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RESUMO

Assere que a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado 
tem-se dedicado à criação de uma rede internacional de juízes, 
com o objetivo de facilitar a comunicação e cooperação interna-
cional direta, especialmente no âmbito do Direito de Família. 
Demonstra que o papel dos juízes integrantes dessa rede interna-
cional é funcionar como um canal de comunicação entre a Confe-
rência da Haia e os seus colegas − no âmbito interno − e entre os 
juízes nacionais e os de outros países, no âmbito externo.
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ABSTRACT

The author states that the Hague Conference on Private 
International Law has been dedicated to the creation of an 
international network of judges, with an aim to facilitating direct 
communications and cooperation at the international level, 
especially within the scope of Family Law. 
She shows that the role of the judges belonging to that 
international network is to function as a communication channel 
between their peers and the Hague Conference – domestically – 
and between national and foreign judges, internationally. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, or-
ganização global e intergovernamental que hoje congrega mais 
de setenta Estados, entre os quais o Brasil, tem-se dedicado, 
desde a aprovação da proposta no Seminário Judicial sobre Pro-
teção de Menores, ocorrido em Ruwenberg, 19981, à criação de 
uma rede internacional de juízes, com o objetivo de facilitar a 
comunicação e cooperação internacional direta, especialmente 
no âmbito do Direito de Família. 

Nas recomendações e conclusões obtidas na 5ª Reunião da 
Comissão Especial para rever a operação da Convenção da Haia 
de 1980, que trata do sequestro internacional de crianças, foi 
aprovada a criação, no seu âmbito, da Rede Internacional de 
Juízes da Haia (HCCH, 2006).

Com esse objetivo, a partir de 2001, iniciaram-se as dili-
gências do Escritório Permanente junto às autoridades com-
petentes nos Estados-Membros para que designassem um ou 
mais membros do Judiciário a fim de atuarem como pontos 
de contato (Liaison Judges ou Jueces de Enlace) entre as suas 
autoridades centrais e outros juízes, inclusive estrangeiros. 

O papel dos juízes integrantes dessa rede internacional é 
funcionar como um canal de comunicação entre a Conferência 
da Haia e os seus colegas, no âmbito interno, e entre os juízes 
nacionais e os de outros países, no âmbito externo. O seu obje-
tivo imediato é a melhoria da aplicação da Convenção da Haia 
de 1980, podendo, no futuro, o trabalho da rede se estender 
também às outras convenções aprovadas na Conferência. 

O Brasil, atendendo ao convite do Escritório Permanente, 
em outubro de 2006, designou dois juízes2 para atuarem como 
juízes de enlace para a Convenção de 1980. A rede, que está em 
constante expansão, conta atualmente com quase 70 juízes, de 
47 Estados, em todos os continentes.

2 O PROJETO DA CONFERÊNCIA DA HAIA QUANTO ÀS 

COMUNICAÇÕES JUDICIAIS DIRETAS

Consistem as comunicações judiciais diretas na possibilida-
de de, quando um conflito envolver duas ou mais jurisdições 
internacionais, os juízes entrarem em contato direto entre si, 
não apenas para esclarecer dúvidas sobre o sistema jurídico e 
os procedimentos jurídicos para a resolução do caso no outro 
país, bem como para tomar conhecimento de provas e docu-
mentos que possam estar em poder de um deles. O documento 
elaborado pelo Escritório Permanente e endossado pela Comis-
são Especial (documento preliminar 3A) visa amparar essa co-
municação de modo a munir de garantias não apenas os juízes 
envolvidos, mas também as partes do processo.

Tal mecanismo, embora um tanto inusitado para os juízes 
oriundos dos países de civil Law, como o Brasil, significará um 
notável avanço na desburocratização dos trâmites judiciais, com 
a consequente agilização do processo. As comunicações judi-
ciais diretas já vêm sendo realizadas por alguns juízes, e a expe-
riência tem revelado que elas apresentam resultados positivos 
quando se trata de resolver problemas práticos, especialmente 
quanto ao retorno da criança. 

Nas ocasiões em que se utilizou a comunicação direta entre 
os juízes responsáveis pelo caso, pôde-se constatar que houve 
uma maior facilidade na obtenção dos acordos entre os pais, 
seja tornando mais ágil o procedimento de retorno da criança, 
seja fixando condições para que ele se efetue em circunstâncias 
seguras para ela, atendendo ao seu melhor interesse.

Outro ponto aventado pelo Escritório Permanente refere-se 
à possibilidade de o uso das comunicações judiciais diretas re-
duzirem o número de decisões contrárias ao retorno da criança, 
em face do conhecimento direto, pelo juiz, da situação fática por 
trás da fuga do genitor, com a criança, do país da sua residência 
habitual. Quanto a isso, a Comissão Especial expressamente re-
conheceu o valor das ditas comunicações, que podem propiciar 
ao juiz assegurar-se sobre quais medidas de proteção estarão 
disponíveis para a criança nos procedimentos de retorno ao seu 
país de origem, bem como do genitor que a acompanhar (Con-
clusão n. 40).

Não obstante esses aspectos práticos, as comunicações ju-
diciais diretas também darão ensejo à troca de experiências e 
informações entre os juízes, aperfeiçoando, assim, o cumpri-
mento da Convenção. 

Nesse sentido, os princípios gerais para a realização das 
comunicações judiciais diretas estão sendo concebidos e deli-
neados de modo a garantir que elas sejam feitas de forma a res-
peitar as exigências legais em cada Estado-Parte da Convenção. 
Os princípios irão promover a transparência, certeza e previsi-
bilidade processual, tanto para os juízes envolvidos, como para 
as partes do processo.

Nas conclusões e recomendações aprovadas na 6ª reunião4 
foi registrada a saudação da Comissão Especial pelo aumento 
da cooperação entre os Estados membros por meio da Rede 
Internacional dos Juízes da Haia (Conclusão n. 8). 

Além disso, enfatizou-se expressamente a importância das 
comunicações judiciais diretas na proteção internacional da crian-
ça e nos casos de sequestro internacional de crianças (Conclusão 
n. 66), bem como endossaram-se as disposições gerais e princí-
pios para as comunicações judiciais diretas contidas no documen-

As comunicações judiciais diretas já vêm 
sendo realizadas por alguns juízes, e a 

experiência tem revelado que elas 
apresentam resultados positivos quando se 

trata de resolver problemas práticos [...]

No entanto, criada a rede, não havia ainda uma definição 
clara sobre os seus participantes, a sua forma de designação, ou 
como se realizariam as comunicações entre os seus membros, 
com a observância dos princípios de segurança e respeito à li-
berdade de atuação judicial, os limites dessa comunicação e os 
seus custos. Em outras palavras, ainda não se havia discutido os 
aspectos práticos do seu funcionamento.

Para essa finalidade, o Escritório Permanente da Confe-
rência Internacional da Haia constituiu um grupo de expertos 
para desenvolver o esboço de princípios gerais para as co-
municações judiciais diretas, formado por juízes e especialis-
tas de vários países3. Os trabalhos desse grupo iniciaram-se 
em julho de 2008 e tiveram continuidade em encontros pos-
teriores, resultando em três documentos preliminares, que 
foram submetidos à apreciação da assembleia presente à 6ª 
Reunião da Comissão Especial para a revisão da Convenção 
da Haia de 1980 (junho, 2011).
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to preliminar n. 3A (Conclusão n. 68).
Uma das preocupações que afloraram 

durante a 6ª Reunião da Comissão Especial 
referiu-se ao embasamento legal para 
a realização das comunicações judiciais 
diretas, de acordo com a legislação interna 
de cada Estado membro. 

Decidiu-se, afinal, que onde 
houvesse a preocupação de qualquer 
Estado quanto à base legal apropriada 
para tal finalidade, a Comissão Especial 
os concitaria a tomar as medidas 
necessárias para a consolidação dessa 
permissão legal no âmbito interno 
(Conclusão n. 69). 

No entanto, quanto à conveniência 
e oportunidade de estabelecerem-se 
regras cogentes nessa área, incluindo 
a construção de uma base legal, sendo 
de assunto polêmico, deliberou-se por 
deixar esse ponto para ser analisado 
com mais vagar, durante a 2ª parte 
da 6ª Reunião da Comissão Especial, 
previamente agendada para o início do 
ano de 2012.

3 POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS 

COMUNICAÇÕES JUDICIAIS DIRETAS NO 

BRASIL

O Brasil é um país que adota o sis-
tema da primazia da Constituição e da 
vinculação à lei escrita (civil Law). O 
princípio que regula a eficácia espacial 
das normas de processo é o da territoria-
lidade, que impõe a aplicação, pelo juiz 
brasileiro, da Lex fori. Significa que, em 
território brasileiro, somente se aplica a 
lei processual brasileira, tanto aos nacio-
nais, como aos estrangeiros domiciliados 
no País.

A regulação das comunicações judi-
ciais diretas será tema de lei processual, 
por se referir a procedimento, de modo 
que, à primeira vista, poder-se-ia afirmar 
que somente seria possível adotá-las no 
território nacional, após a edição de uma 
lei interna, específica, a esse respeito.

A questão, que certamente ensejará 
controvérsia, merece séria reflexão. É ver-
dade que, embora vinculado ao império 
da lei, o Brasil, por outro lado, caminha 
paralelamente com o respeito aos prin-
cípios constitucionais e interpretação 
harmônica do seu ordenamento jurídico. 
Assim, embora não disponha ainda de 
normas específicas para a comunicação 
judicial direta, seja no âmbito interno ou 
externo, deve-se verificar inicialmente se 

há algum empecilho à sua utilização. 
A resposta, a meu ver, é favorável às 

comunicações judiciais. De fato, a coo-
peração judicial internacional em nosso 
País tem-se dado, preferencialmente, 
pelo sistema das cartas rogatórias (“let-
ters rogatory”), em que o juiz nacional 
solicita formalmente ao juiz estrangeiro 
o auxílio, seja para citar o réu e intimar 
testemunhas, seja para solicitar a reali-
zação de provas ou diligências. Trata-se 
de mecanismo bastante complicado e 
demorado, realizado pela via diplomática 
e que tem sido, por isso mesmo, evitado 
pelos juízes, sempre que possível. 

sando um caso de restituição de menor 
para a Austrália, com base na Convenção 
da Haia de 1980, poderia comunicar-se 
diretamente com o magistrado australia-
no, integrante da Rede Internacional de 
Juízes, para buscar informações sobre 
como o direito local regula a guarda dos 
filhos menores?

Poderia, ademais, receber cópias 
da legislação australiana aplicável, juris-
prudência e explicações do próprio juiz 
ou de doutrina por ele indicada, sobre a 
interpretação de dita norma? Mais ainda, 
poderia o juiz brasileiro incorporar essa 
informação, obtida via comunicação judi-

[...] no sistema processual brasileiro vigora o princípio da 
autoridade, em face da concepção publicista do processo, 
segundo o qual ao juiz cabe a direção do procedimento e da 
colheita de provas [...]

No entanto, no sistema processual 
brasileiro vigora o princípio da autorida-
de, em face da concepção publicista do 
processo, segundo o qual ao juiz cabe a 
direção do procedimento e da colheita 
de provas (art. 125 do Código de Proces-
so Civil). Desse princípio decorre que o 
juiz é quem dirige a instrução probatória 
e, para a averiguação dos fatos, não está 
circunscrito às providências propostas 
pelas partes. 

O juiz poderá, no sistema brasileiro, 
não apenas inadmitir as provas que en-
tender desnecessárias ou impertinentes, 
como também determinar, de ofício, a 
produção de outras, que entender ne-
cessárias à formação da sua convicção 
quanto à verdade dos fatos (art. 130 do 
Código de Processo Civil). 

Forçoso é concluir, desse modo, que, 
dentro dessa liberdade ampla de convic-
ção e busca da verdade, o juiz brasileiro 
não encontra óbice, no ordenamento 
jurídico pátrio, à adoção das comunica-
ções judiciais diretas como mais um me-
canismo processual facilitador da busca 
da verdade real e da justiça em cada pro-
cesso. Basta querer.

4 A PROVA DOS FATOS OCORRIDOS E DO 

DIREITO ESTRANGEIRO NO BRASIL

Questão interessante, no tocante 
à utilização das comunicações judiciais 
diretas no Brasil, refere-se ao acesso e 
prova do direito estrangeiro. Um juiz bra-
sileiro, por exemplo, que estivesse anali-

cial direta, aos autos do processo? 
Nos termos da legislação brasileira, 

se o juiz não conhecer a lei estrangeira, 
poderá exigir da parte que a invoca a 
prova do seu texto e da sua vigência (Lei 
de Introdução ao Código Civil, art. 14). 
Texto semelhante se repete no art. 337 
do Código de Processo Civil Brasileiro, 
que estabelece: A parte, que alegar di-
reito municipal, estadual, estrangeiro ou 
consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a 
vigência, se assim o determinar o juiz.

O entendimento desse artigo é de 
que fica a critério do juiz que está anali-
sando o caso determinar, caso considere 
necessário, que a pessoa ou instituição 
interessada prove a existência do direito 
estrangeiro. No entanto, o conhecimento 
do próprio juiz acerca da existência desse 
direito, decorrente das suas próprias pes-
quisas e estudos, é aceito pelo sistema 
brasileiro, porque se presume que o juiz, 
pessoa versada nas ciências jurídicas, 
tenha a expertise necessária para dar a 
solução jurídica para o caso.

O sistema processual brasileiro ad-
mite que o juiz possa dispensar a prova 
do direito estrangeiro, em suma, quando 
tiver conhecimento próprio da lei estran-
geira. Cumpre-lhe buscar a verdade efe-
tiva, por todos os meios ao seu alcance, 
inclusive por recursos próprios, conhecer 
o direito estrangeiro que irá citar.

Para determinar se o traslado foi ilíci-
to, o juiz brasileiro terá necessariamente 
que se valer do direito do local da última 
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residência habitual do menor, no caso do exemplo, o australia-
no. Para tanto, poderá se valer do seu conhecimento próprio a 
respeito do direito australiano, ou de suas pesquisas particula-
res. Poderá, ainda, aplicar o art. 337 do CPC e determinar que a 
parte interessada prove a existência do direito australiano.

Diante da ampla faculdade de conhecimento do direito es-
trangeiro que lhe confere a lei brasileira, pode-se afirmar que não 
há nenhum empecilho a que ele se dirija ao juiz da Rede da Haia 
e peça as informações que entender necessárias. No entanto, essa 
é medida que fica exclusivamente ao critério do juiz, que poderá 
adotá-la ou não. Tudo vai depender do juízo de oportunidade e 
conveniência que o próprio magitrado fizer sobre a necessidade 
desse contato com o seu homólogo estrangeiro.

A prova do direito estrangeiro no Brasil pode ser efetua-
da por vários meios. Admite-se a apresentação do jornal oficial 
local em que a lei esteja publicada, da certidão do texto da lei 
autenticada por autoridade diplomática ou consular, a referên-
cia a obras jurídicas estrangeiras ou mesmo o pedido, via carta 
rogatória, do texto, do sentido e da vigência do direito. Há au-
tores, inclusive, que consideram que a declaração de um juiz 
ou advogado do país estrangeiro pode servir de prova para a 
existência desse direito (CASTRO, 2005, p. 215).

Deve-se considerar, ademais, ser o Brasil signatário da Con-
venção Interamericana sobre prova e informação acerca do 
direito estrangeiro (Convenção de Montevidéu – aprovada no 
Brasil pelo Decreto n. 1.925, de 10 de junho de 1996). Tal Con-
venção estabelece a possibilidade, entre os Estados membros, de 
solicitar, uns aos outros, os elementos de prova ou informação 
sobre o texto, vigência, sentido e alcance legal do seu direito (art. 
2º). Prevê, ademais, como meio idôneo de prova, as informações 
do Estado requerido sobre o texto, vigência, sentido e alcance 
legal do seu direito acerca de aspectos determinados.

Desse modo, ao menos entre os Estados subscritores da Con-
venção Interamericana, dúvidas não há de que as informações ob-
tidas, por seu intermédio, valem como prova do direito estrangeiro.

Não há, portanto, qualquer empecilho a que o juiz brasi-
leiro incorpore a informação obtida diretamente do juiz estran-
geiro, por meio de comunicação judicial direta, à sua decisão e 
tenha como provado o direito estrangeiro. Ele poderá e deverá, 
no entanto, na sua sentença, citar as fontes em que se baseou 
para o conhecimento do direito.

Desse modo, pode-se, sem receio, afirmar que o uso das 
comunicações judiciais diretas, para esse fim, não encontra obs-
táculo no direito brasileiro. Embora essa prática ainda não seja 
comum entre os juízes brasileiros, principalmente em razão das 
garantias sobre a identidade do juiz, segurança nas comunicações 
e direito das partes ao contraditório, a incorporação do mecanis-
mo das comunicações judiciais diretas da Haia aos procedimen-
tos judiciais, no Brasil, não oferecerá maiores problemas.

O grande desafio será, talvez, mudar mentalidades para 
aceitar e colocar em prática esse novo mecanismo, que grande 
impulso certamente trará à resolução dos conflitos internacionais.

NOTAS
1 Informações sobre o Seminário Judicial ocorrido em 1998, em Ruwenberg, 

estão disponíveis no sítio eletrônico da Conferência da Haia: www.hcch.
net, depois: “Child Abduction Section”, “Judicial Seminars on the Interna-
tional Protection of Children”, e então “Other Judicial Seminars”.  

2  Em setembro de 2006, a Ministra Ellen Gracie Northfleet, então Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ofício ao Escritório Permanente 
da Conferencia da Haia de Direito Internacional Privado indicando os juízes 
brasileiros Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros, Juíza Federal 
em Brasília/DF e Jorge Antônio Maurique, Juiz Federal em Florianópolis/SC, 
para atuarem como Juízes de Ligação no Brasil para a Conferência. A relação 
dos Juízes membros da Rede, em todo o mundo, pode ser consultada no 
sítio eletrônico: http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp

3  Juízes: Mathew Thorpe (Grã Bretanha), Victoria Bennett (Austrália), 
Eberhard Carl (Alemanha), Francisco Javier Forcada Miranda (Espanha), 
Myriam de Hemptinne (Bélgica), Jónas Johannsson (Islândia), Judith Kre-
eger (Estados Unidos da America), Robine de Lange-Tegelaar (Holanda), 
Mônica Sifuentes e Jorge Maurique (Brasil), Dionisio Núñez Verdín (Mé-
xico), Annette C. Olland (Holanda), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguai), 
Lubomir Ptáček (Republica Checa), Graciela Tagle (Argentina); Repre-
sentantes das Autoridades Centrais: Kathy Ruckman (Estados Unidos da 
America), Andrea Schulz (Alemanha), François Thomas e Markus Zalewski 
(União Europeia).  

4 Consultar: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.
details&pid=5378&dtid=2.
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