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Aos meus alunos
Pelas trocas constantes
Todos esses anos

PREFÁCIO
Este livro apresenta um novo enfoque sobre uma matéria centenária. Combina o método conflitual clássico com as modernas tendências que favorecem um
método de escolha da lei aplicável do ponto de vista do resultado desejado, à luz
dos valores constitucionais que se tornaram os direitos humanos.
O direito internacional privado brasileiro vem passando por mudanças nos
últimos anos. O novo Código Civil, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003,
não contém uma nova codificação de direito internacional privado.1 Entretanto,
reflete novos objetivos e ideias baseados na Constituição brasileira. A dignidade
da pessoa humana se torna o seu “centro de gravidade”. A autora possui o grande
mérito de já ter mostrado, num excelente livro2, a importância da autonomia da
vontade das partes nas relações privadas transnacionais. É certo que, no Brasil, a
autonomia da vontade das partes ainda não está reconhecida como princípio cogente
nos conflitos de lei, mas pode ser alcançada por vias indiretas, como a eleição do
local do contrato ou um domicílio que influencie a escolha da legislação.3
O direito internacional privado tem como objeto a harmonia das decisões
pela escolha dos elementos de conexão que estiverem de acordo com os padrões
internacionais. O livro inclui capítulos a respeito de conflitos de direito comparado.
A experiência europeia é examinada na sua tendência de favorecer a integração de
um mercado regional e, desse modo, como um fenômeno paralelo ao do Mercosul.
Além disso, o direito internacional público e as codificações das regras de conflitos (conflicts rules) mediante tratados têm se tornado cada vez mais importantes.
No Brasil, bem como na América Latina, existe uma longa tradição de se tentar
alcançar soluções internacionalmente reconhecidas através de tratados. O livro
tem a vantagem de mostrar claramente os conflitos entre fontes e sugerir métodos
para superá-los.
As recentes codificações de direito internacional privado na Europa (Itália,
Eslovênia, Suíça) incluem questões de processo civil internacional, como as relativas à jurisdição e ao reconhecimento de sentenças estrangeiras. Além disso, a
1. Em 18 de março de 2016, entrou em vigor o novo CPC, que traz um capítulo próprio
para a Cooperação Jurídica Internacional.
2. ARAUJO, Nadia de. Contratos internacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
3. O atual CPC traz a possibilidade de eleição de foro de forma expressa. O princípio integra, ainda, o projeto de atualização do Código do Consumidor, atualmente em trâmite
no Legislativo.
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determinação do conteúdo da lei estrangeira aplicável a uma situação internacional – sendo a legislação estrangeira vista como um “direito” – torna-se crucial para
o resultado dos casos de conflitos de leis, iluminando as estreitas conexões entre
jurisdição e escolha da lei aplicável.
A arbitragem internacional é vista como uma alternativa ao processo dos
tribunais locais.
As sentenças dos tribunais são de grande importância para se compreender
o funcionamento prático de um sistema.
Na história do direito internacional privado, os leading cases deram forma
a regras que mais tarde foram codificadas. O livro analisa o “direito em ação”,
fornecendo uma visão privilegiada do funcionamento prático dos processos nos
tribunais brasileiros.
Talvez o maior mérito do livro seja a sua contribuição para a descoberta da
identidade cultural do sistema brasileiro de solução de conflito de leis, que possui
voz própria no concerto internacional. Por um lado, o Brasil se apresenta vinculado
à tradição latino-americana de celebrar tratados internacionais e utilizar regras nacionais para conflitos isolados. Por outro lado, ocorreram vários desenvolvimentos
originais no Brasil, o que demonstra a existência de uma “terceira via” para solução
de situações conflituais, um meio-termo entre o sistema americano, baseado no
caso Babcock, de “melhor resultado prático”, e o sistema europeu, de retorno às
suas raízes de “justiça conflitual”. O livro abre o mundo para o leitor e ao mesmo
tempo mostra um sistema nacional em construção. Que os leitores se beneficiem
do resultado equilibrado desses estudos e pesquisas tão proveitosos.
Erik Jayme,
Prof. Dr. Dr.h.c.mult.
Universidade de Heidelberg
Janeiro de 2003

PREFACE
This book presents a new look at a centuries-old subject. It combines the
classic conflicts approach with modern tendencies, which favor a result-oriented
method for choice of law in the light of constitutional values which have become
human rights.
Brazilian private international law has been undergoing a change in the last
years. The new Civil Code, which has come into force on January 1st, 2003, does
not contain a new codification of private international law. The Code, nevertheless,
reflects new scopes and ideals based on the Brazilian Constitution. The dignity
of the person becomes the “center of gravity”. The author has the great merit to
have already shown, in an excellent book, the importance of party autonomy for
transboundary private relations. To be sure, in Brazil, party autonomy is not yet recognized as a conflicts law principle, but it may be achieved by indirect means, such
as choosing the place of the contract or a domicile thus influencing choice of law.
Private International Law aims at reaching the harmony of decisions by choosing connecting factors, which are in accord with an international standard. The
book includes chapters of Comparative Conflicts Law. The European experience
is shown in its tendency to favor integration in a regional market and, thus, as a
development parallel to the Mercosul. In addition, public international law and the
codifications of conflicts rules by treaties have become increasingly important. In
Brazil as in Latin America there has been a long tradition of such attempts to reach
internationally recognized solutions by treaties. The book has the advantage to show
clearly the conflicts of sources and to suggest methods to overcome such conflicts.
Recent codifications of private international law in Europe (Italy, Slovenia,
Switzerland) include problems of international civil procedure such as questions
of jurisdiction and recognition of foreign judgments. In addition, the ascertainment of the content of the foreign law applicable to an international situation – the
foreign law is seen either as fact or as “law” – becomes crucial for the outcome of
conflicts cases. The book presents conflicts law in its entirety illuminating the close
connection between jurisdiction and choice of law.
International arbitration is seen as an alternative to proceedings of state courts.
For the understanding of how a system works in practice, court decisions are
of great importance. In the history of private international law leading cases have
shaped the rules, which have later become codified law. The book analyses the
“law in action” giving thus an insight into Brazilian court practice.
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Perhaps the greatest merit of the book is its contribution to the finding of a
cultural identity of the Brazilian conflicts system, which disposes of its own voice
in the international concert. Brazil appears, on the one hand, linked to the Latin
American tradition of international treaties and isolated national conflicts rules. On
the other hand, there have been several original developments in Brazil which show
a “third” way of solving conflicts situations, half way between the American “best
practical result” approach of the Babcock revolution, and the return of European
private international to its roots of “conflicts justice”. The book opens the world
to the reader and, at the same time, shows a national system in the making. May
many readers benefit from these balanced results of fruitful research and learning.
Erik Jayme,
Prof. Dr. Dr.h.c.mult.
University of Heidelberg
January, 2003.

INTRODUÇÃO À 7ª EDIÇÃO
As modificações feitas para esta 7ª edição mantêm a estrutura da edição anterior, que havia sido remodelada em relação à 5ª edição. Considerando os dois
anos passados desde a 6ª edição, foram atualizados os exemplos da jurisprudência
e acrescidos de um conhecimento agora já consolidado do Código de Processo
Civil de 2015.
O livro está dividido em cinco partes, que refletem os grandes tópicos de DIPr.
A primeira é dedicada à exposição do Direito Internacional Privado no mundo.
Inicia com a visão da disciplina a partir da ótica dos direitos humanos, passando
a seus sujeitos e conteúdo, à diversidade de métodos conflituais empregados, tratando, por fim, da codificação de caráter global e regional.
A segunda parte cuida no Direito Internacional Privado sob a perspectiva
nacional. Inicia com a análise da codificação nacional e, em seguida, trata dos
limites à aplicação da lei estrangeira, núcleo duro da disciplina. O capítulo aborda
o funcionamento da ordem pública, tanto no seu aspecto negativo, ao impedir a
aplicação do direito estrangeiro, quanto no seu aspecto positivo, ao impor sua aplicação. Em seguida, cuida das fontes da disciplina e de seus conflitos, com alentada
análise da situação no Brasil da questão tratado internacional x lei interna. Essa
questão, em especial, sofreu substanciais alterações vis a vis edições passadas do
livro, em decorrência do dinamismo da jurisprudência dos tribunais superiores.
A terceira parte aborda o Processo Civil Internacional, sendo esse tópico o de
maior amplitude. Foi largamente modificada na edição anterior e agora acrescida
da jurisprudência dos tribunais superiores sobre o atual CPC. O Capítulo 10, em
especial, cuida da jurisdição internacional e da consolidação de seu novo regramento no CPC, sobretudo em consequência do reconhecimento da autonomia
da vontade para a escolha do foro em contratos internacionais. Igualmente, são
abordados os tópicos da imunidade de jurisdição, prova do direito estrangeiro e
caução para casos internacionais. O último núcleo do tema diz respeito à cooperação jurídica internacional, a qual também teve repercussão na jurisprudência do
STJ nos últimos dois anos em razão de sua inclusão no atual CPC. O texto inicia-se
pela análise geral da cooperação jurídica internacional, passando em seguida ao
exame detido de cada uma de suas modalidades: a carta rogatória, o auxílio direto
e a sentença estrangeira.
A quarta parte aborda o direito de família internacional em quatro tópicos
essenciais: casamento, sucessão, alimentos e sequestro internacional de menores.
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Novamente, houve vasta revisão da jurisprudência e da análise do papel das autoridades centrais na cooperação jurídica internacional, além da análise dos principais
tratados internacionais sobre a matéria, com ênfase no trabalho desenvolvido pela
Conferência da Haia.
A quinta parte do livro se concentra nos contratos internacionais e nos mecanismos de solução de controvérsias, sobretudo a arbitragem internacional, sob
o prisma dos interesses econômicos subjacentes aos litígios submetidos ao juízo
judicial ou arbitral.
Esta edição conta com novel capítulo, dedicado à nacionalidade, com especial ênfase para a situação dos migrantes, tendo em vista a recente promulgação
da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração). A nacionalidade ainda é importante para
o DIPr como fator de conexão para determinação da lei aplicável a determinadas
situações. Por essa razão, é muito frequente encontrar a temática nos livros sobre
a disciplina. Ao longo dos anos, sempre me perguntaram por que não a incluía no
livro. Resolvi fazê-lo agora, especialmente porque a novel lei trouxe mudanças
expressivas para a área. O capítulo tem uma proposta modesta, de resenhar as principais questões relacionadas à nacionalidade e à condição jurídica do estrangeiro,
sem se preocupar em fazer uma análise profunda do ponto de vista histórico ou
do direito comparado. Procurou-se analisar a legislação vigente e sua utilização
pelos tribunais superiores.
Meu principal objetivo com este livro permanece inalterado: que ele seja uma
fonte atualizada e acessível das questões de DIPr, tanto a alunos quanto a profissionais do direito. Para tanto, procurei utilizar um sistema uniforme de citações e de
extensa pesquisa jurisprudencial, privilegiando, sempre, as decisões do STF e do
STJ, este último sem dúvida o maior protagonista da cooperação jurídica internacional. Também foram incorporadas ao longo do texto reflexões e conclusões das
pesquisas realizadas nos últimos anos e publicadas em outros foros especializados,
inclusive no exterior.
Mais uma vez, muda-se o formato do livro. Com muito prazer, agora o livro
será publicado pela Editora Revista dos Tribunais, que, além da tradição no mercado editorial jurídico, também está de portas abertas para o futuro e para as novas
tecnologias, com a utilização do livro eletrônico.
Ao final, não poderia deixar de acrescentar os agradecimentos aos que, de
diversas maneiras, foram essenciais para a versão final desta e das edições anteriores. Em primeiro lugar, a todos os integrantes do Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, aos que já se foram
e aos que ainda estão por lá, e com os quais tenho colaborado desde a criação do
Departamento, pela oportunidade de troca de informações a respeito da cooperação
jurídica internacional e pela amizade demonstrada ao longo dos anos. Também aos
que trabalham na área internacional da Advocacia-Geral da União e do Ministério
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Público Federal, com quem tive sempre o imenso prazer de colaborar em diversas
oportunidades. O trabalho desenvolvido com todos esses órgãos tem sido uma
via de mão dupla, importante no amadurecimento das minhas reflexões, cujos
comentários e conclusões foram desenvolvidos ao longo do trabalho, e pelos quais
assumo integral responsabilidade.
Para os meus queridos companheiros de disciplina na PUC-Rio, Daniela
Vargas, Lauro Gama Jr. e Theophilo Miguel, minha eterna dívida por tudo que
compartilhamos ao longo dos anos e, sobretudo, pela amizade fraterna que nos
une. E também para William Takachi, que sempre me auxilia nas aulas quando
necessário e na revisão dos casos, e a quem tenho visto crescer no seu interesse e
dedicação à disciplina.
Meu terceiro agradecimento continua sendo para as minhas sócias Lidia Spitz
e Carolina Noronha, pela alegria que têm me proporcionado ao poder compartilhar com elas uma sociedade de advogados cujo norte é a reflexão sobre o direito
internacional privado com a finalidade de auxiliar a solução dos intrincados problemas com os quais nos deparamos diuturnamente ao longo dessa jornada, e que
solidificam nossa relação de amizade, respeito e confiança.
Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial para Carolina Noronha, que foi incansável na revisão do texto e das notas de rodapé da 6ª edição e
agora desta.

INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO À 1ª EDIÇÃO
Nos últimos anos, o ensino do DIPr difundiu-se bastante no Brasil, sem que
o material didático tenha acompanhado essa expansão. Como professora da disciplina, desde 1985, sentia falta de um livro voltado para a teoria do DIPr brasileiro,
com uma visão prática e ancorado não só nas fontes internacionais e internas mais
recentes como também na jurisprudência pátria.
O DIPr brasileiro merece também uma reflexão sobre as modificações ocorridas no último século e suas consequências para a aplicação do sistema conflitual
tradicional, ainda vigente no país. A ótica da disciplina precisa ter como baliza
os direitos fundamentais do indivíduo, apontando essa vertente para uma nova
metódica interpretativa das regras de DIPr para os países da América Latina em
geral, e para o Brasil, em particular.
No caso brasileiro, as regras de DIPr precisam se adequar não só à realidade
constitucional iniciada em 1988, com a Constituição de 1988, chamada de Cidadã, como ao novo Código Civil Brasileiro. A imutabilidade de sua principal fonte
normativa, a Lei de Introdução ao Código Civil, de 1942, apesar da mudança do
Código Civil em 2002, resulta em sua inadequação à complexidade e à diversidade
do momento atual e na ausência de soluções para os novos rumos da disciplina.
A resposta a esse desafio necessita do auxílio da hermenêutica jurídica baseada
em um matiz principiológico, que se espraiou no último quartel do século XX,
pela Europa e países anglo-saxões. Sua universalização encontrou eco não só no
plano interno de diversos países, como na arena internacional. O DIPr brasileiro,
atento a essas tendências, precisa adequar-se ao paradigma dos direitos humanos.
A noção de ordem pública – tanto no aspecto positivo como negativo –, tem papel
fundamental para equilibrar a aplicação do método conflitual. O aplicador da lei
precisa de parâmetros para fazê-lo, o que só é possível quando se utiliza uma perspectiva retórico-argumentativa, cujo objetivo na direção da solução justa segue a
lógica do razoável, e não mais a lógica das razões de Estado.
Essas as ideias-mestras que direcionaram a elaboração deste livro, que sem
esgotar o assunto, analisam de forma pontual as questões mais atuais do DIPr brasileiro. Quis responder-se a três perguntas: onde acionar, que lei aplicar e a eficácia
no Brasil de atos provenientes da justiça estrangeira.
O livro foi dividido em três partes. Na parte I, cuida-se dos antecedentes históricos da disciplina e de uma visão panorâmica de sua situação atual na Europa e
Américas, da metodologia do DIPr e suas fontes, e do problema do conflito entre
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as fontes. Na parte II, do direito processual internacional, mudança de ordem que
se impôs porque as questões relativas à competência internacional se apresentam
cronologicamente em momento anterior à questão da lei aplicável. Além disso,
inclui-se a disciplina da imunidade dos estados e da aplicação do direito estrangeiro,
finalizando-se com a cooperação interjurisdicional (cartas rogatórias e execução
de sentenças estrangeiras). Na parte III, elegeram-se dois temas de interesse: os
contratos internacionais e a arbitragem internacional; o direito de família e a sucessão internacional. Em ambos se deu ênfase à análise da jurisprudência brasileira.
A organização do material procurou enfatizar o aspecto didático, pois se
destina, primordialmente, aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação
e aos que, já formados, precisam obter informações para resolver casos práticos.
O texto é acompanhado de notas bibliográficas, explicativas e jurisprudenciais
(com as respectivas ementas, trechos e informações sobre sua fonte) para que o
estudo possa ser complementado pelos interessados. Optou-se por um estilo direto,
trazendo, sempre que possível, no rodapé, a complementação das discussões dos
demais autores nacionais e estrangeiros.
Este livro já estava em gestação há muitos anos. Alguns capítulos foram publicados, em versões preliminares, em periódicos nacionais e estrangeiros. Mas
essas versões serviram apenas com base inicial ao texto final, que foi acrescido de
pesquisa mais recente, atualizado com a legislação e a jurisprudência. O Código
Civil de 2002 já foi inteiramente incorporado, bem como a Emenda Constitucional
45, de 2004, a Reforma do Judiciário, que teve reflexos na disciplina. Além disso,
o material foi todo adaptado segundo regras comuns, para garantir a unidade da
proposta.
Muitos contribuíram para esta obra e na longa caminhada pelos labirintos do
direito internacional privado, e é necessário agradecer o auxílio recebido ao longo
dos anos de tantas pessoas queridas, desde já sabendo que esta lista será sempre
incompleta.
Aos mestres que apoiaram minha iniciação nessa jornada, Jacob Dolinger,
desde a faculdade e por toda a vida; João Grandino Rodas, no doutorado na USP;
e Erik Jayme, com seu pensamento cristalino e avançado da matéria.
Ao longo dos anos, compartilhei muitas ideias da disciplina com outros professores dos quais destaco: Claudia Lima Marques, da UFGRS; Marilda Rosado, da
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