando-se a maior velocidade de sua tramitação, quando comparado às
cartas rogatórias.
Esse mecanismo de cooperação jurídica internacional em matéria
penal, por fornecer um meio mais célere e eficiente para a prática de atos
processuais, produção de provas e outras medidas, tende a substituir, aos
poucos, o sistema das cartas rogatórias.
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Aspectos teóricos e pragmáticos do auxílio direto
Luzia Farias da Silva Mendonça1

No âmbito do direito internacional, deve-se partir da premissa de que
as relações entre os países são baseadas no consenso. Muitas vezes a celebração de um tratado ou convenção internacional requer anos de tratativas,
exatamente em razão da dificuldade de se alcançar essa “vontade comum”.
Ainda assim, mesmo após anos de negociação, o tratado internacional
pode enfrentar dificuldade para alcançar o número de ratificações necessárias para entrar em vigor, ante a diversidade de interesses envolvidos.
Não obstante, é natural e necessário que a evolução do direito internacional perpasse por esses meandros, na medida em que todos os Estados
são dotados de soberania, vetor indispensável para que não haja subjugação
de um país sobre outro.
Neste aspecto, aliás, o art. 4º da Constituição é categórico ao consignar
que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional, prevalência dos direitos
humanos, autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados, não
intervenção, entre outros.
Assim sendo, sem recorrer à cooperação jurídica internacional, inexistem vias transversas para que a decisão emanada de órgão jurisdicional
brasileiro produza efeito no exterior, sob pena de trilhar caminho não albergado pelo Direito, com possibilidade, inclusive, de sofrer sanções internacionais, com manchas indeléveis à imagem do país perante a comunidade
internacional.
Se por um lado é necessário respeitar uma série de institutos, alguns
muitos conservadores, para que haja harmonia entre as nações, por outro,
não se pode deixar de reconhecer que as facilidades alcançadas com os avanços tecnológicos tornaram as fronteiras entre os países bem mais estreitas,
inclusive para o crime organizado.
1
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Referida constatação exige a adoção de uma série de medidas para
que o controle e o combate ao crime transnacional seja eficiente. Do contrário, o estreitamento das fronteiras pode ser visto pelo infrator da norma
penal como um facilitador ou um aliado na prática do delito.
Nádia de Araújo (2011, p. 296) ressalva, inclusive, que os mecanismos
do procedimento prévio de admissibilidade, indispensáveis em cooperação
por intermédio de cartas rogatórias e sentenças estrangeiras, estão sob fogo
cerrado em todo o mundo, em virtude da necessidade de respostas mais
rápidas aos pedidos formulados.
A ideia que vem se disseminando cada vez mais é que os acordos
bilaterais são preferíveis às cartas rogatórias, uma vez que eliminariam a
via diplomática como meio de cooperação entre os países, possibilitando o
auxílio direto e a agilização das medidas requeridas.
Foi nesta perspectiva que, ao lado da extradição, execução de sentenças e de cartas rogatórias estrangeiras, a comunidade internacional trabalhou
na construção de novas formas de diálogo, não apenas em matéria penal. Na
verdade, a busca de soluções alternativas de cooperação entre os Estados é
um consectário lógico da velocidade com que as relações transfronteiriças
ocorrem, fenômeno provocado pela globalização.
A extradição, a execução de sentenças, assim como de cartas rogatórias estrangeiras, são institutos mais conhecidos e abordados pela comunidade jurídica brasileira, até pelo tratamento constitucional conferido à
cooperação internacional nos três campos tradicionais em referência, ao
passo que outras modalidades de cooperação jurídica, como é o caso do
auxílio direto, são menos disseminadas no meio acadêmico e doutrinário, o
que justifica a escolha do assunto para a presente abordagem.
Com efeito, o auxílio direto, como espécie de cooperação jurídica,
está previsto expressamente no art. 7º da Resolução 9 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual “os pedidos de cooperação jurídica internacional
que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo STJ,
ainda que denominados carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos
ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento
por auxílio direto”.
Fábio Bechara (2011, p. 54) define o auxílio direto como “a cooperação realizada entre Autoridades Centrais dos Estados-Partes de convenções
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internacionais que preveem esse mecanismo de assistência mútua, ou, ainda,
de acordos ou tratados bilaterais que tratam especificamente do tema”.
Nos termos preconizados por Fernanda Florentino Fernandez Jankov
(2009, p. 264), essa modalidade de assistência recíproca entre os Estados
baseia-se no modelo horizontal de cooperação, segundo o qual as relações
entre os países são delineadas em um padrão interestatal.
Duas características essenciais singularizam o auxílio direto, a saber:
ter seu processamento gerenciado por autoridades centrais e possibilitar a
representatividade dos Estados estrangeiros não na condição de juiz, mas
de administrador, na medida em que não se envia um pedido judicial de
assistência, mas uma espécie de solicitação, para que a autoridade judicial
do Estado requerido adote as medidas solicitadas no âmbito nacional.
A utilização de autoridades centrais foi uma inovação vislumbrada
na Conferência da Haia para o Direito Internacional Privado, mas que se
disseminou com grande velocidade por ter proporcionado um intercâmbio
de informações mais rápido e eficiente.
Consiste, assim, o auxílio direto, de procedimento nacional, cujo início
advém da provocação de entidade estrangeira para que o órgão jurisdicional
do Estado requerido conheça de seu pedido como se, na verdade, o procedimento fosse interno.
Maria Rosa Guimarães Loula (apud ARAÚJO, 2011, p. 296) explicita
que a autoridade ou parte alienígena fornece os elementos de prova para
que um juiz nacional conheça de seu pedido como se o procedimento fosse
interno.
Enquanto na carta rogatória passiva há uma ação no estrangeiro e o
juiz solicita que o magistrado nacional pratique certo ato, no auxílio direto
a comunicação acontece entre autoridades centrais, que requerem ao juiz
nacional que conheça do pedido como se o procedimento fosse inteiramente
nacional.
Por esse modelo, o Estado rogante renuncia ao benefício do juízo
de delibação (limitado à observância da soberania e ordem pública do país
rogado), presente nas cartas rogatórias, e sujeita sua pretensão ao contraditório, com o natural exame de mérito do pedido.
Antenor Madruga (2011) consigna que, se por um lado a Constituição
não dispõe sobre o auxílio direto, por outro não veda ao Estado estrangeiro que pretenda ter acesso, aqui, a documentos protegidos por sigilo, que
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exerça a faculdade de buscar a necessária ordem judicial diretamente na
jurisdição brasileira, em lugar de rogar a execução de ordem emanada de
seu próprio Judiciário.
O compartilhamento de informações entre autoridades estrangeiras,
pela via do auxílio direto, está previsto em acordos bilaterais e multilaterais
que disciplinam a matéria.
Talvez os dois documentos multilaterais mais importantes a tratar do
auxílio direto, porquanto pertencentes ao sistema global, sejam a Convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção
de Palermo), promulgada no Brasil pelo Decreto 5.015, de 12/03/2004, e a
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida),
de 31/10/2003, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31/01/2006.
A Convenção de Palermo estabelece o dever de ser prestada, reciprocamente, toda cooperação jurídica possível nas investigações, nos processos e
em outros atos judiciais, quando o Estado requerente tiver motivos razoáveis
para supor que a infração possui caráter transfronteiriço (art. 18, itens 1 e 2).
Preconiza, também, a comunicação de informações até mesmo antes
de formalizado o pedido de auxílio direto, se a autoridade competente de um
Estado-parte entender que estas informações poderão ajudar a compreender
ou concluir com êxito investigações ou processos penais em curso (art. 18,
item 4).
Indica, ademais, a utilização de técnicas especiais de investigação,
como o agente infiltrado, a vigilância eletrônica (art. 20, item 1). Preconiza,
também, o intercâmbio de informações com o intento de fornecer aos Estados o conhecimento de possíveis organizações criminosas existentes em
seu território, as circunstâncias em que opera e os grupos profissionais e
tecnologias envolvidos, podendo haver compartilhamento entre si (art. 28,
itens 1 e 2), bem ainda, e em especial, a atuação conjunta para a detecção e
vigilância das movimentações do produto do crime, de métodos de transferência, dissimulação ou disfarce destes produtos e de “luta contra a lavagem
de dinheiro e outras infrações financeiras” (art. 29, item 1, “d”).
A presente convenção fomenta que os países unam esforços, inclusive
com investigações conjuntas (art. 19), no combate à criminalidade transnacional.
Na mesma linha, a Convenção de Mérida possibilita a troca de informações entre autoridades competentes, que visem auxiliar no empreendi150
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mento ou conclusão com êxito de investigações e processos judiciais (art.
46, item 4).
Há também expressa referência a que os Estados-partes prestem a
mais ampla assistência recíproca, no maior grau possível (art. 46, itens 1
e 2), relativa a investigações e processos relacionados com os delitos cuja
perspectiva de combate fomentou a criação desse documento internacional.
No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), foram
criadas a Convenção Interamericana contra a Corrupção (Decreto 4.410, de
07/10/2002), a Convenção Interamericana contra o Terrorismo (Decreto
5.639, de 07/10/2002) e a Convenção Interamericana sobre Assistência
Mútua em Matéria Penal, promulgada  pelo Decreto 6.340, de 03/01/2008.
No âmbito regional (Mercosul), há o “Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais”, promulgado no Brasil pelo Decreto 3.468,
de 17/05/2000.
O Brasil também firmou acordos bilaterais com diversos países, visando à troca de informação relativamente ao controle e combate da criminalidade. Dentre diversos tratados destaca-se, exemplificadamente, o acordo
de cooperação jurídica em matéria penal, celebrado com a Itália (Decreto
862, de 09/07/1993), com a França (Decreto 3.324, de 09/07/1993), com
Portugal (Decreto 1.320, de 30/11/1994), com o Paraguai (Decreto 139,
de 29/11/1995), com os Estados Unidos da América (Decreto 3.810, de
02/05/2001), com a Colômbia (Decreto 3.895, de 23/08/2001), com o Peru
(Decreto 3.988, de 29/10/1981), com a República Popular da China (Decreto
6.282, de 03/12/2007), com Cuba (Decreto 6.462, de 21/08/2008).
Em diversas oportunidades que tiveram para apreciar a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal validaram os atos
praticados com base nos tratados que estabelecem cooperação jurídica pela
via do auxílio direto.
No julgamento do HC 147.375/RJ, impetrado no STJ, questionou-se
a quebra de sigilo de conta bancária mantida no exterior.
Naquela ocasião, a defesa aduziu, entre outros argumentos, que o
MLAT, firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, violaria os
arts. 368 e 783 do Código de Processo Penal, ao entendimento de que a carta
rogatória constituiria o meio hábil à obtenção de documentos e informações
no exterior.
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Outra tese sustentada pelo impetrante foi que este acordo de cooperação mútua internacional só poderia ser utilizado para combater graves
atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, tráfico de armas e munições, não podendo ser utilizado para subsidiar investigação de suposta
evasão de divisas.
Em resposta à primeira tese, o STJ entendeu que, além de a carta
rogatória não constituir a única via de solicitação de providência pelo juízo
nacional ao estrangeiro, o auxílio direto representaria uma alternativa criada
pelo direito internacional para agilizar a cooperação entre os países.
Assentou-se também o entendimento de que, não obstante o art. 1º,
item 4, do  acordo bilateral de cooperação jurídica fazer menção a alguns
ilícitos, não exclui a apuração de outros, posto que inexiste limitação à assistência mútua. Pontuou-se que, ao contrário da tese defendida, há a afinidade
do propósito de combater a prática de ilícitos em geral.
Mostra-se oportuno assinalar que causa certa perplexidade que a
defesa adote preferência pela cooperação jurídica com base na carta rogatória, na medida em que o juízo de revisão proporcionado pelo auxílio direto
melhor se concilia com os interesses individuais contrários à pretensão do
Estado rogante, já que amplia o espaço de contraditório.
Em julgamento proferido no Inquérito 2.245 (em 28/08/2007), o
Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando a nona preliminar suscitada, entendeu que o art. 6º, item 1, do MLAT não inviabiliza que as provas
obtidas a partir do pedido de cooperação jurídica — auxílio direto — sejam
utilizadas em outro processo ou inquérito (prova emprestada). Ressaltou-se
que o disposto no tratado internacional apenas autoriza que a autoridade
central do Estado requerido imponha esta restrição de uso.
Um dos precedentes de maior relevo em matéria de cooperação jurídica internacional, pela via do auxílio direto, é, sem dúvida, o julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (em 18/11/2009) na Reclamação
2.645/SP.
O que se questionou, no aludido precedente, foi a própria viabilidade jurídica do auxílio direto, sem recurso, portanto, à carta rogatória ou
outra modalidade de cooperação jurídica já estabelecida no ordenamento
brasileiro.
No início de seu voto, o ministro Teori Zavascki destacou que:
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O que se deve decidir, portanto, é se o pedido formulado pela Procuradoria Geral da Federação Russa à Procuradoria Geral da República do
nosso País — de envio de cópia do material probatório constantes de
autos de ação penal em curso no Brasil (hard disks de computadores)
—, estava ou não sujeita ao regime de carta rogatória e de exequatur
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em outros termos, o Superior Tribunal de Justiça definiu as hipóteses em que a cooperação jurídica internacional só seria viável se submetida
ao crivo desse órgão do Poder Judiciário (art. 105, I, i, da CR), limitando-a
aos casos em que indispensável realizar juízo de delibação, consistente em
aprovar ou não o pedido feito por autoridade judiciária estrangeira para
cumprimento, no Brasil, de diligência processual requisitada por decisão
do juiz rogante.
A tese vencedora foi a de que as modalidades de cooperação jurídica
entre os entes dotados de soberania não se limitam ao cumprimento de atos
emanados do Poder Judiciário de outro país.
Destacam-se as seguintes palavras do nobre relator:

O sistema de cooperação entre Estados soberanos vai muito além das
relações decorrentes do cumprimento de atos de natureza jurisdicional, ou seja, de sentenças ou de decisões proferidas por seus juízes em
processos judiciais. Mesmo no âmbito do que se costuma denominar,
na linguagem do direito público internacional, de “cooperação jurídica
internacional”, há uma gama enorme de medidas solicitadas por um
a outro Estado soberano que não são, nem teria sentido algum que o
fossem, oriundas ou intermediadas pelos órgãos ou autoridades do
respectivo Poder Judiciário e que, portanto, não são, nem teria sentido
algum que o fossem, submetidas ao procedimento da carta rogatória,
com as formalidades próprias desse instrumento processual (DIPP,
Gilson Langaro. Carta rogatória e cooperação internacional, Revista
CEJ - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, n.
38, jul/set 2007, p. 40). Embora não exclusivamente, é sobretudo na
área da prevenção e da investigação penal que medidas eficazes e ágeis
de cooperação entre as Nações se mostram indispensáveis.

Não se pode perder de vista que as providências solicitadas pelas
autoridades centrais estrangeiras, como não poderia deixar de ser, devem
ser atendidas em consonância com os procedimentos previstos na legislação
interna, com possibilidade de controle judicial (art. 5º, XXXV, da CR), o que
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afasta questionamentos acerca da compatibilização do instrumento com a
Constituição e garantias processuais.
Como se denota, o auxílio direto ganhou destaque em matéria de
cooperação jurídica internacional, por ser medida mais célebre de compartilhamento de informações entre os países.
Portanto, a despeito de não possuir previsão constitucional, esse
importante instrumento de cooperação jurídica apresenta-se como moderna
alternativa para a troca de informações entre Estados soberanos. Se o instituto se tornará um instrumento eficaz para o intercâmbio de informações, na
luta das nações contra a criminalidade internacional, só o tempo responderá.
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Breves reflexões sobre a aplicação do direito estrangeiro
no auxílio direto
Maria Lúcia Gomes de Souza1

A realidade do mundo contemporâneo está intrinsecamente ligada à
tecnologia, à comunicação e à informação. Francamente, os inúmeros relatos de episódios em que é impossível prender a atenção de quem quer que
seja por mais de cinco minutos, sem que este consulte um meio tecnológico
ao seu dispor, que o interligue com outros milhares de cidadãos, em vários
pontos dos mundos, são mais do que recorrentes, são permanentes. Hoje, o
mundo, mais do que nunca, é uma aldeia.
Essa grande aproximação, ocasionada pelo desenvolvimento de meios
tecnológicos que propiciaram a intensa comunicação entre as pessoas, diminuindo drasticamente as distâncias, permitiu uma explosão de múltiplas
relações interpessoais, econômicas, jurídicas, sociológicas e de outras tantas
nuanças, para além das fronteiras dos Estados. Naturalmente, o acirramento
dessas relações jurídicas gera problemas que se estendem entre regiões,
países e continentes diferentes e que precisam também de soluções práticas,
rápidas, informais e desburocratizadas por parte dos ordenamentos jurídicos, para que possam tentar atender o ritmo dessa evolução.
Em face desse panorama global, observa-se a projeção da importância da cooperação jurídica internacional, este mecanismo de ajuda entre os
países para a prática de atos administrativos e jurisdicionais que devam ser
realizados fora de seus territórios para resolução de conflitos. Por outro
lado, depara-se com a necessidade de mutação e de aperfeiçoamento dos
sistemas de cooperação, para tornar eficazes esses meios de comunicação
e intercâmbio entre os Estados.
Porém, enquanto seu filho joga videogame com um menino do Japão, sua amiga compra um eletrodoméstico pela internet na China e você
fala por meio do Skype com sua filha que viajou para Austrália, o sistema
de cooperação jurídica internacional no Brasil, em flagrante descompasso
1
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com esta realidade, ainda enfrenta grande dificuldade para se tornar mais
flexível e eficiente.
Sabe-se que o problema não é tão simples. Para a compreensão da
temática da cooperação jurídica internacional, deve-se atentar para o fato de
estar em jogo a questão da soberania do Estado, o direito de autotutelar-se
dentro dos limites do seu território, mas também o dever de cooperação com
os outros povos (ARAÚJO, 2012, p.40), e a necessidade de dar cumprimento
ao direito de acesso à justiça (BAPTISTA, 2006, p.4), que deve ser visto em
um contexto global, diante da diversidade e extensão das relações jurídicas
estabelecidas na comunidade mundial.

1 Cartas rogatórias e auxílio direto

Por muito tempo, no Brasil, eram tradicionalmente utilizados como
instrumentos de cooperação jurídica internacional os procedimentos de
homologação de sentença estrangeira, de concessão de exéquatur às cartas
rogatórias e o de extradição, todos de competência do Supremo Tribunal
Federal, até o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que transferiu
para o Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar
os dois primeiros procedimentos.
Ocorre que a interpretação construída sobre tais institutos pelo Supremo Tribunal Federal restringia sua utilização, criando obstáculos e impasses à efetiva colaboração com os países estrangeiros. Observou-se que
a sobrecarga de competência e a imposição de padrões rígidos comprometeram a celeridade dos processos de cooperação jurídica internacional no
Brasil (BARBOSA JÚNIOR, 2011, p.1).
Cabe destacar que a jurisprudência firmada pela citada corte em relação à impossibilidade de cumprimento de decisões judiciais estrangeiras
de caráter executório ainda não transitadas em julgado através das cartas
rogatórias levou os operadores do direito à procura de outros meios que
pudessem viabilizar a execução destas medidas, muitas de caráter cautelar e urgente, encontrando solução em um instrumento que já era previsto
e utilizado pela comunidade internacional, qual seja, o “auxílio direto” ou
“assistência direta”, o qual nada mais era do que a previsão de colaboração
judiciária entre os Estados, cujo paradigma foi o auxílio judiciário mútuo
previsto na Convenção de Auxílio Judicial Mútuo da União Europeia (SILVA,
2006, p.79).
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Em face da ausência de lei prevendo o auxílio direto no Brasil, houve
intensa discussão sobre a possibilidade de seu uso no sistema jurídico pátrio,
com destaque para o debate sobre sua constitucionalidade, até o quadro hoje
formado, em que é reconhecido como importante mecanismo para efetivação
da cooperação jurídica internacional.
Para o cenário atual em muito contribuiu que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Resolução 9, de 4 de maio de 2005, para regular
a competência que lhe foi transferida para o processamento e julgamento
das homologações de sentenças estrangeiras e concessão de exequátur às
cartas rogatórias, previsse a possibilidade de utilização do auxílio direto,
assim dispondo no art.7º, parágrafo único, do dito ato normativo:
Art.7º. As Cartas Rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou
não decisórios.
Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que
tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados como carta rogatória,
serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as
providências necessárias ao cumprimento do auxílio direto.

A par desta disposição, é de se ver que o auxílio direto foi concebido
como instrumento de pedido de cooperação jurídica internacional que não
envolva juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a avaliação do cumprimento dos requisitos previstos na mencionada resolução e da
compatibilidade da providência requerida com a soberania e a ordem pública,
procedimento que somente admite impugnação sob tais perspectivas, não
podendo o interessado atacar o mérito com base no ordenamento jurídico
pátrio (sistema de contenciosidade limitada) (MADRUGA, 2011, p.1).
Fixada esta premissa e em cotejo com a experiência estrangeira para
o tratamento do instituto e os casos já observados no Brasil, que iniciaram
com aqueles em que era recusado o cumprimento através de carta rogatória,
delineou-se o âmbito de aplicação do auxílio direto para as hipóteses em
que seria requerido o pronunciamento do juiz brasileiro sobre determinada
questão, isto é, não o mero cumprimento de um ato decisório alienígena, mas
sim a obtenção de uma decisão judicial no Brasil, para o cumprimento de
determinada medida, mas no interesse de um processo estrangeiro.
Neste momento, cabe relembrar que, além de acompanhar a tendência mundial, o auxílio direto no Brasil surgiu principalmente como uma
157

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

alternativa para a recusa do cumprimento das decisões judiciais de efeitos
executórios, porém não transitadas em julgado, solicitadas através de carta rogatória pelo Supremo Tribunal Federal, como medidas cautelares de
quebra de sigilo bancário, desenvolvendo-se o raciocínio de que, como não
era possível executar uma decisão judicial desta natureza através da carta
rogatória, mas era necessário dar cumprimento ao dever de cooperação
entre os Estados, nada obstava que se tentasse obter a decisão de um juiz
nacional neste sentido.
Trata-se, portanto, do exercício de um juízo de mérito ou juízo de
revisão, como denominados por alguns (MADRUGA, 2011, p.2), que permite
ampla contenciosidade, pois pode ser objeto de contestação no mérito do
pedido e à luz do direito pátrio, sem aqueles estritos limites da compatibilidade com a soberania e a ordem pública. No caso, não havendo reserva
constitucional de competência, a matéria pode ser submetida ao juiz de 1ª
instância (TOFFOLI, CESTARI, 2012, p. 26).
É claro que, pela amplitude da ideia do auxílio direto, não se pode
esquecer que ele também pode ser utilizado administrativamente, para o
atendimento de medidas que não precisem da atuação do órgão jurisdicional,
como, por exemplo, a obtenção de informações que independem de prévia
autorização judicial à luz do ordenamento pátrio.
Por seu turno, consoante se verifica, a princípio, a base normativa
do auxílio direto no Brasil é apenas a retro citada resolução 9 do Superior
Tribunal de Justiça, sem descurar, é claro, das disposições pontualmente
estabelecidas em tratados, convenções e acordos bilaterais que dispuserem
a respeito. Ressentem-se alguns de maiores diretrizes que regulem tal mecanismo de cooperação, que vem sendo disciplinado por meio da jurisprudência
formada a partir das decisões adotadas na prática da utilização do instituto.
Bom, se de um lado se reclama por uma disciplina legal do instituto,
que melhor permita sua utilização (SANTOS, 2012, p. 20, 26), por outro lado
não se pode esquecer das armadilhas que as amarras legais impõem para
a eficiência da cooperação. A proliferação legislativa é um fenômeno mundial, porém busca o impossível diante da diversidade de relações sociais,
econômicas, comerciais, políticas, étnicas e culturais que se observam na
conjuntura global e, na ânsia de atender o presente, coloca empecilhos ou
formalidades que lhe impedem evoluir e adequar-se ao futuro e à mutação
da sociedade atual.
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De qualquer forma, cabe registrar a existência de projeto do novo CPC
(PLS 166/2010, Art.27, III,) já prevendo o auxílio direto como mecanismo
da cooperação jurídica internacional.
Pois bem, neste contexto, percebe-se que este é exatamente o momento de debater-se o delineamento do auxílio direto, as vantagens e desvantagens de sua regulação por intermédio da lei e o alcance de tal regulamentação, para que, novamente, não fiquem casos a descoberto e ao desamparo
do sistema judicial.

2 Aplicação do direito estrangeiro no auxílio direto

Nesta linha de raciocínio, relativa ao debate sobre a regulamentação
do auxílio direto, verifica-se que este tem sido apresentado comumente como
instrumento de cooperação judiciária em que se roga uma decisão judicial a
ser proferida de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. E daí o receio
de que seja regulado deste modo, pois tal pode vir a restringir o âmbito do
conhecimento do juiz nacional.
Explica-se que o auxílio direto não implica necessariamente que o
juiz nacional decida tão somente com base no ordenamento jurídico interno,
tendo em vista que concordamos que, na hipótese, ele é investido de competência internacional (BAPTISTA, 2006, p. 9).
Ora, sob a ótica da regulação do paradigma do auxílio mútuo na
Convenção para o Auxílio Judicial Mútuo da União Europeia2, este deve ser
executado com respeito às formalidades e procedimentos expressamente
indicados pelo Estado-Membro requerente, salvo disposição em contrário
da convenção e desde que as formalidades não sejam contrárias aos princípios fundamentais do direito do Estado-Membro Requerido (art.4º, 1).
Caso o pedido não possa ser executado, total ou parcialmente, nos termos
em que requerido pelo Estado-Membro, as autoridades deverão informar
imediatamente a respeito da impossibilidade às autoridades daquele Estado,
indicando, ainda, as condições em que poderão executar o pedido (art. 4º, 3).
Fica prevista, outrossim, a possibilidade de as autoridades do Estado-membro requerente e do Estado-membro requerido acordar entre si sobre
2

Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0712(01):
PT: NOT. Acesso em: 3 nov. 2013.
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o seguimento a ser dado ao pedido, subordinando-o, se for o caso, ao cumprimento destas condições (art.4º, 3, parte final).
Neste diapasão, a par do paradigma citado, a princípio, não está descartada a possibilidade de aplicação da lei estrangeira para a execução do
auxílio direto, observando-se, é claro, certas condições.
Por seu turno, não se pode olvidar da existência de previsão legal
no ordenamento jurídico nacional de situações que podem provocar a incidência de dois ou mais sistemas legais, vinculados a estados soberanos
independentes, sendo que as principais regras de direito internacional privado constam da Lei de Introdução ao Código Civil. Os dispositivos nela
estabelecidos assentam possuir o direito estrangeiro a mesma força jurídica
do direito nacional, dentro de certos limites. Para tanto, deve-se atentar para
os seguintes dispositivos da LICC:
Art.8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes,
aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados.
...
Art.9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país
em que se constituírem.
...
Art.14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem
a invoca prova do texto e da vigência.
...
Art.16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de
aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem
considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei.
...
Art.17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer
declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem
a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Em sendo assim, não se pode rechaçar a ideia de que o juiz nacional
não possa decidir, no cumprimento do auxílio direto, consoante as regras do
direito estrangeiro, pois a ideia de que este pode ser aplicado em determinadas situações jurídicas que possuam reflexos internacionais não é estranha ao
ordenamento jurídico pátrio. O direito estrangeiro, consoante a sistemática
do direito internacional privado, integra o ordenamento jurídico, já que pode
ser aplicado em determinadas circunstâncias previstas legalmente.
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Denote-se que não se defende aqui que a aplicação do direito estrangeiro no auxílio direto requeira a caracterização das circunstâncias que ensejam a incidência de sistemas legais de diferentes países, conforme previsto
na LICC, mas sim apenas se pretende chamar a atenção para o fato de que a
ideia de aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional não é estranha
ao ordenamento jurídico pátrio, já que estabelecida para determinadas situações jurídicas. Pela natureza do auxílio direto, tal aplicação parece ser
bem adequada, com observância de certas condições.
Como diretriz para aplicação do direito estrangeiro no auxílio direito,
além das disposições existentes em tratados, convenções e acordo bilaterais, pode ser considerada a essência do art.17 da LICC, de que a aplicação
da lei estrangeira somente deve ser refutada em caso de ofensa à soberania
nacional, a ordem pública e aos bons costumes.
No tocante às dificuldades relacionadas ao não conhecimento por
parte do juiz nacional das disposições do direito estrangeiro, caso não haja
regulação em instrumentos internacionais, também podem ser norteadas
pelas disposições legais que tratam da aplicação do direito estrangeiro no
Brasil, em especial os artigos 14 da LICC e 337 do CPC, que, ao tratarem da
prova do direito estrangeiro, estabelecem que o juiz poderá exigir da parte
que o invoque a prova do seu texto e vigência. Os mencionados dispositivos
legais são claros em estabelecer esta possibilidade de atribuição do ônus da
prova à parte que alegue o direito estrangeiro.
Em caso de inviabilidade da prova, poderia o juiz aplicar o direito
nacional, se já não prevista a solução para esta hipótese em instrumento
internacional.
Uma das fontes mais importantes para regular a matéria jurídica em
debate é encontrada no código de direito internacional privado, conhecido
como Código de Bustamante, aprovado na Convenção de Havana, de 1928,
ratificado por decreto legislativo em janeiro de 1929 e promulgado pelo Decreto 18.871, de 13.8.29, código este que assim estabelece primordialmente
sobre o assunto:
Art.408. Os juízes e tribunais de cada Estado Contratante aplicarão de
ofício, quando for o caso, as leis dos demais, sem prejuízo dos meios
probatórios a que este capítulo se refere.
Art.409. A parte que invoque aplicação do direito de qualquer Estado
Contratante em um dos outros, ou dela divirja, poderá justificar o texto
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legal, sua vigência e sendo mediante certidão, devidamente legalizada,
de dois advogados em exercício no país de cuja legislação se trate.
Art.410. Na falta de prova ou se, por qualquer motivo, o juiz ou tribunal a julgar insuficiente, um ou outro poderá solicitar de ofício pela
via diplomática, antes de decidir, que o Estado, de cuja legislação se
trate, forneça um relatório sobre o texto, vigência e sentido do direito
aplicável.

É de se ver que os dispositivos regulam a aplicação de ofício do direito
estrangeiro, bem como estabelecem meios de prova. Mas, avançando em
relação aos dispositivos da legislação processual brasileira, já prevê que, em
caso de falta ou insuficiência de prova, esta poderá ser solicitada de ofício
pela via diplomática. Desta feita, nestes casos, afasta a hipótese de soluções
como a extinção do processo ou a aplicação peremptória do direito nacional, pois oferece uma alternativa ao juízo para o conhecimento do teor da
legislação do outro Estado de que se trate.
Sobre a questão da prova do direito estrangeiro, também é interessante citar haver regulamentação na Convenção Interamericana sobre prova
e informação acerca do Direito Estrangeiro.
Não obstante, deve ser reconhecido que há, decerto, uma necessidade
de adequação do pedido de cooperação do Estado requerente ao ordenamento jurídico do Estado requerido no auxílio direto, mormente no que concerne
ao âmbito do direito penal/direito processual penal, porém, nada que obste,
por completo, a possibilidade de aplicação do direito estrangeiro na decisão
ou medida judicial que deva ser praticada pelo juiz nacional no auxílio direto.

3 Considerações finais

Em sendo assim, observou-se que o sistema de cooperação jurídica
internacional no Brasil ressente-se de resultados mais céleres e eficazes
para o seu funcionamento, em face do que, acompanhando uma tendência
mundial, passou a ser utilizado o auxílio direto como forma de ampliar a
abrangência e atendimento das providências requeridas pelos outros países
e tornar a colaboração mais informal e eficiente.
Por seu turno, observou-se o reclamo por uma normatização interna
do instituto do auxílio direto, como forma de dar maior segurança à sua aplicação e melhor delinear seus contornos, ao passo que foi apontado o receio
de que tal possa vir a criar formalidades em demasia, burocratizando-o e
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restringindo o seu alcance, enquanto a sua finalidade é exatamente ampliar
as formas de acesso à justiça no contexto mundial.
Diante da discussão a respeito da normatização do instituto, enfatizando-se a importância do debate e os riscos da criação de restrições ao
mecanismo, levanta-se relevante questionamento a respeito da possível
recusa da ideia de aplicação do direito estrangeiro no pronunciamento judicial a ser obtido através do auxílio direto, apontando-se, para reflexão,
que tal aplicação é prevista em instrumentos internacionais utilizados como
paradigma para introdução do auxílio direto no Brasil, como também não é
estranha ao ordenamento jurídico pátrio, que já possui alguns dispositivos
que podem nortear tal tarefa, além dos próprios dispositivos dos tratados e
acordos bilaterais que já tenham sido ou vierem a ser estabelecidos.
Reconhece-se que há necessidade de adequação do pedido de cooperação do auxílio direto ao ordenamento pátrio, que pode até ser verificada
através dos parâmetros da soberania e da ordem pública, sempre presentes
no momento da autorização de medidas objeto de pedido de cooperação,
porém não há que se rechaçar indistintamente a ideia de aplicação do direito
estrangeiro no pronunciamento judicial a ser obtido por meio do auxílio
direto, devendo ter-se cuidado para que, neste processo de regulação por
lei interna, tal não venha a ser constituído como obstáculo à amplitude que
requer a utilização do instituto para atender o contexto globalizado da sociedade contemporânea.
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