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Porquê uma Convenção de Sentenças?

▪ Permitir a circulação de decisões em matéria 
civil/comercial, melhorando a sua eficácia prática

▪ Reduzir a necessidade de procedimentos duplicados
▪ Reduzir custos e prazos
▪ Melhorar a previsibilidade
▪ Permitir que os requerentes façam escolhas 

informadas sobre onde devem iniciar os 
procedimentos



O que é a Convenção de Sentenças?

▪ A fim de proporcionar um quadro 
global para o reconhecimento e a 
execução, a HCCH adoptou a 
Convenção sobre o reconhecimento e 
a execução de sentenças estrangeiras 
em matéria civil e comercial em 2 de 
Julho de 2019.

▪ Até o presente momento, o reconhecimento e a execução de sentenças 
estrangeiras são regidos por:

▪ leis nacionais

▪ acordos bilaterais
e.g. Acordo Trans-Tasman, Acordo entre Governo Central da China e RAE de Hong Kong

▪ acordos internacionais (inclusive os regionais) e supranacionais
e.g. Regulamento Bruxelas I, Convenção de Minsk de 1993, Protocolo Las Leñas de 1992, 
Convenção sobre a cooperação jurídica celebrada em Riyadh de 1983



Objetivos da Convenção de Sentenças

Melhorar o acesso à justiça

Facilitar o comércio e o investimento 
transfronteiriços, e a mobilidade
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A Convenção de Sentenças pretende...



História do Projeto de Sentenças

Estágios iniciais

Década de 1990: Proposta de 
desenvolvimento de um 
instrumento abrangente em 
matéria de jurisdição, 
reconhecimento e execução

2001: O projecto é dividido; o 
reconhecimento, a execução e a 
jurisdição passarão a ser 
instrumentos separados

2005: A Convenção sobre os 
Acordos de Eleição do Foro é 
concluída

Desenvolvimento do 
Projeto

2011: O Grupo de Especialistas 
começa a avaliar os possíveis 
benefícios de dar continuidade 
ao Projeto de Sentenças

2012-2016: O Grupo de Trabalho 
se reúne para preparar um 
rascunho de texto para 
deliberação na Comissão Especial

2016-2018: São realizadas quatro 
reuniões da Comissão Especial 
para negociar o Projeto de 
Convenção

Sessão Diplomática

Junho de 2019: Estados-
Membros da HCCH, 
observadores, OIs e ONGs se 
reúnem para uma rodada final de 
negociações sobre a Convenção 
de Sentenças

2 de Julho de 2019: O consenso é 
alcançado e a Convenção de 
Sentenças é concluída e 
adoptada numa cerimónia no 
Palácio da Paz em Haia



Arquitetura da Convenção

A Convenção de Sentenças é dividida em quatro capítulos: 

Reconhecimento & 
Execução
Artigos 4-15
Estabelece regras para o 
reconhecimento e a execução, 
incluindo critérios de 
competência para a 
elegibilidade. 
Enumera as autorizações para 
recusar o reconhecimento e a 
execução, os documentos a 
serem apresentados pela 
parte requerente, e demais 
regras e restrições relevantes 
relacionadas ao processo de 
reconhecimento e execução.

Escopo & Definições
Artigos 1-3
Detalha o escopo da 
Convenção, delineia questões 
específicas que são excluídas da 
Convenção, e define termos 
importantes, incluindo o que 
conta como uma " sentença" 
sob a Convenção. 

Cláusulas Gerais
Artigos 16-23
Contém cláusulas variadas 
relevantes para o 
funcionamento da Convenção, 
incluindo declarações, 
relações com outros 
instrumentos internacionais e 
a aplicabilidade da Convenção 
a sistemas jurídicos não 
unificados.

Cláusulas Finais
Artigos 24-32
Estipula as regras relativas à 
entrada em vigor, assinatura, 
ratificação e adesão, eventuais 
objecções ao estabelecimento 
de relações com outros 
Estados Contratantes, e 
denunciação. Além disso, 
explica os meios por meio dos 
quais as Organizações 
Regionais de Integração 
Económica (ORIEs) podem 
tornar-se partes da 
Convenção.



Aspectos gerais

▪ A Convenção não lida com critérios de competência directa, mas 
fornece bases de jurisdição indirectas sobre as quais uma decisão 
será elegível para reconhecimento e execução sob seus termos.

▪ A Convenção estabelece uma base, e não um teto, para o 
reconhecimento e a execução. O Artigo 15º esclarece que o tribunal 
de um Estado Contratante pode optar por reconhecer e executar 
uma sentença ao abrigo da sua própria lei nacional, mesmo que os 
critérios de elegibilidade da Convenção não sejam preenchidos.  
(nota: o Artigo 6º contém uma excepção a esta regra.)

▪ A Convenção prevê listas exaustivas de critérios de "competência 
indirecta" comumente aceites que tornam uma sentença elegível 
para reconhecimento e execução, e listas exaustivas de critérios 
para embasar a recusa ao reconhecimento e à execução (estes 
critérios não são obrigatórios).



Operação da Convenção

1. A sentença é 
abrangida pelo

escopo?

2. A sentença é 
elegível para 

reconhecimento
e execução?

3. Há alguma
razão para 
recusar o 

reconhecimento
e a execução?

Para determinar se uma
sentença pode circular 
sob os termos da 
Convenção, três
perguntas devem ser 
respondidas



A sentença está dentro do escopo?
• Trata-se de uma matéria civil ou comercial? Art. 1(1)
• Foi proferida em um Estado Contratante? Art. 1(2)

• Certificar-se de que nem o Estado de origem nem o 
Estado requerido fizeram objeções nos termos do 
Art. 29 ao estabelecimento de relações com o outro. 

• A matéria está sujeita a uma exclusão expressa? Art. 2(1) 
e 2(3) 
• e.g. arbitragem e procedimentos correlatos; 

alimentos (abrangidos por outros instrumentos da 
HCCH)

• O Estado requerido fez alguma declaração sob os Arts. 17, 
18, 19?

• A sentença foi uma decisão de mérito, i.e., não se trata de 
uma medida provisória? Art. 3(1)(b)

• A sentença foi proferida por um tribunal?
Art. 3(1)(b)

Se a sentença for abrangida pelo escopo de aplicação, 

passar à questão 2 para determinar a elegibilidade 

para o reconhecimento e a execução. 



A sentença é elegível para 

reconhecimento e execução?

• A sentença produz efeitos ou é executável no 
Estado de origem? Art. 4(3)

• Estão reunidas uma ou mais bases 
jurisdicionais alternativas? Art. 5(1)  

• Se a sentença for proferida contra um 
consumidor ou empregado, ela preenche as 
condições do Art. 5(2)? 

• Se a sentença disser respeito a um 
arrendamento residencial de um bem imóvel 
ou ao registo de um bem imóvel, ela satisfaz o
Art. 5(3)?

• Se a sentença abranger direitos reais sobre 
bens imóveis, ela satisfaz o Art. 6?

Se a decisão for elegível para 

reconhecimento e execução, prossiga para a 

questão 3 para determinar se existe uma 

autorização para recusa. 



Existe alguma razão para recusar 

o reconhecimento e a execução?

• A sentença ainda está sujeita a revisão no 
Estado de origem? Art. 4(4)

• A sentença cumpre uma das autorizações 
para recusa no Art. 7(1) ou no 7(2)? 

• A sentença é baseada em uma questão 
preliminar relativa a uma das matérias 
excluídas? Art. 8(2)

• A sentença é baseada em uma questão 
preliminar relativa a uma das matérias 
excluídas? Art. 10 

Se não houver razão para recusar o 

reconhecimento e a execução, a sentença

deve circular. 



Funcionamento das bases jurisdicionais
Exemplo 1

Duas empresas celebram um contrato 
de venda de bens ou serviços.

Uma parte não cumpre as obrigações 
contratuais e a outra parte processa com 
êxito no Estado em que a obrigação 
deveria ter sido cumprida.

A parte vencedora pode solicitar o 
reconhecimento e a execução em outro 
Estado no qual a parte vencida possua 
bens.



Exemplo 2

Um médico vive num Estado, mas 
pratica em outro. 

Um paciente processa este médico com 
êxito por erro médico no Estado onde a 
conduta alegada ocorreu. 

O paciente pode solicitar o 
reconhecimento e a execução no Estado 
de residência habitual do médico, onde se 
encontram os bens do médico.



Exemplos de bens imóveis

Um tribunal profere uma sentença na qual decide que uma empresa tem direito a 
indemnização por defeitos no espaço de escritórios que arrendou.(Art. 5(1)(h))

Um tribunal profere uma sentença determinando que um proprietário violou 
um contrato de locação residencial de uma casa de férias. (Art. 5(3))

Um tribunal profere uma sentença declarando que uma empresa é de facto a 
proprietária legal de uma área do terreno sobre a qual pretende construir.(Art. 6)

✓ ✓ ✓
a sentença do Estado 
onde se situam os 
bens é executada 

a sentença do Estado 
sob outro critério do 
Art. 5(1) é executada

a sentença de outros 
Estados pode ser 
executada nos termos da 
lei nacional

✓ ✓
a sentença do Estado sob 
outro critério do Art. 
5(1) não é executada

a sentença de outros 
Estados pode ser 
executada nos termos da 
lei nacional



✓
a sentença de outros 
Estados não pode ser 
executada nos termos da 
lei nacional

a sentença do Estado sob 
outro critério do Art. 
5(1) não é executada 

a sentença do Estado 
onde se situam os 
bens é executada 

a sentença do Estado 
onde se situam os 
bens é executada 



Exemplos de Casos Reais

• Em 2011, o Tribunal Recursal para a 
Inglaterra e o País de Gales se recusou a 
executar uma sentença proferida no 
Cazaquistão relativa à concessão de uma 
central hidroelétrica. 

• O tribunal cazaque tinha baseado a sua 
competência em uma submissão, apesar 
de o réu ter continuado a contestar a 
competência do tribunal.

(AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v Ust-Ka-
menogorsk Hydropower Plant JSC [2011] EWCA Civ 647)

Submissão

• Em 1992, o Tribunal Federal Alemão 
recusou-se a executar uma sentença do 
Brasil relativa a um contrato de venda.

• O tribunal brasileiro tinha baseado a sua 
competência na submissão do réu ao 
tribunal, mas o tribunal alemão 
considerou que qualquer objeção à 
competência pelo réu teria sido inútil à 
luz da lei brasileira.

(BGH, 3 Dec 1992, NJW 1993, 1073)

Nos termos do Art. 5(1)(f), o consentimento implícito não pode 
ser invocado como base para a competência indirecta se o réu 
contestou a competência do tribunal de origem ou se era 
evidente que tal objecção não teria tido êxito.



Exemplos de Casos Reais

• Em 2007, o Tribunal Superior Regional 
de Düsseldorf se recusou a executar 
uma sentença proferida na Argentina 
a respeito de um acordo de agência.

• Embora o tribunal argentino tivesse 
baseado a sua competência no facto 
de uma das obrigações dever ser 
cumprida na Argentina, o tribunal 
alemão recusou o reconhecimento 
porque a obrigação em questão devia 
ser cumprida na Alemanha. 

• Sob o Art. 5(1)(g), apenas as 
sentenças proferidas no local de 
cumprimento da obrigação em causa 
têm de ser reconhecidas e executadas.

(OLG Düsseldorf, 27 Sep 2007, IPRax 2009, 517)

Lugar de Cumprimento Prescrição

• Nos termos Limitation Act de 1980 do 
Reino Unido, uma dívida baseada em uma 
sentença estrangeira só pode ser 
executada por um período de seis anos a 
contar da data em que a sentença se 
tornou executável.

• Sob o Art. 13, as regras nacionais relativas 
ao procedimento, incluindo as regras que 
prescrevem prazos de prescrição, 
continuam a ser aplicáveis.

• Uma sentença que já não seja mais 
executável no Estado de origem não será, 
no entanto, executável em outro Estado 
Contratante, mesmo que esse Estado 
tenha um prazo de prescrição mais longo 
nos termos do Art. 13(1), 4(3).



Salvaguardas

1. Ordem pública (Art. 7(1)(c))

▪ Permite ao tribunal do Estado requerido recusar o reconhecimento e a 
execução quando a sua concessão for manifestamente incompatível com 
a ordem pública do Estado requerido. 

2. Declarações para excluir litígios puramente 
domésticos(Art. 17)

▪ Permite que um Estado declare que não aplicará a Convenção a litígios 
que mantenham conexões muito próximas ao Estado requerido. 

3. Declarações para excluir matérias específicas(Art. 18)

▪ Permite que um Estado declare que não aplicará a Convenção a uma 
matéria específica (por exemplo, contratos de trabalho), além das 
exclusões do Artigo 2(1). 



Sentenças Relativas a Governos

Limita o escopo da Convenção às matérias civil e 
comercial, excluindo, em particular, matérias fiscais, 
aduaneiras e administrativas.Art. 1(1)

Exclui, ademais, áreas de especial interesse público tais 
como difamação, privacidade, propriedade intelectual e 
actividades das forças armadas e policiais.Art. 2(1)

Esclarece que uma sentenção não é excluída do escopo da 
Convenção pelo mero fato de que um Estado ou entidade
agindo em nome do Estado seja parte do processo.Art. 2(4)

Enfatiza que a Convenção não afeta quaisquer privilégios
ou imunidades destrutadas pelos Estados ou
organizações internacionais.Art. 2(5)

Permite a um Estado Contratante declarar que não aplicará 
a Convenção aos processos nos quais esse Estado ou os 
seus órgãos sejam partes.

Art. 19



Perspectivas

▪ O sucesso da Convenção de Sentenças depende da participação 
generalizada da comunidade internacional. Para melhorar o 
acesso à justiça, as sentenças estrangeiras devem poder circular 
entre muitos Estados Contratantes.

▪ Para realizar o potencial que a Convenção oferece às empresas 
e aos cidadãos, os Estados devem iniciar rapidamente o 
processo de adesão à mesma, a HCCH conta com as suas várias 
partes interessadas para divulgar a Convenção nos seus 
respectivos Estados. 

▪ A Convenção de Sentenças percorreu um longo caminho - mas, 
na realidade, sua jornada está apenas começando.

Próximo passo: o Projecto de Jurisdição
(As reuniões do Grupo de Especialistas vão se reiniciar em Fevereiro de 
2020.)


