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GLOBALIZAÇÃO: AS TUTELAS DE URGÊNCIA NA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO1 

 

Tarcísio Germano de Lemos Filho
2
 

 

INTRODUÇÃO 

Em um contexto de globalização que atinge o exercício de direitos além dos pontos que 

tradicionalmente demarcaram o conceito de soberania, os limites internos da jurisdição acabam 

se estendendo e avançando para além do território nacional, em sintonia com outros sistemas, 

com os quais passa a interagir em busca de efetividade de suas decisões. 

Por força justamente dessa necessidade crescente de soluções jurisdicionais que 

ultrapassam as fronteiras do próprio Estado emissor, tratados e acordos de reciprocidade passam 

a permitir a agilização de resultados úteis na prestação jurisdicional, na mesma proporção em que 

ordenamentos distintos são identificados pela mesma linguagem e iguais propósitos de tutela de 

direitos fundamentais correlatos. 

O novo Código de Processo Civil, com vigência prevista a partir de 16 de março de 20163, 

inova ao prever providências a serem tomadas no âmbito da chamada “cooperação 

internacional”, facilitando a execução de decisões estrangeiras, inclusive aquelas sem o perfil da 

definitividade, ao mesmo tempo em que demonstra  com isso que o isolamento proporcionado 

por marcos meramente geográficos não mais atende  às necessidades econômicas, sociais e 

políticas daqueles que precisam se valer da jurisdição. 

A questão que fica, notadamente em se tratando de diploma legislativo  que pretende 

introduzir forte perfil valorativo às decisões judiciais, ampliando a argumentação judicial até  as 

                                                        
1
 Artigo elaborado no âmbito dos seminários realizados na Universidade de Perugia – Itália, coordenados pelo Prof. Dr. Maurizio 

Oliviero, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Perugia, Professor Visitante do Exterior – PVE/CAPES na 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Universidade de Brasília – UnB, com a participação do Prof. Dr. Josemar Soares e 
doutorandos mestres Rafael Padilha dos Santos e Jaqueline Moretti Quintero, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI, cursos de Mestrado e Doutorado. Maio de 2015. 

2
 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professor de Direito Processual Civil do curso de graduação 

em Direito pela Unianchieta, Jundiaí-SP, Mestre em Direito Processual Civil pela PUCCAMP. Graduado em Direito pela 
Universidade de São Paulo. Advogado. E-mail: tarcisiof@germanodelemos.com.br; glaatf@gmail.com 

3
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 27 Ago.2015. 
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margens externas da Constituição, é a medida em que essa nova forma de cooperação poderá 

amoldar-se ao ordenamento interno, em especial no que toca à segurança jurídica e à estabilidade 

jurisprudencial que o novo texto visa estabelecer como premissas ao trabalho jurisdicional. 

Sem que se pretenda avançar sobre conceitos inerentes ao Direito Internacional, em 

particular quanto às suas vertentes pública e privada, ou mesmo investigar, com a profundidade 

esperada, o viés jurídico dos tratados, convenções internacional e acordos bilaterais, o presente 

artigo, em sua singela concepção e restrições de abordagem,  buscará focar a segurança jurídica e 

a unidade jurisprudencial como possíveis obstáculos do ordenamento à implementação de 

decisões alienígenas, agindo como filtros em favor de posicionamentos locais já consolidados. 

Na primeira parte do trabalho serão analisadas as características do Estado Democrático de 

Direito sob o prisma da soberania, da proteção e do exercício dos direitos fundamentais, bem 

como o papel da jurisdição na conservação de sua estrutura. 

Em um segundo plano, por avaliação, ainda que perfunctória, dos elementos essenciais do 

ordenamento e da sua relação com outros sistemas, será buscada a possível resposta sobre a 

função da jurisprudência no resguardo do diálogo coeso entre Estado e Sociedade, em que se 

mostra relevante o papel da segurança jurídica para assegura-lo e mantê-lo constantemente 

aperfeiçoado. 

Por fim, a proposta envolve a possível solução a situações em que essa “jurisdição 

globalizada” tiver que optar entre assegurar a ordem pública interna e a estabilidade de suas 

decisões, e a tomada de providências indispensáveis e inerentes ao convívio internacional a que 

naturalmente aderiu  pela iniciativa de seus próprio cidadãos, em um país de pouca tradição em 

decisões de cunho valorativo. 

O método utilizado na fase de investigação foi o indutivo4, no tratamento dos dados foi o 

cartesiano5, e no relato dos resultados que se consiste neste ensaio, a base lógica é também, 

indutiva. As técnicas empregadas foram a do referente6, da categoria7, do conceito operacional8 e 

                                                        
4
 O método indutivo consiste em “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 86. 

5
 O método cartesiano, segundo Cesar Luiz Pasold, pode ser sintetizado em quatro regras “[...] 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 

4. classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 
prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 204. Categorias grifadas em maiúscula no original. 

6
 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 d. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 54. Negritos no original. 
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da pesquisa bibliográfica9 e documental, esta última, pelo fichamento. 

 

1. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E AS FRONTEIRAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O conceito tradicional de Estado, envolvendo povo, território e poder, “está hoje 

relativamente em crise como resultado dos produtos da globalização, da internacionalização e da 

integração interestatal”10, na medida em que valores universais interagem independentemente de 

limites físico-territoriais que impeçam a demanda pela sua efetivação, fazendo com que seja 

revisto o próprio conceito de soberania”11. 

De outra parte, sendo o direito formador do poder, a Jurisdição, enquanto uma de suas 

formas de manifestação12, será legitima na mesma proporção em que os jurisdicionados e os que 

a exercem estiverem acordados sobre a prevalência de princípios positivados sobre todo e 

qualquer interesse subjetivo ou circunstancial.  

Dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito, o papel da jurisdição firma-se, 

sobretudo, pela função de promover a composição dos litígios, assegurando direitos fundamentais  

em conformidade com o conteúdo e hierarquia do ordenamento jurídico, na medida de sua 

competência organizacional e dentro de uma esfera de previsibilidade13. 

 

                                                                                                                                                                                        
7
Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar 

Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 25. Negritos no 
original 

8
Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito 

de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 198. 

9
Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 207. 
10

 CANOTILHO, JJ. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.7.ed.Coimbra:Almedina, 2003, p.90. 
11

 No original:“Oggi, di fronte a un mondo senza confini, qual è quello della comunicazione e dell'economia-il mondo "globalizzato"- 
i fondamenti teorici della territorialità intesa come garanzia della generalità rispetto agli interessi particolari delle persone e dei 
gruppi, presupposto della sovranità e della rappresentanza politica, sono progressivamente erosi e mutano di conseguenza i 
risvolti pratici attinenti all'organizzazione e all'azione dei pubblici poteri, se è vero che i medesimi processi  a difusione mondiale 
mettono in moto cambiamenti cruciali non solo nei rapporti tra gli Stati ma anche loro interno” (Tradução livre dos 
autores).CABIDDU, Maria Agostina.Il governo del territorio.1 ed. Roma-Bari:Editori Laterza, 2014, p.9-10.. 

12
 Para Dinamarco, “[...] como expressão do poder, a jurisdição tem objetivos que se relacionam com os fins do próprio Estado”., de 
forma que “[...] assim como o fim último do Estado social contemporâneo é o bem-comum, é a justiça o escopo síntese da 
jurisdição”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987,.p. 159 
a160. 

13
 “Como as garantias de liberdade jurídico-fundamentais são fundamentadas pela Constituição, assim também podem os limites 
dessas garantias encontram sua base somente na Constituição”. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da 
República Federal da Alemanha. Tradução de Luis Afonso Heck.. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editores. Título original: Grundzuge 
des Veifassungrechts der Bundsrepublik Deutschland, 20, neuberbaitete Auflage, p. 250. 
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O Estado, portanto, para manter a sua proposta democrática originária, dentro de um 

contexto de globalização e de cooperação internacional, não poderá abdicar do seu propósito de 

delimitar o poder e de fazer valer os direitos fundamentais. Essa proposta terá que se pautar não 

pelos fatores ditos nocivos da globalização, como atendimento a interesses puramente 

mercadológicos ou a disputas políticas externas14, mas por um fio condutor que represente uma 

linguagem universal de valores e que atenda aos anseios de assistência  entre os Estados, em 

patamares de reciprocidade na sua efetivação15. 

Existe uma demanda de justiça que  não se exibe de forma localizada ou pontualmente 

identificável no tempo, disseminada pela expansão das comunicações ponto a ponto no mapa 

mundial, de forma mais ou menos homogênea, “com base na dignidade humana e como regra e 

motivo de sobrevivência da própria sociedade16. 

Diante desse panorama, o diálogo entre os ordenamentos terá que atender tanto à 

necessária soberania interna, como aos propósitos que norteiam esse ideal comum, privilegiando 

valores que os Estados comungam em parceria cada vez mais íntima e cuja aplicação estará mais 

atrelada a critérios de solidariedade e de necessidade de convivência no espaço internacional do 

que, propriamente, por instrumentos de coerção, jurídica ou política17. 

                                                        
14

 “La globalización puede ser una fuerza benigna:la globalización de las ideas sobre la democracia y la sociedade civil han 
cambiado la manera de pensar de la gente, y los movimientos globales han llevado el alivio de la deuda y  al tratado de las minas 
terrestres.[...]Si la globalización sigue siendo conducida como hasta ahora, si continuamos sin aprender de nuestros errores, la 
globalización no sólo fracasará en la promoción del desarrollo sino que seguirá generando pobreza e 
inestabilidad”.STIGLITZ.Joseph E.El malestar de la globalización.1.ed. español.Tradução de Carlos Rodrigues 
Braun.Barcelona:Penguim Random House Grupo Editorial, 2015, p.432. Título original:Globalization and its discontens.. 

15
 Più complessa la rappresentazione dello "spazio"giuridico globale, nella fase di trasformazione in un "ordine" giuridico globale.I 
sistemi regolatori sono separati Ma in molti di essi vi sono corpi giudiziari che riconoscono l'esistenza di un tessuto connetivo 
comune e stabiliscono legami tra i diversi corpi.La rappresentazione più diffusa di questi molteplici legamenti tra punti separati è 
quella che fa riccorso alla metafora della rete(non hierarchical deliberative networks)".CASSESE, Sabino. Il diritto globale: 
giustizia e democrazia oltre lo stato.Torino:Giulio Einaudi Editori, 2009, p. 152. 

16
“[...] lei sottolinea la comunanza di ogni essere umano nell'a apertura al senso della giustizia, nella fame e nella sete di giustizia. 
Se è cosi, la beatitudine di cui parla Matteo è sí una promessa per i credenti, ma è anche una chiamata rivolta atutti, ma che 
tocca l'essenza stessa delléssere umano. Aggiungerei che una società in cui sia spento il senso della giustizia, in cui non lo si possa 
coltivare, è una società disumana in cui non vale la pena vivere.MARTINI, Carlo Maria.ZAGREBELSKY, Gustavo. La domanda di 
giustizia.Torino:Giulio Einaudi Editore, 2003, p.67. 

17
 “Um Direito Transnacional que, transcendendo ao Direito Internacional convencional, imponha regra a estados, corporações e 
indivíduos que não podem obstar interesses individuais ou nacionais. Esse novo Direito, próprio do espaço transnacional, 
caracteriza-se como um Direito esférico (global) e não estará mais baseado na clássica estrutura cartesiana de hierarquia 
normativa. As normas, materialmente válidas e efetivamente obrigatórias, estarão despojadas das exigências formais a que 
estamos acostumados. Sua coercitividade não virá respaldada pelo império e pelo monopólio da força do Estado, mas se imporá 
a esse pela impossibilidade de permanecer fora do sistema planetário”. TOMAZ, Roberto Epifanio. LEMOS FILHO, Tarcísio 
Germano de.Um novo paradigma à sustentatibilidade:direito transnacional. In: DANTAS, Marcelo Buzaglo.SOUZA, Maria Cláudia 
da Silva Antunes de.PILAU SOBRINHO, Liton Lanes (Org.).Trasnacionalidade, Direito Ambiental, Sustentabilidade: contribuições 
para a discussão na sociedade hipercomplexa{recurso eletrônico].Passo Fundo:Editora Universidade de Passo Fundo, 2014, p.48. 
Disponível em: 
<http://www.upf.br/editora/images/ebook/transnacionalidade_direito_ambiental_e_sustentabilidade.pdf>.Acesso em: 14 
Set.2015. 
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No campo puramente operacional, a convivência entre os Estados se dá, segundo Bobbio18, 

através das chamadas “relações de coordenação”, quais sejam, “um regime pactuário em que as 

regras de coexistência são produto de uma autolimitação recíproca “ e que terão em comum  o 

“âmbito temporal e o material, mas não o espacial”, regulando as mesmas matérias em territórios 

diferentes. 

A identidade dos ordenamentos ou mesmo um critério de “não exclusão” de um direito 

vigente em apenas um dos territórios, faz com que os Estados pactuem entre si, através de 

instrumentos inerentes ao Direito Internacional Público, como os tratados e convenções,  métodos 

de efetivação desses direitos que protegem e compartilham, “facilitando o intercâmbio de 

soluções para problemas estatais quando o aparato judicial/administrativo de um determinado 

estado se mostra insuficiente à solução da controvérsia, necessitando recorrer ao auxílio que lhe 

possam prestar outras nações”.19 

Surge a cooperação jurídica internacional como prática institucionalizada, migrando de 

mero ato de reciprocidade e de cortesia, para um status em que “o próprio exercício das funções 

soberanas por parte dos Estados depende vitalmente da ajuda internacional”20.  

A cooperação entre os Estados, por decorrência da globalização e da integração 

internacional, não excluirá, em qualquer circunstância, o respeito aos direitos fundamentais, em 

detrimento das regras de mercado, ainda que o aspecto comercial ganhe especial relevância no 

relacionamento entre eles21.  

                                                        
18

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico.6.ed.Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasilia:Editora 
Universidade de Brasilia, 1995.Título original:Teoria dell’ordinamento giuridico, , p.165 e 178 

19
 TOFFOLI, José Antonio Dias.CESTARI, Virginia Chapinel Junger.Mecanismos de cooperação jurídica internacional no Brasil. 
Disponível em:< 
file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/artigomecanismos_de_cooperacao_juridica_internacional_no_brasil%20(2).pdf>. 
Acesso em 15 Set.2015. 

20
 “A garantia dos direitos individuais, coletivos e difusos, a manutenção da segurança pú- blica, o combate ao crime organizado, a 
estabilidade do sistema econômico-financeiro, e tantos outros temas a cargo dos Estados dependem cada vez mais da 
cooperação jurídica internacional”.SAADI, Ricardo Andrade.BEZERRA, Camila Colares. A autoridade central no exercício da 
cooperação jurídica internacional. In: Manual de cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos : cooperação em 
matéria civil / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 
(DRCI)[recurso eletrônico].. – 3. ed. Brasília : Ministério da Justiça, 2012, p. 20 Disponível em:< 
http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/CartasRogatorias/Documentos/ManualExpedCRCivel.pdf>.Acesso em 31 
Ago.2015.  

21
 “A mundialização e a progressiva interdependência das relações estão configurando, de fato, a formação de um novo âmbito de 
interesse geral, que se situa em fronteiras transnacionais e que, agora, começam a se concretizar de maneira muito intensa na 
defesa dos direitos humanos. Só será viável a universalidade dos direitos humanos a partir da superação dos limites estatais 
modernos da Democracia”. CRUZ, Paulo Marcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade [recurso 
eletrônico].Dados eletrônicos. Itajai:Univali, 2012. Disponível em: http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx. Acesso em: 15 
Set.2015. 
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Prevalece, no caso, a solidariedade como denominador comum sempre presente22, na 

proporção em que revela a necessidade de expandir e legitimar o agir em prol de “um interesse 

não egoístico, não individualista, sendo resultado do exercício da cidadania, independentemente 

do Estado nacional a que se pertença”23. 

No âmbito sul-americano, a Colômbia pode ser apontada como um dos países que tiveram 

posição de vanguarda na positivação da cooperação internacional, conforme se extrai do Manual 

de Intercâmbio de Provas com o Exterior, publicado pela Promotoria Geral da Nação (Resolução 

0024, de 15 de janeiro de 2002.). 

A estrutura de cooperação judicial vem traçada, naquele ordenamento,  pela Lei 60024, de 

2000, em seu artigo 500, que cuida do atendimento a solicitações feitas às autoridades nacionais 

pelo Tribunal Penal Internacional, em conformidade com os limites e funções dispostos nos artigos 

484 e seguintes da Lei 90625, de 2004., que trata do “princípio geral de cooperação”. 

Já no Brasil, a novidade vem introduzida pelo novo Código de Processo Civil, através dos 

artigos 26 a 41, que enumeram diversas modalidades de cooperação com outros Estados, 

instrumentalizando, no âmbito jurisdicional, práticas que normalmente vêm previstas em tratados 

e convenções a que o país adere. 

Deve ser ressaltada a preocupação do legislador com a preservação dos princípios basilares 

inseridos na Constituição da República 26 , em especial quando registra o artigo 26§3, a 

inadmissibilidade da prática de atos que “contrariem ou que produzam resultados incompatíveis 

                                                        
22

 "[...]quando nel mondo globale si generano conflitti tra diritti fondamentali e logica del mercato, quest'ultima non può pretendere 
di essere il riferimento esclusivo o prevalente.L'ordinamento normativo globale deve essere costruito rispettando anche il 
principio di solidarietà, con una evidente rilevanza dell'azione dei soggetti  che si ispirano a esso. Siamo di fronte a un passaggio 
dal monopolio al pluralismo, tragitto difficile, ma che dà fondamento normativo a una costruzione basata su principi  e diritti 
fondamentali". RODOTÁ, Stefano.Solidarietà: un’ utopia necessária.1.ed.Roma-Bari:Editori Laterza, 2014, p.93. 

23
 RODOTÁ, Stefano.Solidarietà: un’ utopia necessária.,p.119. 

24
 “Também se estabelece a possibilidade de exercer de maneira direta as exigências das difusões vermelhas da INTERPOL, sob a 
condição de colocar de imediato a pessoa retida nessas circunstâncias à disposição da Promotoria Geral da Nação para os fins e 
procedimentos de extradição”. COLOMBIA.Legislação. Lei 600 de de 2000 (Julio24). Por la cual se expide el Codigo de 
Procediminento Penal. Publicada no Diario Oficial 44097 de Julho 24 de 2000.Disponível em:< 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6389>.Acesso em: 13Set.2015. 

25
  COLOMBIA.Legislação. Ley 906, de 2004. "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Diario Oficial No. 45.658 de 1 
de setembro  de 2004. Disponível em:< http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0>.Acesso em 13 
Set.2015. 

26
 Art. 26.  A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará: 

I - o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; 

II - a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à 
tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; 

III - a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente; 
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com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro”27. 

De qualquer modo, pertinente a observação de Antenor Madruga28, quanto à ótica pela 

qual a cooperação internacional deve ser conduzida, diante dos valores que não poderá 

ultrapassar: 

[...] para compreender as regras e princípios que norteiam a cooperação jurídica internacional, 

propomos observá-los não a partir somente da perspectiva dos instrumentos que a efetivam, mas, 

principalmente, pela ótica de sua necessidade e, certamente, dos limites que impõem o 

atendimento a essa necessidade, como os direitos e garantias individuais e a soberania nacional. 

Forçoso concluir, portanto, que cooperação internacional, a despeito do viés de 

convivência entre Estados que a caracteriza no plano externo, como resultado da globalização, 

somente produzirá efeitos no âmbito interno se for capaz de assegurar os direitos fundamentais 

que a solidariedade, como elemento humano, consagra universalmente entre os cidadãos. 

 

2. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE 

A cooperação internacional prevista no novo Código de Processo Civil deve ser fundada em 

tratado29 de que o Brasil faça parte (art.26), ou, na falta deste, por reciprocidade manifestada por 

via diplomática (art. 26§1), dispensáveis em se tratando de homologação de sentença estrangeira 

(art. 26§2). 

O Brasil é signatário da Convenção de Viena em matéria de tratados de 23 de maio de 

1969, incorporada ao ordenamento pelo Decreto 7030, de 14 de dezembro de 200930, onde se 

registra, no preâmbulo, a necessidade de observância da igualdade de direitos e da igualdade 

soberana, bem como o propósito de respeito universal e observância dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais para todos, dentro de uma perspectiva de cooperação entre as nações. 

A Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, inseriu o parágrafo 3º no 

                                                        
27

 § 3
o
 Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados 

incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. 
28

 MADRUGA, Antenor. Como entender a cooperação jurídica internacional. CONSULTOR JURÍDICO. 24 de agosto de 2011. 
Disponível em:< http://www.conjur.com.br/2011-ago-24/cooperacao-internacional-entender-cooperacao-juridica-
internacional>.Acesso em: 15 Set. 2015. 

29
 “Tratado é o acordo formal  concluído entre os sujeitos de Direito Internacional Público destinado a produzir os efeitos jurídicos 
na órbita internacional.É a manifestação da vontade tais entes. Um ato jurídico formal que envolve pelo menos duas vontades”. 
HUSEK, Carlos Robert. Curso de direito internacional público.11.ed. São Paulo:LTR Editora Limitada, 2012, p.83. 

30
 BRASIL. Legislação. Decreto 7030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. DOU de 15.12.2009. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm>.Acesso em 3 Set.2015. 
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artigo 5º31, conferindo a possibilidade de tratados e convenções internacionais equivalerem a 

emendas constitucionais, após regular aprovação pelo Congresso Nacional, os quais passam a 

integrar “o catálogo de direitos constitucionalmente previstos, o que justifica estender a esses 

direitos o regime constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais”32.. 

Observa-se, com bastante precisão, a tendência de se elevar à órbita internacional a 

constitucionalização emprestada localmente a questões abrangendo direitos fundamentais, 

justamente por se tratarem de valores universais, cuja efetivação não encontra limites em 

critérios de pura soberania territorial33. 

Surgem, a partir daí, outros elementos a conduzirem a cooperação em nível de respeito a 

esses direitos irrenunciáveis que são a igualdade e a segurança jurídica, pressupostos à sua 

consecução em justa conformidade com as previsões de ordem constitucional que regem a 

matéria. 

Em um contexto internacional, assegurar igualdade significará se conduzir, 

fundamentalmente, pela aceitação da diversidade, “propiciando a inclusão pela somatória da 

dignidade e da solidariedade”34, com a leitura de  seu conteúdo a partir do projeto constitucional 

brasileiro, que traz consigo “as influências próprias da sua tradição cultural, política e social” 35, 

como em todos os demais países. 

                                                        
31

 Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes as emendas constitucionais. 
BRASIL. Legislação. Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 
99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os 
arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. DOU 31.12.2004. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>.Acesso em 1 Set.2015. 

32
 PIOVESAN, Flávia. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: TEMAS de 
Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 58. 

33
 “Essa é a tendência e esse deve ser o caminho interpretativo a ser seguido pelo Brasil. O diagnóstico retrata uma convergência 
contemporânea do constitucionalismo de atribuir maior cotação as normas internacionais de direitos humanos. Assim, as 
constituições tanto apresentam maiores elementos de concretização de sua eficácia normativa, quanto partem de uma 
dimensão aproximativa entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional”.EMERIQUE, Lilian Balmant.GUERRA, Sidney.A 
incorporação de tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Revista Jurídica. Brasília, v. 10, n. 90, 
Ed. Esp., p.01-34, abr./maio, 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_90/Artigos/PDF/SidneyGuerra_Rev90.pdf. Acesso em: 2 Set.2015. 

34
No original:  “L'uguaglianza ha nell'accettazione piena delle diversità un elemento fondativo, e proprio nel suo congiungersi con la 
dignità e la solidarietà definisce  le condizioni dell'inclusion”. (Tradução livre do autor).RODOTÁ, Stefano. Prefazione.In: GIORGI, 
Chiara (a cura de).Il progetto constituzionale dell’uguaglianza.Roma:Ediesse, 2014, p.11. 

35
 No original:“[...]quando si discute del significato della nozione  di uguaglianza e del suo progetto costituzionale, sia il significato 
della modernità politica, non solo in Brasile, non solo nel "Sud": al contrario, esiste tutta una tradizione "culturalista" della storia, 
della politica e della società, alla quale si deve riconoscere, non eventuali tratti pre-moderni o difetti culturali congeniti, ma 
piuttosto un carattere selettivo all'interno del processo di ammodernamento, considerando le sue contraddizioni e i suoi rischi, ma 
anche le lue lotte politiche e le esperienze emancipatrici, il suo apprendistato sociale, le sue conquiste di lungo periodo e le sue 
possibilità di apertura per il futuro”.(Tradução livre dos autores).CATTONI, Marcelo. Il signiicato dell”uguaglianza:un nuovo ceto 
medio o una nuova classe lavoratrice in Brasile? In: GIORGI, Chiara (a cura de).Il progetto constituzionale dell’uguaglianza, 
p.133. 
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Não por acaso, a Declaração do Milênio, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 8 de setembro de 2000,  estabelece diretrizes para que a globalização se converta em 

um força positiva para todos os habitantes do planeta,  traçando essa perspectiva a partir de 

providências que se mostrem equitativas e suficientes à inclusão.   

Ao eleger a igualdade, a liberdade e a tolerância como “valores inspiradores da convivência 

política no novo milênio”, comete “a responsabilidade pela gestão do desenvolvimento social e 

econômico do mundo a todas as nações, que deverão exercê-la multilateralmente”36, o que terá 

que ser observado como premissa à cooperação internacional proposta pela lei processual 

brasileira.  

A segurança jurídica será outro fator relevante a ser considerado na pauta cooperativa 

entre jurisdições, pois assegurará que a internalização das medidas se faça em consonância com as 

previsões do ordenamento vigente quanto ao seu conteúdo e aplicabilidade, não abrindo espaço 

para uma interpretação que se mostre inovadora em demasia e sujeita a interesses políticos de 

ocasião37. 

No novo texto, encontram-se disposições que se apresentam como freios à cooperação 

irrestrita, como o impedimento de medidas que contrariem as “normas fundamentais que regem 

o Estado brasileiro” (artigo 26 §3º), ou que configurarem “manifesta ofensa à ordem pública” 

(artigo 39)38, restando o próprio cumprimento de carta rogatória como providência sujeita ao 

                                                        
36

 "No original: [...]se considera tarea prioritaria de los impulsores de la Declaración conseguir que la globalización se convierta en 
una fuerza positiva para todos os habitantes del planeta.Para ello, sera necesario que los procesos globalizadores sean 
plenamente incluyentes y equitativos.En el texto se consideran como valores inspiradores y orientadores de la convivencia politica 
en el nuevo Milenio: la libertad, la igualdad, la solidariedad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común" 
La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo[...]debe ser compartida por todas las naciones y 
ejercerse multilateralmente".LUÑO, Antonio Enrique Pérez.Los derechos humanos en la sociedad 
tecnológica.1.ed.Madrid.Editorial Universitas S.A., 2012, p.34. 

37
 Histórica e sistematicamente, o Estado de Direito faz prevalecer a determinação e a conformidade do Direito sobre a estabilidade 
do direito que a doutrina tradicional chama, às vezes, “segurança jurídica”. A estabilidade da norma no tempo é, geralmente, 
subordinada à sua conformidade em relação às exigências que determinam o seu conteúdo.  O Estado de Direito exclui, 
simplesmente, as modificações de normas fora das regras de modificação de normas, elas mesmas claramente anunciadas; as 
mudanças de situações jurídicas não são proibidas, mas se exige, aqui, como em outro lugar, a possibilidade de se acionar o 
órgão de controle em conformidade das modificações de regras, modificações estas que devem respeitar as normas 
concernentes ao procedimento modificativo”. PFERSMANN, Otto. Positivismo constitucional e Justiça Constitucional no século 
XXI. 1ª ed. Tradução e Organização de Alexandre Coutinho Pagliarini.. Título original: não consta. São Paulo: Saraiva, 2014 (Série 
IDP:Direito Comparado), p, 97 

38
 “Ordem Pública - Entende-se a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas 
atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (Plácido e Silva). A ordem pública interna é 
constituída por todas as normas que num sistema jurídico revestem natureza imperativa. Funciona como uma exceção à norma 
de aplicação do direito material estrangeiro. A ordem pública internacional de um determinado Estado é um conceito jurídico 
aberto, constituída pelos princípios ético-jurídicos fundamentais que regem a vida social desse Estado, de forma tal que não é 
tolerável a aplicação das normas de direito material estrangeiro que violem esses princípios, mesmo que resultem competentes 
da aplicação das normas de conflito.(RIBEIRO, Manuel)” Manual de cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos : 
cooperação em matéria civil / Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
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princípio do devido processo legal, ainda que restrito o contraditório à possibilidade de produção 

de efeitos da decisão estrangeira no Brasil(artigo 36§1º), além do respeito à integridade da coisa 

julgada (art.963,IV). 

Tanto na hipótese da homologação de decisão estrangeira, como na tomada de outras 

medidas, sejam elas meramente executivas ou que dependam de alguma carga decisória da 

autoridade nacional, caso das “medidas urgentes e de execução provisória no curso de ação de 

homologação de decisão estrangeira”(art.961 §3), não resta claro se poderão ser determinadas e 

cumpridas em dissonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, ainda que não se 

tratem de súmulas vinculantes. 

Canotilho39 anota que “não existe um direito à manutenção da jurisprudência dos tribunais, 

mas sempre se coloca a questão de saber se e como a proteção da confiança pode estar 

condicionada pela uniformidade, ou pelo menos, estabilidade, na orientação dos tribunais”. 

O novo Código de Processo Civil Brasileiro, que entrará em vigor em  março de 201640, 

consagra, em seu artigo 92641, a necessidade de formulação de jurisprudência que se mantenha 

“estável, íntegra e coerente”, ao mesmo tempo em que impõe aos magistrados, na aplicação do 

ordenamento jurídico, em todos os graus,  a observância das garantias fundamentais, dos fins 

sociais e das exigências do bem comum42, não permitindo que a jurisprudência seja modificada em 

prejuízo do “princípio da proteção  da confiança”43. 

Esse princípio se apresenta como um segundo aspecto da segurança jurídica, 

(Vertrauensschutz) não circunscrito ao seu aspecto objetivo (Rechtssicherheit), que é pertinente à 

estabilidade das relações jurídicas, firmando-se em seu conteúdo subjetivo, que “impõe ao Estado 

limitações na liberdade de alterar sua conduta e de modificar atos que produziram vantagens para 

os destinatários”, porque “atribuiu-lhes a crença de que eram atos legítimos, tudo fazendo 

                                                                                                                                                                                        
Internacional (DRCI)[recurso eletrônico].(cit).. 

39
 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 7ª.ed., p. 265. 

40
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.  Art. 1.045: Este Código entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano da data de sua publicação oficial. 

41
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

42
  BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 8

o
 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

43
  BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.art. 927 § 4

o
 A modificação de enunciado de súmula, de 

jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação 
adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia 
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razoavelmente supor que seriam mantidos” 44. 

A segurança jurídica é um direito fundamental, pois, no dizer de José Afonso da Silva45, ao 

tratar o caput do artigo 5º da Constituição Federal da “inviolabilidade do direito à segurança, a 

pesquisa de seus incisos revela tratar-se de um conjunto de garantias, natureza que se encontra 

ínsita no termo “segurança”, de sorte que “esse conjunto de direitos aparelha situações, 

proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum 

direito individual fundamental.” 

Na sistemática a ser implantada, a jurisprudência consolidada mostra-se como sinalizadora 

irreversível das decisões judiciais de base e das que vierem a ser proferidas em grau de recurso 

nas instâncias ordinárias, devendo ser observada compulsoriamente na argumentação do 

decisum, monocrático ou colegiado, conforme se extrai do texto do artigo 92746 da nova lei, como 

resultado do princípio da proteção da confiança. 

Atos jurisdicionais de cooperação internacional47, que compreendem tanto “provimentos 

judiciais, mesmo que determinados em caráter puramente executivos, como os atos instrutórios e 

de comunicação”48, não poderão ultrapassar as fronteiras da proteção da confiança ditada em 

matéria jurisprudencial, pois a própria lei processual impede a sua efetivação em desfavor das 

normas fundamentais do Estado. 

 

 

 

                                                        
44

 SILVA, Almiro Regis Matos do Couto e. Conceitos fundamentais do direito no estado constitucional. 1.a.ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2015, p. 49. 

45
 SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional.1.ed. São Paulo:Malheiros Editores, 2014, p.489. 

46
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 
matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
47

 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Art. 27.  A cooperação jurídica internacional terá por 
objeto: I - citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; II - colheita de provas e obtenção de informações; III - 
homologação e cumprimento de decisão; IV - concessão de medida judicial de urgência; V - assistência jurídica internacional; VI - 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. 

48
 CINTRA, Antonio Carlos Araújo.DINAMARCO, Cândido Rangel, GRINOVER, Ada Pelegrini. Teoria Geral do processo.19.ed.São 
Paulo:Malheiros Editores, 2003, p.334-335. 
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3. MEDIDAS DE URGÊNCIA NA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Nos contornos da lei processual, as tutelas de urgência, vêm previstas no artigo 30049, 

fundadas na plausibilidade do direito e no perigo de dano ou de frustração do resultado útil do 

processo 50 , como instrumentos decisórios excepcionais, dada a real possibilidade de 

“deformação” do texto legal às custas de uma interpretação subjetiva e  calcada em critérios de 

eficiência imediatista51. 

Há que se ter presente que a tutela deve corresponder à segurança jurídica almejada, 

mesmo que o ideal de  certeza  acabe cedendo à maior probabilidade, uma vez que a urgência não 

pode ser derrogatória de direitos fundamentais, seja no campo processual, seja na perspectiva do 

direito material52. Entretanto, ao optar entre o justo e o urgente,  terá o julgador que sopesar os 

escopos sociais, jurídicos e políticos do processo, não permitindo que o receio ceda em face da 

necessidade, ou tampouco a segurança diante da agilidade53. 

Na cooperação internacional poderá a autoridade nacional conceder medidas de urgência 

(art. 27, IV e art. 961§3), enquanto se processar o pedido de homologação de decisão estrangeira, 

mas não se admitirá a revisão do mérito da decisão tomada por aquela autoridade (art.36§2), 

                                                        
49

  BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art.300: A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

50
 A propósito, confira-se a lição de José Roberto dos Santos Bedaque quanto à distinção entre a tutela cautelar e a tutela  dita 
preventiva, “uma vez que esta se opõe à repressiva e destina a evitar a ocorrência de dano ao direito. É constituída de provimento 
jurisdicional destinado a impedir a lesão,  afastando a mera ameaça. A tutela cautelar, embora muitas vezes  assuma função 
preventiva, é modalidade de tutela instrumental e provisória”. In BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 
antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização)..5.ed. São Paulo: Malheiros, 2009,p. 157 

51
 “L'avvertimento é che la proliferazione delle tutele speciali, quali che ne siano le contingenti giustificazioni, costituisce un fattore 
concorrente di crisi dei valori, sottesi all'a tutela ordinária, come tutela erogata a tutti i citadini. Questo almeno si puó affirmare 
per le tutele riservate a specifiche categorie di soggetti. La valutazione puó essere diversa laddove (come nel provvedimento 
d’urgenza, ex. art.700cpc) il legislatore ponga a disposizione di qualunque avente diritto lu strumento di tutela; ma anche in 
questo caso non si puó ignorare il rischio di uma generale “deformalizzazione” della tutela giurisdisionale. Il messagio é quello, del 
resto ovvio, che solo il recupero della funzionalitá del proceso ordinario potrá ricondurre i procedimenti cautelari nell’alveo di 
quella funzione, subsidiaria e integrative e non sostitutiva della giurisdizione ordinária, che spetta loro, nel disegno legislativo e –
ció che piú contra- in um assetto della giustizia civile ispiratto allá lógica della garanzia e dell’efficienza e non quella, sempre 
traumatica, dell’emergenza”.        TARZIA, Giuseppe. I provedimenti cautelari. Padova: Cedam, 1980, p XXIV-XXV. 

52
 “Urgência: ainda ontem, a noção só era admitida em direito com as mais extremas reservas, como um mal necessário, a que era 
preciso acomodar-se em situações excepcionais. Na melhor das hipóteses, poderia conduzir a soluções derrogatórias de caráter 
provisório que era preciso revogar desde que cessasse o estado de necessidade que as havia justificado: era o que acontecia com 
o estado de urgência, derrogatório das liberdades fundamentais em direito público, ou com o particular que, em direito privado, 
praticava um ato de justiça privada a fim de vitar um dano inaceitável. Hoje, a urgência parece subverter, e de forma durável, a 
produção de todo o direito” OST, FRANÇOIS. O tempo do direito. Tradução: Maria Fernanda de Oliveira. Título original: Le Temps 
du Droit. VITALE, Ermanno. Lisboa: Instituto Piaget, 1999,  p. 360..  

53
 “O Direito é medida, pelo menos em quatro sentidos que vão da norma ao tempo. Em direito, tomam-se “medidas”: decisões, 
regras de conduta; fala-se de medidas de ordem pública, de medidas de segurança, de medidas conservatórias. Num segundo 
sentido, mais fundamental, o direito é instrumento de medida, como é a régua que mede e a balança que pesa os interesses em 
conflito. Expressão do meio justo, o direito é medida ainda num terceiro sentido, que é o do equilíbrio, da moderação, da 
prudência (jurisprudência).. Demasiado lento, provoca frustrações e alimenta as violências do amanhã; demasiado rápido, gera a 
insegurança e desencoraja a ação. É essa então, a medida do direito: norma, proporção, limite e ritmo”. OST, FRANÇOIS. O 
tempo do direito, p. 426.  
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inclusive quanto aos critérios de urgência que tenha adotado e que se pretenda executar no 

território nacional (art.962§3). 

Nada obstante o juízo de urgência seja prerrogativa decisória da autoridade solicitante da 

cooperação jurisdicional brasileira, não se pode colocar de lado a assertiva de que as decisões 

alienígenas terão que se adaptar aos princípios constitucionais de direito material e processual, 

dado o enunciado do artigo 1º54 do novo texto, associado ao artigo 8º55, que rascunha os 

provimentos judiciais em conformidade com os direitos fundamentais. 

Na esfera do MERCOSUL, vige o Decreto 2626, de 15 de junho de 1998, que promulgou o 

Protocolo de Medidas Cautelares, em que, no artigo 11, confiou ao juiz do Estado encarregado da 

execução, o cumprimento em conformidade com “as suas leis”, o que reafirma o posicionamento 

quanto à sua plena sintonia com a norma processual renovada  56. 

A observação que fica, a partir do impedimento de nova análise dos critérios de urgência 

ditados pelo país emissor da rogatória pendente de exequatur, ou da decisão estrangeira sujeita à 

homologação pelo Superior Tribunal de Justiça e posterior execução por uma das Varas Federais, é 

que o periculum in mora, isoladamente, não permitirá a execução em solo brasileiro, se não 

apenas o fumus boni iuris, mas a própria plausibilidade do direito não encontrarem eco no 

ordenamento jurídico, em especial nas normas fundamentais. 

A exigência de igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, como condição de 

procedibilidade em matéria de cooperação internacional já vem sendo prestigiada desde longa 

data pelo Supremo Tribunal Federal57, como tem sido, da mesma forma, prevista em vários 

                                                        
54

  BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art.1º.-O processo civil será ordenado, disciplinado e 
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 
observando-se as disposições deste Código. 

55
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 8

o
 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

56
BRASIL. Legislação. Decreto 2626, de 15,/06.1998.Promulga. o Protocolo de Medidas Cautelares, concluído em Ouro Preto, em 16 
de dezembro de 1994. D.O.U. 16.6.1998.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2626.htm>. Acesso em 
15 Set.2015.Artigo 11- O Juiz ou tribunal, a quem for solicitado o cumprimento de uma sentença estrangeira, poderá determinar 
as medidas cautelares garantidoras da execução, de conformidade com as suas leis 

57
 “O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a 
preservação do status libertatis e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do due process. O súdito 
estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do habeas 
corpus, em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo, de que também é titular, à 
observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido 
processo legal. A condição jurídica de não nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em 
nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes. 
Impõe-se, 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 
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tratados internacionais, valendo frisar o conteúdo do Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e 

ao Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil entre a República Federativa do 

Brasil e a República Italiana,58.  

O Tratado Brasil-Itália foi um dos primeiros a surgirem no regime constitucional de 1988, 

tendo em seu artigo 5 a tradução da proposta de isonomia entre os nacionais dos diferentes 

países59, restando a ordem pública como limite de exequibilidade das decisões estrangeiras60. Esse 

tratado vem obtendo ampla aplicação em território nacional, especialmente quanto à isenção de 

caução na propositura de ações por pessoas não residentes no Brasil61, benefício não extensível a 

súditos de outros países em situações análogas, por exigência da lei processual de 1973 (artigo 

83562) e do novo código (art.8363). 

No campo da urgência, a legislação italiana64 e a brasileira65, encontram pontos de 

                                                                                                                                                                                        
contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante.” (HC 
94.016, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.)Vide: HC 94.477, rel. min. Gilmar 
Mendes, julgamento em 6-9-2011, Segunda Turma, DJE de 8-2-2012; HC 72.391-QO, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 8-3-
1995, Plenário, DJ de 17-3-1995, BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/>;. Acesso em: 13Set.2015. 

58
 BRASIL. Legislação. Decreto n. 1476, de 2 de maio de 1995. Promulga o Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao 
Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, de 17 de 
outubro de 1989. DOU de 3.5.1995. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1476.htm>.Acesso 
em:13Set.2015. 

59
 Artigo 5 Proteção Jurídica 1. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-se-ão, no território da outra Parte, no que se refere à 
sua pessoa e aos seus bens, dos mesmos direitos e da mesma proteção jurídica dos cidadãos nacionais. 2. Os cidadãos de cada 
uma das Partes terão acesso às autoridades judiciárias da outra Parte para a garantia e defesa de seus direitos e interesses, nas 
mesmas condições dos cidadãos desta outra Parte. 

60
 Artigo 2 Recusa da Cooperação, do Reconhecimento e da Execução A cooperação judiciária, o reconhecimento e a execução de 
atos e sentenças serão negados se forem contrários à ordem pública da Parte requerida. 

61
 BRASIL. Jurisprudência. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível. EMENTA: Compra e venda mercantil. Previsão de 
cláusula C&F (cost and freight).. Inexigibilidade de depósito de caução. Empresa italiana. Incidência do Tratado de Cooperação 
Judiciária entre Brasil e Itália. Recurso improvido (Apelação nº 0228382-69. 2007.8.26.0100 - 32ª Câmara de Direito Privado - 
Relator: HAMID BDINE - 16/08/2012).Disponível em: http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do.Acesso em: 13Set.2015. 

62
 BRASIL. Legislação. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código Civil. DOU 17.1.1973.Art. 835. O autor, nacional ou 
estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução 
suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que Ihes assegurem o 
pagamento. 

63
 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil .Art. 83.  O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir 
fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das 
custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes 
assegurem o pagamento. 

§ 1
o
 Não se exigirá a caução de que trata o caput: 

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte; 
64

 ITALIA. Legislação. Codice di procedura civile. Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940. Aggiornato con le 
modifiche apportate dal dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e 
dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Disponível em:< 
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile >..Acesso em: 13Set.2015. Art.700. 
(Condizioni per la concessione) Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che 
durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e 
irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad 
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convergência na nova lei processual, ao que parece, na seara da discricionariedade judicial na sua 

concessão, dentro do chamado “poder cautelar geral” do magistrado, já subsistente no código de 

197366. 

Embora mantida a possibilidade do juiz determinar a “providência mais adequada”, tais 

escolhas passam a sujeitar-se a regras especificas na legislação a entrar em vigor, pelo texto do 

artigo 489 §1º67. Esse dispositivo introduz critérios clausulados para validade da argumentação das 

decisões, uma vez que deverão, obrigatoriamente, enfrentar todas as questões postas, os 

precedentes invocados e a aplicabilidade, ao caso concreto, de súmulas e recursos repetitivos 

sobre a matéria. 

No campo do poder cautelar geral, as determinações do artigo 489§1 buscarão obstar que 

a urgência aliada à atipicidade outorguem ao magistrado a possibilidade de atuar dentro de um 

campo em que, extraindo dos fatos e das consequências jurídicas buscadas  a tutela que entenda 

mais adequada,  sirva-se unicamente de critérios próprios de prudência e de justiça, o que pode 

implicar arbitrariedade ou prestação jurisdicional fora dos limites do pedido68. 

A argumentação a ser lançada em provimentos de urgência, quando necessários à 

efetividade da cooperação internacional a ser executada em território nacional, terá que adequar-

se, invariavelmente, aos preceitos que colocam como anteparo os direitos fundamentais e a 

ordem pública,  assim como à exigência de  produção jurídica coerente e unificada, conforme o 

artigo 92669 da lei processual em perspectiva. 

O intérprete não poderá ceder a interesses políticos ou econômicos de ocasião, devendo 

fixar-se nos pressupostos que a urgência demanda no contexto do ordenamento e sem buscar 

                                                                                                                                                                                        
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. 

65
 BRASIL. Legislação. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Art. 301.  A tutela de urgência de natureza 
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 

66
 Brasil. Legislação, Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código Civil. DOU 17.1.1973. Art. 798. Além dos procedimentos 
cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que 
julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão 
grave e de difícil reparação. 

67
 O §1º estabelece critérios de validade às decisões judiciais que se furtarem às suas previsões quanto à adequada fundamentação. 
Disponível em:,http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 27 Jul.2015. 

68
 “La costruzione dei forme differenziate di tutela giuridizionale, la volontá di reformare “funditus”l’intero edificio del processo 
civile, presuppongono nel legislatore e negli operatori consci delle reali necessita della giustizia, la piena consapevolezza che il 
formalismo processuale, le forme del processo hanno un valore positivo. La polemica contro il formalismo deve essere, in realtà, 
la polemica contro la degenerazioni del formalismo”.TOMMASEO, Ferrucio.Appunti di diritto processuale civile: nozione 
introdutive”.4 ed. Torino: Giappichelli, 2000, pp.30 e 31. 

69
 BRASIL. Legislação. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
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subverter a hierarquia das fontes de que irá se valer, como pressuposto da segurança jurídica, 

inerente ao Estado de Direito70. 

Pino71 aponta para a problemática da desestruturação da pirâmide normativa e para a 

instalação de uma “crise das fontes”, por fatores como “a alteração do equilíbrio do poder em 

uma democracia pluralista, o fluxo incessante das relações de mercado na era da globalização, a 

diversidade e a complexidade da sociedade contemporânea”72, de modo que a forma tradicional 

que a representava passa a tomar aspecto “mais complexo e desarmônico, como a reta, o 

arquipélago, ou edifício barroco”, o que exige cautela  redobrada na aplicação do ordenamento. 

O controle interpretativo, imposto pela nova lei processual, através da exigência de apego 

ao ordenamento, busca afastar a possibilidade  de desmonte da estrutura do Estado Democrático 

de Direito, ainda que se tratem de decisões proferidas a título de preservá-lo em sua concepção 

pluralista e de assegurarem critérios de justiça e igualdade de oportunidades. 

Em se tratando de medidas de urgência a serem implementadas no curso da cooperação 

internacional, o sentido emprestado a essa forma política e jurídica de convivência entre Estados 

soberanos, fundada no compartilhamento de valores e na solidariedade na sua efetivação, faz com 

que se defrontem a ordem pública interna e a coexistência de interesses traçados pela inevitável 

globalização. 

Não subsiste, evidentemente, no relacionamento externo, a figura da autoridade 

regulatória superior, que tutele e assegure direitos fundamentais nessa esfera, o que explica a 

conferência de poderes e limites internos para a implementação de medidas entre diferentes 

soberanias. 

A cooperação internacional, justamente por implicar a existência de objetivos 

compartilháveis, como resultado da solidariedade que a embasa, propicia uma “ordem aliada dos 

cidadãos de qualquer nacionalidade, que passam a utilizar instrumentos globais em defesa do 
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 “La costruzione dello stato di diritto può reggere solo se il ruolo del potere politico-legislativo e quello dell'interpretazione  e 
aplicazione del diritto sono ben distanziati alla base e in essa saldamente imperniati. il legame processuale  al "caso" è la chiave 
con cui il puntone dell'interpretazione giuridica deve essere solidamente assicurato all'architrave. dalla solidità di quel legame 
dipende la legitimazione del potere discrezionale esercitato dai giudici”.BIN, Roberto.A discrezione del giudice:ordine e disordine 
una prospettiva “quantistica”.2ed.Milano:FrancoAngeli, 2014, p.107. 

71
 PINO, Giorgio. Interpretazione e “crisi” delle fonti.1.ed.Modena:Mucchi Editore, 2014, p.7 

72
(Tradução nossa). No original:”[...] i mutevoli rapporti di forza  tra gli attori politici in una democrazia pluralista, il fluire incessante 
e incontrollabile delle relazioni di mercato nelléra della globalizzazione, il pluralismo e la complessità delle società contemporanee 
sono altrettanti fattori che si ripercuotono tutti-disgregandolo-sull'ordine dell fonti del diritto”.”[...]alla tradizionale 
rappresentazione ordinata e monolìtica del sistema delle fonti, compediata nella familiare figura della piramide, si sostituiscono 
ora figure più complesse e disarmoniche, come la rete,lárcipelago, o l’edificio barocco.” 
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poder regulatória estatal, provocando um esforço multilateral em prol da democracia”73. 

A perspectiva otimista da globalização segue a trajetória de prestígio dos direitos 

fundamentais como elo comum entre as nações e ponto basilar da cooperação internacional. 

Considerações finais: 

A cooperação internacional, resultado, no plano externo, da globalização, somente 

produzirá efeitos no âmbito interno, se for capaz de assegurar os direitos fundamentais que a 

solidariedade, como elemento humano, consagra universalmente entre os cidadãos. 

Atos jurisdicionais resultantes da cooperação entre Estados, não poderão ultrapassar as 

fronteiras da proteção da confiança ditada em matéria jurisprudencial, pois a própria lei 

processual brasileira impede a sua efetivação em desfavor das normas fundamentais e da ordem 

pública. 

Valores e objetivos universalmente compartilháveis imprimem à cooperação internacional 

a tarefa de defesa multilateral de direitos fundamentais e da própria democracia. 
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