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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a execução de títulos executivos 

extrajudiciais estrangeiros na jurisdição brasileira. O trabalho tem como objetivo 

analisar questões controvertidas e prevenir possíveis dificuldades que possam surgir 

em caso de necessidade de cumprimento forçado de obrigação. A ideia deste tema 

surge ao se constatar a existência de poucos estudos tratando do assunto, em 

comparação com a maior importância do tema, à luz do mundo cada vez mais 

integrado, o que implica na maior utilização do instituto por credores perante a 

jurisdição brasileira. O estudo traz os pontos de vistas antagônicos sobre as 

respectivas matérias, desde questões relacionadas ao caráter jurídico do título 

executivo até questões relacionadas à competência internacional, definição de lei 

aplicável e eficácia executiva, tendo como base fundamentos gerais do direito 

processual civil brasileiro e do direito internacional privado. 

 

Palavras-chave: Processo Civil. Direito Internacional Privado. Execução de título 

executivo extrajudicial estrangeiro na jurisdição brasileira. Competência internacional. 

Lei aplicável. Eficácia executiva. Recomendações práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to study the execution action of foreign instruments of credit 

before Brazilian jurisdiction. The work aims to analyze controversial issues and to 

prevent possible difficulties that may arise in the event of judicial enforcement of an 

obligation. The idea of this topic arises when verifying the small number of studies 

dealing with the subject-matter, compared to the greater importance of the subject, in 

light of the increasingly globalized world, which implies greater use of the execution 

action by creditors before Brazilian jurisdiction. The study brings different points of view 

on the respective related matters, from issues related to the legal characteristics of the 

enforceable instruments of credit to issues related to international jurisdiction, definition 

of applicable law and enforcement effectiveness, based on general rules of Brazilian 

civil procedural law and international private law. 

 

 

Keywors: Civil Procedure. International law. Execution action of foreign instruments 

of credit before Brazilian jurisdiction. International jurisdiction. Applicable law. 

Enforceability. Practical recommendations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação tem por escopo analisar o regime jurídico aplicável e 

os requisitos necessários para que um credor possa ajuizar, na jurisdição brasileira, 

ação de execução para a cobrança de dívidas decorrentes de títulos executivos 

extrajudiciais emitidos no exterior.  

 O ajuizamento da ação visando a cobrança de dívida oriunda de título 

estrangeiro através do rito executivo independe do processo de homologação de 

sentença estrangeira, conforme previsto no §2º, do artigo 784, do CPC. Ou seja, o 

título executivo extrajudicial estrangeiro possui eficácia executiva no âmbito da 

jurisdição brasileira, sem necessidade de juízo homologatório pelo STJ1, tal como 

ocorre no caso de sentenças judiciais e arbitrais prolatadas no exterior2. 

Do ponto de vista do credor, são substanciais as vantagens do ajuizamento de 

uma ação judicial no rito executivo. Este rito processual permite que o credor possa 

iniciar atos de constrição patrimonial para a satisfação da dívida rapidamente, sem a 

necessidade de prévia fase de conhecimento. Com efeito, uma vez citado, o devedor 

tem o prazo de três dias para pagamento da dívida3. Transcorrido este prazo, o credor 

já possui ao seu dispor os meios processuais típicos e atípicos visando o cumprimento 

coercitivo da obrigação, através do exercício da jurisdição estatal executiva. 

 Por outro lado, supondo a prévia necessidade de instauração de um processo 

de conhecimento, em geral4, o credor somente terá à sua disposição os meios 

executivos após a produção de efeitos da sentença judicial, o que pode demorar, 

 
1 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
(...) 
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;”   
2 CPC: “Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de 

sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido 
contrário de lei ou tratado.” 
3 “Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 
pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 
auto, com intimação do executado.” 
4 O sistema processual brasileiro possui mecanismos para a constrição patrimonial de bens do devedor 
ainda na fase de conhecimento através do pleito de uma tutela provisória. Na área de recuperações de 
créditos, a tutela provisória tem como objetivo principalmente o arresto cautelar de bens do devedor. 
Para obter referida tutela provisória, o credor deve demonstrar o risco de dilapidação patrimonial e, por 
consequência, ao resultado útil do processo, o que depende de produção probatória de indícios de 
dilapidação patrimonial pelo devedor. 
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considerando o efeito suspensivo automático de recursos de apelação5, muito 

criticado pela doutrina6. Ainda que não haja atribuição de efeito suspensivo, de modo 

a permitir a produção de efeitos da sentença anteriormente ao trânsito em julgado, 

possibilitando a instauração de uma execução provisória, existem algumas restrições 

nesta modalidade de execução, destacando-se a necessidade de caução para 

garantir a hipótese de reversão da decisão judicial, para autorizar o levantamento de 

depósito em dinheiro, conforme artigo 520, IV, do CPC7. 

A vantagem da execução de título executivo extrajudicial estrangeiro também 

se verifica ao se considerar o processo judicial instaurado no exterior, cuja decisão 

judicial, portanto, precisará de prévia homologação pela autoridade judiciária brasileira 

para que possa produzir efeitos na jurisdição brasileira e, assim, ser executada, 

conforme artigo 105, inciso I, alínea i), da Constituição Federal e artigo 961 do CPC. 

Ou seja, há uma etapa intermediária entre o processo de conhecimento e o 

cumprimento da decisão, que pode fazer com que a prestação jurisdicional executiva 

demore mais. 

Portanto, há maior eficiência processual na instauração do processo na 

jurisdição brasileira imediatamente através da execução do título executivo 

extrajudicial. 

O tempo de tramitação é um fator decisivo na definição de estratégias 

processuais para credores na área de recuperação de créditos. Muitas vezes impedir 

o acesso aos mecanismos do rito executivo de forma imediata pode significar 

inviabilidade de satisfação da dívida em momento posterior. Além disso, a demora de 

adoção de medidas constritivas pode facilitar medidas de dissipação ou ocultação 

patrimonial pelo devedor. 

Assim, a previsão legal que autoriza a execução de títulos estrangeiros no 

Brasil é importante na área de recuperação de créditos. Não obstante, a utilização 

 
5 CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.” 
6 GAJARDONI, Fernando Fonseca. Pontos e Contrapontos sobre o Projeto do Novo CPC. In Revista 

dos Tribunais, v. 950, Dez/2014, pp. 17-36. 
7 CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte 
regime: 
(...) 
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse 
ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao 
executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos 
próprios autos.” 
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desse mecanismo processual não é comum. São poucos os casos localizados na 

jurisprudência que tratam do tema. Uma possível explicação pode ter relação com a 

insegurança jurídica decorrente dos requisitos legais pouco claros e restritivos 

previstos na legislação. 

A presente dissertação irá, em primeiro lugar, abordar o processo executivo, 

traçando um panorama quanto à sua finalidade, bem como quanto aos seus 

requisitos, conceituando o título executivo e a eficácia executiva.  

Em seguida, o estudo abordará o tema de competência internacional e da 

jurisdição brasileira no tocante a execuções de títulos estrangeiros, abordando pontos 

controvertidos relacionados ao tema. Primeiramente, será analisada a existência de 

jurisdição brasileira nos casos em que o devedor possua bens no Brasil, mas não 

tenha domicílio em território nacional. Em segundo lugar, será analisada a jurisdição 

brasileira nos casos de eleição de foro, analisando-se o panorama legislativo, 

doutrinário e jurisprudencial sobre ambas matérias. 

Em terceiro lugar, o estudo passará a tratar dos requisitos para o 

reconhecimento da eficácia executiva de títulos estrangeiros no Brasil. Será analisada 

a legislação aplicável para a caracterização do título estrangeiro como executivo, o 

que envolverá a análise das regras pertinentes ao direito internacional privado quanto 

à definição de lei aplicável em conjunto com as disposições do artigo 784, §2º e 3º, do 

CPC, pertinentes à execução de título estrangeiro. Ainda, será analisado o requisito 

de lugar de cumprimento da obrigação para fins de atribuição de eficácia executiva. 

  O trabalho também investigará os critérios legais adotados para a conversão 

de dívidas em moeda estrangeira para a cobrança na jurisdição brasileira, com base 

na jurisprudência do STJ. 

Identificados os problemas de aplicação do instituto, o estudo investigará a 

amplitude do negócio jurídico processual e sua aplicabilidade ao caso concreto, 

especialmente no tocante à chamada cláusula executiva, bem como  tratará de outras 

possíveis cautelas que podem ser adotadas pelas partes na celebração de títulos 

executivos extrajudiciais no exterior, visando trazer maior segurança jurídica na 

hipótese de inadimplemento caso venha a ser necessária a execução de bens 

localizados na jurisdição brasileira. 

 

2 A TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA E O PROCESSO EXECUTIVO 
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2.1 Tutela jurisdicional executiva  

 

Na tutela jurisdicional executiva, a incumbência do Estado-juiz não é dizer o 

direito, mas aplica-lo concretamente, no plano externo ao processo, através do 

monopólio estatal da força, mediante provocação da parte lesada. A necessidade de 

provocação da parte lesada decorre da inércia da jurisdição, conforme previsto no 

artigo 2º do CPC8.  

A jurisdição não se limita a reconhecer o direito, ou seja, dirimir um conflito 

intersubjetivo ou coletivo, mas igualmente a efetivamente aplicá-lo na realidade 

externa ao processo, através de técnicas processuais executivas que permitam que 

haja efetividade na declaração jurisdicional9. O caráter substitutivo da jurisdição é 

notado em sua plenitude no processo executivo10.  

O caráter substitutivo da jurisdição significa que a tutela jurisdicional é uma 

técnica de caráter heterocompositivo de solução de conflitos, substitutiva da vontade 

dos litigantes, através da qual um terceiro imparcial soluciona a lide e impõe 

coercitivamente o cumprimento da obrigação, caso necessário11. Assim, um 

desdobramento do caráter substitutivo da jurisdição é a sua imperatividade. Nesse 

sentido, marcante característica da jurisdição é a capacidade do Estado-juiz impor a 

obrigação independentemente da vontade dos litigantes12. 

O caráter substitutivo da jurisdição permite que a sanção decorrente do 

descumprimento do direito seja realizada de forma coercitiva, através de métodos que 

influam na vontade do devedor (meios de coação) ou através de métodos sub-

rogatórios, ou seja, que realizam diretamente a satisfação da obrigação13. Em outras 

palavras, o título executivo estabelece a sanção, consequência do descumprimento 

da ordem jurídica, e a tutela jurisdicional executiva cuida da efetividade do comando, 

 
8 Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as 

exceções previstas em lei. 
9 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v.1. São Paulo: Saraiva, 
2020, pp. 180-181. 
10 SHIMURA, Sérgio. Título Executivo. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 5. 
11 DIDER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 21ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, p. 
192-193. 
12 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso..., p. 244. 
13 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 
349-350. 
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através de métodos coercitivos. Noção tradicional é de que “coação é a aplicação 

forçada da sanção”14. 

Como técnicas executivas, as medidas indutivas de cumprimento da 

obrigação são consideradas técnicas de coerção indireta ou um meio de execução 

indireta, induzindo o devedor ao cumprimento da obrigação. Já a execução direta ou 

coerção direta se referem às técnicas sub-rogatórias substitutivas da vontade do 

devedor, como, por exemplo, a penhora e expropriação de bens para pagamento de 

dívida15. 

Forte no princípio da razoável duração do processo, a legislação processual 

civil passou nas últimas décadas por significativas mudanças nas técnicas executivas 

visando trazer maior efetividade na satisfação das obrigações.  

Uma das mudanças foi a alteração do paradigma da tipicidade dos atos 

executivos para a atipicidade16. O novo CPC, vigente desde março de 2016, 

estabelece a possibilidade de medidas atípicas de indução visando o cumprimento de 

obrigações, inclusive o cumprimento de obrigações pecuniárias inadimplidas17. O STJ 

proferiu decisão aceitando, em tese, a adoção de medidas executivas atípicas, 

indicando parâmetros abertos para tanto, como a observância ao princípio da 

proporcionalidade18. A despeito desse precedente, a aplicação de medidas atípicas 

no âmbito executivo é majoritariamente rejeitada em nossos Tribunais19. 

O princípio da efetividade processual é marca do direito processual 

contemporâneo. Como pontua Cássio Scarpinella Bueno, pelo princípio da 

efetividade, o processo civil deve gerar mais especificamente “resultados práticos e 

 
14 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do direito. 26ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, pp. 539. 
15 BRAGA, Paula Sarno; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; DIDIER JR., Fredie. Diretrizes para a 
concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC. In Revista de 
Processo, v. 267, Maio/2017, pp. 227-272. 
16 Ibid, pp. 243. 
17Artigos 139, IV, 297 e § 1º, do artigo 536, do CPC. 
18 BRASIL. STJ. Recurso Especial n. 1.894.170. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
Julgado em 27.10.2020. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12.11.2020. 
19 TJSP. Agravo de Instrumento n. 2008344-67.2022.8.26.0000. 20ª Câmara de Direito Privado. Relator: 

Correia Lima. Julgado em 05.09.2022. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 08.09.2022; TJSP. 
Agravo de Instrumento n. 2168296-82.2022.8.26.0000. 18ª Câmara de Direito Privado. Relator: Israel 
Goés dos Anjos. Julgado em 01.09.2022. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 05.08.2022; 
TJSP. Agravo de Instrumento n. 2155965-68.2022.8.26.0000. 22ª Câmara de Direito Privado. Relator: 
Matheus Fontes. Julgado em 31.08.2022. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 02.09.2022; 
TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0045484-67.2022.8.19.0000. 2ª Câmara Cível. Relatora: Maria Isabel 
Paes Gonçalves. Julgado em 15.08.2022. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17.08.2022; 
TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0059630-50.2021.8.19.0000. 20ª Câmara Cível. Relatora: Conceição 
Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena. Julgado em 16.02.2022. Publicado no Diário de 
Justiça Eletrônico em 21.02.2022. 
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concretos para aqueles que procuram o Estado-juiz para resolução de seus conflitos 

de interesses”20.  

Portanto, mote primordial do direito processual contemporâneo é maximizar a 

eficácia do processo civil como instituto apto a gerar efeitos concretos e externar os 

seus resultados no plano exterior ao processo, através de estabelecimento de 

procedimentos que possibilitem a realização de concreta de direitos de forma célere 

e eficaz. 

Nesse contexto que se insere o processo executivo e, mais particularmente, 

o processo de execução de título executivo extrajudicial estrangeiro, tema objeto do 

presente estudo. 

 

2.2 Título executivo: conceito, eficácia e abstração 

  

Os requisitos para autorizar a tutela jurisdicional executiva são: (i) existência 

de um título executivo; (ii) existência de uma obrigação certa, líquida e exigível21. A 

partir da conjugação desses elementos se verifica o que se chama de eficácia 

executiva do título.  

A ausência desses atributos afasta a existência de título executivo, impedindo 

a eficácia executiva e, por conseguinte, a tutela executiva. É o conhecido princípio da 

nulla executio sine titulo. 

O título executivo é caracterizado do ponto de vista de três acepções 

doutrinárias. Parte da doutrina reconhece que o título executivo é documento, 

enquanto outra parte reconhece no título natureza de ato ou fato jurídico. Há também 

a teoria eclética por meio da qual o título executivo seria “ato-documento”. 

A chamada teoria documental foi preconizada por Carnelutti. De acordo com 

esta teoria, o título executivo é caracterizado pelo seu aspecto formal, constituindo 

prova documental da obrigação certa, líquida e exigível e, portanto, apta para a 

demanda executiva. Assim, o título teria função probatória do direito creditório a 

demonstrar a eficácia jurídica de um fato22. Seria uma espécie de prova legal, pois 

necessário atendimento aos requisitos legais para que a prova seja aceita. 

 
20 Ibid, pp. 181. 
21 Artigos 783 e 784 do CPC. 
22 CARNELUTTI, Francesco. Direito e Processo. Campinas: Péritas, 2001, p. 265. 
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A crítica à teoria documental se baseia na afirmação de que a prova no 

processo civil tem como finalidade formar a convicção do magistrado sobre a 

existência de um direito. Contudo, o título executivo é dotado de abstração e 

independe da efetiva existência do direito23. Por conseguinte, não teria finalidade 

probatória.  

Nesse sentido, o título não se confunde com a obrigação de direito material 

inserta no documento objeto da execução. É a chamada eficácia abstrata do título 

executivo24. O título é autônomo em relação ao direito material subjacente, de cuja 

causa o título foi abstraído. Ou seja, a execução não é condicionada à existência e 

nem à prova do crédito. Ao magistrado não competiria analisar a existência ou não do 

direito, mas apenas verificar se há título e se este contempla obrigação dotada de 

certeza, liquidez e exigibilidade, o que por si só autoriza o início do processo executivo. 

O aspecto substancial da obrigação e eventuais defesas do executado são discutidas 

em fase própria posteriormente, que se procedentes possuíram o efeito 

desconstitutivo da eficácia executiva do título25. 

Adicionalmente, a legislação processual brasileira adota a teoria eclética do 

direito de ação, preconizada inicialmente por Liebman26. Como explica Candido 

Rangel Dinamarco, por referida teoria, o direito de ação é o direito do jurisdicionado 

obter do Estado-juiz um pronunciamento sobre uma controvérsia, é um “direito ao 

processo”. Contudo, como explica o autor, embora a ação independa da existência ou 

não do direito no plano material27, a apreciação do mérito de pretensão depende do 

atendimento às condições da ação, sendo que, segundo o autor, além das condições 

de ação gerais, uma das condições da ação do processo executivo seria a existência 

do título executivo, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade28. O direito a ingressar 

com uma ação é amplo, mas o direito ao processamento da ação só existirá se houver 

 
23 DIDER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 5. 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, pp. 

264. 
24 DINAMARCO. Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. IV. 4ª ed, São Paulo: 

Malheiros, 2019, pp. 191. 
25 Ibid. 
26 DINAMARCO. Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. II. 7ª ed, São Paulo: 
Malheiros, 2017, pp. 375-376. 
27 Ibid, pp. 376. 
28 Entendendo de forma diversa, seguindo premissa de que não existem condições da ação à luz da 

legislação processual brasileira, pois “o que se costumava designar como condição da ação ou é um 
requisito processual de validade ou é uma questão de mérito”, Fredie Didier Jr. entende que a existência 
de título executivo não pode ser encarada como uma condição da ação executiva. Segundo o autor, o 
título executivo é um requisito de admissibilidade específico do procedimento executivo (DIDER Jr., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 5. 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, pp. 266).  
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interesse de agir e legitimidade e, no caso da execução, título executivo dotado de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Referida teoria contrapõe tanto a teoria imanentista 

do direito de ação, que pressupunha o direito de ação como algo inerente ao próprio 

direito subjetivo material, bem como a teoria abstrata, que, ao contrário, pressupõe 

que o direito de ação existe independentemente de qualquer condicionamento29. 

Assim, a crítica à teoria documental se baseia na afirmação de que 

comprometeria a abstração do título executivo e mitigaria a autonomia do direito de 

ação executiva frente ao direito substancial em discussão, vez que conduziria à 

dependência da ação executiva à efetiva existência do direito substancial do credor30, 

que precisaria ser provado documentalmente.  

Discordando das críticas à teoria documental, Cássio Scarpinella Bueno 

entende que não há contradição entre o atributo de abstração do título executivo e a 

conceituação de título como prova. Segundo o autor, o título funciona como uma prova 

documental visando gerar uma presunção relativa quanto à existência de eficácia 

executiva na obrigação, presunção esta que pode ser afastada ulteriormente através 

de embargos à execução ou através de questões de ordem pública que possam ser 

levantadas diretamente no processo executivo. Ou seja, a concepção do título como 

prova não significa dizer que servirá para formar a cognição do juízo para 

reconhecimento do direito, mas apenas para autorizar o início dos atos executivos31. 

Por sua vez, pela teoria do ato jurídico, preconizada por Liebman, o título 

executivo é dotado de eficácia constitutiva do direito, e não de natureza probatória. O 

documento serviria apenas para dar prova ao ato, mas seria o ato que daria eficácia 

executiva constitutiva ao direito32. Contudo, referida teoria não tem aplicabilidade no 

âmbito dos títulos executivos extrajudiciais, pois, segundo a legislação processual 

brasileira, não é possível prescindir do documento para caracterização do título 

executivo, pois o título executivo que não se constitui em um documento não se 

forma33, sendo que a legislação exige requisitos extrínsecos de forma para a 

caracterização de um título como executivo.  

 
29 Ibid, pp. 376. 
30 SHIMURA, Sérgio. Título..., pp. 98. 
31 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v.3. São Paulo: 
Saraiva, 2020, pp. 162. 
32 LIEBMAN, Enrico Tulio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1980, pp. 20. 
33 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 21ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, pp. 184. 
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Nesse cenário, Araken de Assis defende que há equívoco em conceituar o 

título executivo exclusivamente pelo aspecto do ato ou da forma documental, tendo 

em vista existir “incindível” unidade desses dois elementos34. A inexistência do ato 

não impedirá que a execução tenha marcha sempre que existir o documento, o que 

demonstra a inaplicabilidade da teoria do ato. Por sua vez, a teoria documental se 

levada ao extremo acabaria equivocadamente por condicionar a ação executiva ao 

efeito probatório resultante do título. 

Nesse cenário, a terceira linha existente é qualificada como teoria eclética do 

título executivo. Referida teoria reconhece que o título se constitui tanto pelo seu 

conteúdo, quanto por sua forma. O conteúdo “seria o ato jurídico do qual resulta o 

poder de dispor a sanção”. Já a forma ou “continente” seria o documento no qual o 

ato jurídico se insere35. 

Considerando a existência de requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos 

em nossa legislação para atribuição de eficácia executiva a um título, entendo que a 

teoria eclética é mais adequada para definição do caráter jurídico do título executivo. 

Nesse sentido, seria equivocado considerar que o título teria uma carga probatória, já 

que não serve como convencimento do magistrado para decisão sobre o mérito de 

um litígio, mas sim para abertura da via executiva ao jurisdicionado. Além disso, tal 

conceito significaria a análise de direito material para processamento de uma 

execução, o que é contrário à abstração do título à causa subjacente, premissa maior 

do processo executivo. 

Assim, a função documental exercida pelo título tem como finalidade abrir as 

portas da tutela executiva ao jurisdicionado, diferentemente da prova no processo de 

conhecimento, que tem como finalidade a comprovação de um direito material.  

Com base nas conceituações acima, verifica-se também que é incontroverso 

que o título executivo possui natureza eminentemente formal e processual. O título 

executivo é uma categoria processual, pois sua eficácia se opera neste plano36. É 

requisito com características extrínsecas (forma e documento) e intrínsecas (ato 

jurídico) para, no plano processual, viabilizar o ajuizamento de uma ação executiva, 

independentemente do direito material subjacente. 

 
34 ASSIS, Araken de. Manual..., pp. 184. 
35 SHIMURA, Sérgio. Título..., pp. 109. 
36 ASSIS, Araken de. Manual..., pp. 184. 
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A caracterização do título e da atribuição de eficácia executiva no plano 

processual e a demonstração que o título não exerce função probatória traz 

implicações práticas para a definição da lei aplicável para atribuição de eficácia 

executiva ao título estrangeiro, o que será analisado adiante. 

 

2.3 Obrigação líquida, certa e exigível 

 

Além da existência de título executivo, a obrigação nele consubstanciada 

precisa ser certa, líquida e exigível para autorizar o acesso ao credor à tutela 

jurisdicional executiva.  

Parte da doutrina defende que o requisito de certeza está ligado à existência 

do crédito, seria a ausência de dúvida quanto à sua existência37. Contudo, há crítica 

a este entendimento com base na afirmação de que não cabe ao juízo perquirir sobre 

a existência ou não do direito material consubstanciado no título para fins de 

processamento da ação executiva38. Nessa linha, a certeza pode ser entendida como 

a delimitação objetiva e subjetiva da obrigação. O título indica as partes devedores e 

credoras, a prestação devida, o montante devido e o prazo de pagamento39.  

A liquidez corresponde à obrigação quantificada ou quantificável a partir do 

título. Nesse aspecto, a necessidade de realização de operações aritméticas para 

obtenção da obrigação devida não retira a liquidez do título, conforme parágrafo único 

do artigo 786, do CPC.  

Já a exigibilidade se refere à ausência de condição ou termo para que o credor 

possa buscar obrigar o devedor a cumprir a obrigação.  

Uma vez verificados estes requisitos e a existência de um título executivo o 

credor está apto a buscar a tutela executiva. 

 

3 EXECUÇÃO DE TÍTULO ESTRANGEIRO NA JURISDIÇÃO BRASILEIRA 

 

3.1 Noções introdutórias 

 

 
37 SHIMURA, Sérgio. Título, p. 136;  
38 DINAMARCO. Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. IV. 4ª ed, São Paulo: 
Malheiros, 2019, pp. 204-205; BUENO,  
39 Ibid. 
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A execução de título executivo extrajudicial estrangeiro é um instrumento 

processual que figura ao lado da homologação de sentença estrangeira e da execução 

de cartas rogatórias oriundas de juízos estrangeiros, que buscam dar efetividade a 

legislações e atos de autoridades estrangeiras na jurisdição brasileira.40 

 Sob o prisma do processo civil internacional, é fundamental diferenciar dois 

campos de análise, conforme reconhecido pela doutrina: (i) local de solução de 

controvérsia, ou seja, delimitação da jurisdição responsável pela prestação da tutela; 

e, em um passo subsequente, (ii) a definição da lei aplicável41.  

 A jurisdição não se confunde com a definição do direito substancial aplicável, 

sendo necessário que o juiz brasileiro venha a julgar determinada causa à luz da 

legislação estrangeira aplicável ao contrato em questão. Sobre o tema, Candido 

Rangel Dinamarco elucida ser plenamente admissível a jurisdição brasileira ainda que 

o direito material aplicável à espécie seja estrangeiro. 

     

A problemática da competência internacional não coincide nem se confunde 
com a da extraterritorialidade do direito substancial. Como expressão do 
poder estatal, a jurisdição de um país é exercida exclusivamente nos lindes 
territoriais deste e sempre segundo as normas nacionais de direito 
processual. O direito material, ao contrário, vai além-fronteiras em muitos 
casos, segundo normas de superdireito representadas pelo direito 
internacional privado (LICC, arts. 7º-11). Especialmente em contratos entre 
particulares, que são regidos pela disponibilidade própria do direito privado 
(comercial, civil), permite-se até que as partes indiquem a norma de regência, 
optando legitimamente pela lei do país que escolherem. O Código de 
Processo Civil admite claramente que juízes brasileiros julguem a causa 
segundo o direito estrangeiro que em cada caso tenha legítima pertinência 
(art. 337). É perfeitamente admissível, portanto, que, não-obstante a 
competência internacional pertença à autoridade judiciária de dado Estado 
soberano, esse juiz internacionalmente competente venha a julgar segundo 
normas jurídico-substanciais de outro país e até mesmo dar-lhe efetividade 
mediante os atos do processo de execução forçada.42 

  

 Aplicando-se o conceito acima à execução de títulos executivos oriundos do 

exterior, a despeito da competência da jurisdição brasileira, a relação de direito 

material será regida pela lei definida em contrato ou pela lei do local da celebração. 

Assim, o juiz brasileiro deverá apreciar eventuais questões jurídicas de direito material 

levantadas à luz da legislação do país de origem.  

 
40 YARSHELL, Flávio Luiz. Parecer. Disponível e Processo n. 1041790-40.2020.8.26.0100 (TJSP), 
mar/2020. 
41 ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado – teoria e prática brasileira [livro eletrônico]. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, pp. 511. 
42 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. I. 9ª ed, São Paulo: 
Malheiros, 2017, pp. 527. 
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 Nesse sentido, a cognição jurisdicional do juízo em sede de embargos à 

execução é ampla, a teor do inciso VI do artigo 917 do CPC43, o que significa a 

apreciação de questões de direito material oriundas da relação obrigacional e que 

possam afastar a exigibilidade da obrigação objeto do processo executivo, inclusive 

questões de direito material em relação às quais se aplica o direito estrangeiro 

escolhido pelas partes ou do local da celebração do contrato. 

Assim, nada impede que uma causa submetida à jurisdição brasileira tenha 

como lei aplicável legislação estrangeira44. É possível também que não haja jurisdição 

brasileira para determinada causa, mas ainda assim a lei brasileira seja a lei aplicável 

à resolução da controvérsia45. 

Portanto, uma questão é a definição da competência para pedido de tutela 

jurisdicional, e, outra, é a verificação da eficácia executiva do título estrangeiro a 

autorizar a especificamente a tutela jurisdicional executiva. 

As normas de competência internacional são regidas pelas respectivas 

legislações internas de cada Estado, incluindo eventuais tratados internacionais 

internalizados em seus ordenamentos jurídicos.  

No capítulo seguinte, serão tratados os tópicos referentes à definição da 

jurisdição para execução de título executivo extrajudicial estrangeiro e, no capítulo 

subsequente, serão abordados os requisitos para eficácia executiva do título 

extrajudicial estrangeiro na jurisdição brasileira. 

 

3.2 Competência internacional 

  

A competência internacional está associada à definição dos limites de 

jurisdição de cada Estado. Não se confunde metodologicamente com a definição da 

competência interna.  

 Citando Liebman, José Ignácio Botelho de Mesquita aponta que, enquanto as 

normas de competência internacional buscam “identificação daquelas categorias de 

controvérsias, que por serem relevantes para a ordem jurídica nacional estão sujeitas 

ao poder jurisdicional do Estado”, as normas de competência interna são normas de 

 
43 Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: 
(...) 
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 
44 Artigo 9º, da LINDB. 
45 Artigo 25, do CPC. 
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“distribuição das funções entre órgãos que compõem aquele poder"46. A despeito de 

referido posicionamento ter sido firmado na vigência do CPC/73 as mesmas 

premissas são adotadas no atual CPC. 

Assim, a definição da competência para exercício da tutela jurisdicional se 

verifica em duas fases. Em um primeiro momento, cabe a definição da possibilidade 

da causa ser submetida à jurisdição brasileira (competência internacional). Uma vez 

definida a jurisdição brasileira, é preciso analisar a competência interna dos 

respectivos juízes e tribunais brasileiros (competência interna).  

As regras de competência internacional são definidas pelo ordenamento 

jurídico interno de cada país47. Nesse sentido, vigora em referida matéria a noção 

amplamente difundida no direito internacional privado de que em matérias processuais 

se aplica a lex fori. No direito brasileiro, o artigo 13 do CPC48 estabelece que a 

jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras ou previsões 

específicas estabelecidas em tratados, convenções ou acordos internacionais dos 

quais o Brasil seja parte. 

 A definição da jurisdição brasileira para processamento da causa independe 

do tipo de tutela jurisdicional pleiteada pelo jurisdicionado49. Assim, as regras de 

conexão aplicáveis para o processo de conhecimento são aplicáveis para a jurisdição 

executiva.  

 A jurisdição civil é regida pelas disposições constantes nos artigos 21 até 25 

do CPC. São regras objetivas que regem as hipóteses de jurisdição exclusiva (artigo 

23) e de jurisdição concorrente (artigos 21 e 22), bem como a hipótese de escolha de 

foro pelas partes (artigo 25).  

 Nesse aspecto, as normas de fixação de jurisdição seguem alguns princípios 

norteadores. Um dos principais princípios que regem a definição da competência 

internacional é o princípio da efetividade. 

 
46 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da Competência Internacional e dos princípios que a informam. 
In Revista de Processo, v. 50, Abr-jun/1988, pp. 51-71. 
47 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Teoria Geral do Processo. 29ª ed. Malheiros: São Paulo, 2013, pp. 176. 
48 Art. 13. A jurisdição civil A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, 
ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais 
de que o Brasil seja parte. 
49 “(...) tampouco importa, para a determinação da competência internacional, a natureza da ação que 
se tem em vista. P. ex.: que se trata de obrigação a ser cumprida no Brasil, não interessa que o autor 
queira instaurar processo de conhecimento, de execução ou cautelar.” (MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. Problemas relativos a litígios internacionais. In Revista de Processo, v. 65, Jan-Mar/1992, pp. 
145) 



20 
 

 

Tradicionalmente, a noção do princípio da efetividade era vinculada 

exclusivamente à possibilidade de execução da decisão judicial no Estado em que 

processada a causa50. Em outras palavras, é determinante para a fixação da jurisdição 

verificar a eficácia da decisão a ser proferida e dos atos estatais a serem praticados 

para realização do direito no plano externo ao processo.  Nádia de Araújo aponta que, 

modernamente, o princípio tem sido alargado para que o Estado julgue causas sobre 

as quais possa existir algum ponto de conexão51. 

  Assim, pelo princípio da efetividade, ao Estado cabe julgar matérias que 

tenham alguma relação com o ordenamento jurídico nacional. Referido princípio se 

comunica com o princípio da jurisdição razoável, que consiste na percepção de que a 

demanda deve ser conduzida pelo juízo que possui razoável conexão com a lide52. 

 

3.2.1 Jurisdição na tutela executiva 

 

 Conforme artigo 21 do CPC, os principais pontos de conexão para a fixação 

de jurisdição concorrente, são os seguintes: (i) o réu, qualquer que seja sua 

nacionalidade, ser domiciliado no Brasil; ou (ii) no Brasil tiver que ser cumprida a 

obrigação.  

Tanto a hipótese de domicílio do réu em território nacional quanto a hipótese 

de ser o Brasil local de cumprimento da obrigação são opções da legislação 

processual brasileira que dialogam claramente com a ideia de efetividade. Permitir 

que o credor tenha meios ágeis e eficazes para que possa buscar o reconhecimento 

do direito ou buscar a execução de um direito que certamente deverá ocorrer no 

âmbito da jurisdição brasileira.  

 
50 CASTRO, Amilcar de. Direito internacional privado. 6ª ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. pp. 
459-460. 
51 Modernamente, o entendimento desse princípio tem sido alargado para incluir a noção de interesse 

do Estado. Sendo a jurisdição uma atividade onerosa, não é razoável que o Estado julgue causas sobre 
as quais não possui nenhum tipo de interesse envolvido, que seja em decorrência da nacionalidade 
e/ou residência das partes envolvidas, do local do cumprimento da obrigação etc. Nas causas sem 
nenhum ponto de contato local, o Estado é juridicamente indiferente ao resultado do litígio. 
Portanto, fato é que ao estabelecer os limites de sua atividade jurisdicional através de regras internas 
indicadoras das características da lide que poderá ser decidida pelo Judiciário, está o Estado fixando 
as situações em que será possível executar as decisões proferidas e/ou em que há interesse em julgar. 
(ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado – teoria e prática brasileira [livro eletrônico]. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, pp. 574). 
52 VESCOVI, Eduardo. Derecho procesal civil internacional. Montevidéu: Ideal, 2000, p. 17-18. 
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Dois pontos controvertidos envolvem a aplicação das duas hipóteses no 

tocante à jurisdição executiva. 

Em primeiro lugar, no tocante à atração da jurisdição pelo domicílio do 

devedor, havia uma discussão sobre o reconhecimento da jurisdição brasileira quando 

o devedor principal da obrigação não era domiciliado no Brasil. Na jurisprudência 

prevalece o entendimento de que a pluralidade de devedores não impede o 

ajuizamento da demanda na jurisdição brasileira contra o devedor domiciliado no 

Brasil quando um deles não for domiciliado no Brasil.53 Assim, estando atendidas as 

regras de conexão para reconhecimento da jurisdição brasileira, não há impedimento 

para que a execução seja voltada a um devedor domiciliado no Brasil, ainda que o 

devedor principal seja domiciliado no exterior.  

 No tocante à jurisdição fixada em virtude da hipótese em que no Brasil tiver 

que ser cumprida a obrigação, ponto relevante é se verificar a jurisdição brasileira nas 

hipóteses em que o devedor possua bens em território nacional, mas não tenha 

domicílio no Brasil e, ao mesmo tempo, não haja previsão expressa no contrato quanto 

ao local de cumprimento da obrigação ser no Brasil.  

Em primeiro lugar, sobre o tema, seria possível sustentar que as hipóteses 

não previstas na legislação podem ser tidas como não objeto da jurisdição brasileira54. 

Não obstante, existe corrente doutrinária contrária55 no sentido de que as hipóteses 

previstas nos referidos dispositivos legais não são exaustivas, sendo possível o 

reconhecimento da jurisdição brasileira em situações não expressas, mas nas quais 

exista razoável ponto de conexão, com base no princípio da efetividade. 

Nesse cenário, é preciso considerar que, a despeito da ausência de previsão 

literal, o mesmo ponto de conexão que se verifica nos casos de domicílio do réu no 

país ou previsão contratual de cumprimento da obrigação em território brasileiro, se 

verifica na hipótese de existência de bens do devedor em território nacional, ainda que 

nenhuma das duas outras hipóteses se verifiquem. 

 Sobre o tema, José Ignácio Botelho de Mesquita aponta como um ponto de 

conexão causas cuja decisão necessariamente precise produzir efeitos na jurisdição 

brasileira (i.e., serem executadas no Brasil). Nesse contexto, um ponto de conexão é 

 
53 BRASIL. STJ. Recurso Especial n. 861.247. Relator: Ministro Ari Pargendler. Julgado em 12.12.2006. 
Publicado no Diário de Justiça em 19.03.2007. 
54 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da Competência..., pp. 51-71. 

55 DE NARDI, Marcelo. A lei e o foro de eleição em contratos internacionais: uma visão brasileira. In: 
RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais, 3. Ed. São Paulo: RT, 2002, p. 122-194. 
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a execução de títulos executivos extrajudiciais que demandem a realização de atos 

constritivos contra pessoas ou bens situados em território nacional: 

 
Por isto, à soberania nacional somente interessam: a) as causas cuja decisão 
demande a aplicação do Direito nacional, independentemente da 
nacionalidade território onde se devam produzir os efeitos da sentença; b) as 
causas cujas sentenças devam produzir efeitos dentro do território do Estado, 
independentemente da nacionalidade do Direito aplicável na sua decisão; e 
c) os processos de execução de sentença ou títulos executivos extrajudiciais, 
que demandem a prática de atos executórios sobre pessoas ou bens que, por 
estarem no território nacional, se acham submetidos ao ordenamento jurídico 
nacional. São causas das quais se pode dizer que, nelas, o Estado é 
juridicamente interessado56. 

   

Tanto pela regra geral (artigo 21, II, do CPC), quanto pela regra específica das 

execuções de títulos estrangeiros (artigo 784, §3º, do CPC), a previsão de que o Brasil 

seja o local de cumprimento da obrigação tem como finalidade a verificação de um 

ponto de conexão com a jurisdição brasileira. Referido ponto de conexão se constata, 

na verdade, com a verificação de bens do devedor no território nacional aptos à 

execução forçada da obrigação que, por conseguinte, significará o cumprimento da 

obrigação em território nacional. 

Nesse sentido, adequada a distinção entre o cumprimento ordinário da 

obrigação contratual e o cumprimento forçado. Não haveria sentido em se exigir que 

o cumprimento ordinário da obrigação contratual fosse em território brasileiro para fins 

de atendimento ao inciso II, do artigo 21 do CPC ou ao §3º do artigo 783 do CPC, já 

que, para fins de execução, estamos diante da sanção secundária decorrente do 

inadimplemento, em busca da satisfação coercitiva da dívida. A finalidade da lei se 

atinge ao se constatar patrimônio do devedor apto para satisfação da dívida em 

território nacional já que, atendido este pressuposto, se verifica a aptidão de 

cumprimento (forçado) da obrigação na jurisdição brasileira. 

Sobre o tema, explica Flávio Luiz Yarshell: 

 

O dispositivo trata do ajuizamento de execução; que, por seu turno, 
pressupõe a existência do título e a ocorrência do inadimplemento (art. 786 
do CPC). Portanto, quando a lei considerou o local de cumprimento da 
obrigação como condição para admitir a execução no Brasil, parece 
induvidoso que o Legislador não teve em mira o adimplemento espontâneo e 
regular – caso em que, aliás, nem haveria sentido a regra porque, realizada 
a prestação pelo devedor, o credor estaria satisfeito e não haveria 
necessidade de cumprimento forçado da obrigação, isto é, mercê da adoção 

 
56 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da Competência..., pp. 51-71 
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de medidas executivas, diretas (mediante sub-rogação) ou mesmo indiretas 
(por meio da adoção de medidas coercitivas e indutivas)57.  

 

 Segundo o autor, a execução “se define como atuação da sanção 

(secundária)”, o que significa “invasão da esfera patrimonial do devedor para, contra 

sua vontade, satisfazer-se o credor”. Portanto, “o único sentido em se admitir a 

execução aqui é pressupor que também aqui devam atuar os meios executivos”, o 

que pressupõe “que o patrimônio sujeito à regra de responsabilidade patrimonial 

também aqui esteja situado”58. 

Por fim, a corroborar a existência de conexão, a previsão do artigo 781, inciso 

I, do CPC59, a autorizar o ajuizamento de execução no foro de eleição, no foro do 

domicílio do devedor ou no foro onde se localizem seus bens, como forma de tornar 

mais ágil e efetiva a tutela executiva, já que esta incidirá sobre os respectivos bens 

para satisfação da dívida. 

 Assim, em linha com efetividade, é correto sustentar que há conexão com a 

jurisdição brasileira a pretensão de execução de um bem localizado em território 

nacional para satisfação de uma dívida, ainda que o devedor não esteja no Brasil 

domiciliado ou que o contrato não preveja o cumprimento ordinário da obrigação no 

Brasil60.  

 A ausência de previsão legal expressa nesse sentido consiste em um risco 

adicional ao credor que pretenda executar diretamente na jurisdição brasileira nesta 

circunstância, sendo relevante a eleição de foro no contrato, tópico que será estudado 

adiante. 

  

3.2.2 Eleição de foro 

 

As partes não têm autonomia para afastar hipóteses de jurisdição exclusiva 

previstas na legislação brasileira, matéria de ordem pública61. São causas em que a 

 
57 Ibid. 
58 YARSHELL, Flávio Luiz. Parecer. Disponível e Processo n. 1041790-40.2020.8.26.0100 (TJSP), 
mar/2020. 
59 Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, 

observando-se o seguinte: 
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título 
ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; 
60 YARSHELL, Flávio Luiz. Parecer. Disponível e Processo n. 1041790-40.2020.8.26.0100 (TJSP), 

mar/2020. 
61 Artigo 25, §1º, do CPC. 
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lei brasileira não reconhece qualquer decisão advinda de tribunais estrangeiros e que 

não estão no rol de disponibilidade das partes, tais como questões envolvendo 

imóveis localizados no Brasil, matérias de sucessão hereditária, divórcio ou separação 

que envolvam bens situados no Brasil (artigo 23 do CPC).   

Já nas hipóteses de jurisdição concorrente, que abrange as demais matérias 

não abarcadas pela regra de exclusividade, é admitida a autonomia de vontade das 

partes. Nesses casos, é cabível a eleição de foro em contrato, o que também atrai a 

jurisdição brasileira, por força dos artigos 22, inciso III e 25 do CPC62. 

Referidos dispositivos legais preveem (i) a validade da escolha de foro 

realizada pelas partes em contratos internacionais, de modo que a jurisdição brasileira 

não poderia avocar competência na hipótese de escolha de um foro estrangeiro; (ii) a 

validade de escolha (expressa ou tácita) da jurisdição brasileira, ainda que não se 

trate de hipótese elencadas no rol legal de hipóteses de jurisdição concorrente, de 

modo que a jurisdição brasileira não poderia ser recusada. 

A jurisdição na hipótese de eleição de foro é prorrogável caso a parte não se 

oponha no momento oportuno, entendimento este que veio a ser consagrado na parte 

final do caput do artigo 25 e no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, do CPC, que 

remetem às regras gerais internas de prorrogação da competência territorial em caso 

de não oposição do réu63. 

A sistemática prevista no novo CPC está em linha com a tendência 

internacional. Com efeito, a Convenção de Haia Sobre os Acordos de Eleição de Foro, 

concluída em 30 de junho de 2005, consagra a autonomia da vontade das partes para 

eleição de foro no âmbito de contratos internacionais64. A Convenção reconhece a 

 
62 Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 
(...) 
III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. 
Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando 
houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na 
contestação. 
§ 1º Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas 
neste Capítulo. 
63 Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 
§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente 
a determinado negócio jurídico. 
(...) 
§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob 
pena de preclusão. 
64 A Convenção de Haia Sobre os Acordos de Eleição de Foro não foi ratificada até o momento pelo 

Brasil. 
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validade dos acordos de jurisdição exclusiva em contratos internacionais. Referida 

Convenção estabelece tanto que “um tribunal competente ao abrigo do n.°1 não pode 

recusar exercer a sua competência com fundamento em que o litígio deve ser decidido 

por um tribunal de outro Estado”65, como também que “o tribunal de um Estado 

Contratante que não seja o tribunal eleito deve suspender ou declarar-se 

incompetente para apreciar um processo”66. 

A mesma matriz principiológica é objeto de outros tratados internacionais em 

âmbitos continentais, tais como o Regulamento 1.215/2012 da União Europeia, que 

em seu artigo 25 estabelece regra no sentido que de reconhecer a validade do foro 

exclusivo escolhido pelas partes67, bem como o Protocolo de Buenos Aires no âmbito 

do Mercosul, ratificado no Brasil através do Decreto Federal n. 2.095, de 17 de 

dezembro de 1996, que consagra em seu artigo 4.1 o reconhecimento de validade da 

escolha de jurisdição pelas partes68.   

Cumpre notar que adoção da referida matriz principiológica pelo direito 

processual brasileiro foi precedida de debate na vigência do anterior CPC/73, sobre a 

capacidade das partes reconhecerem a jurisdição brasileira (efeito positivo) em 

hipóteses não prevista como de jurisdição concorrente ou derrogarem jurisdição 

brasileira (efeito negativo) mesmo nas hipóteses em que se reconheça a jurisdição 

concorrente brasileira na lei. 

Com efeito, parte da doutrina não reconhecia a autonomia das partes para 

escolha da jurisdição brasileira em casos não previstos69, bem como para derrogação 

 
65 Item 2 do artigo 5º da Convenção. 
66 Artigo 6º da Convenção. 
67 Art. 25. Se as partes, independentemente do seu domicílio, tiverem convencionado que um tribunal 
ou os tribunais de um Estado-Membro têm competência para decidir quaisquer litígios que tenham 
surgido ou que possam surgir de uma determinada relação jurídica, esse tribunal ou esses tribunais 
terão competência, a menos que o pacto seja, nos termos da lei desse Estado-Membro, 
substantivamente nulo. Essa competência é exclusiva, salvo acordo das partes em contrário. O pacto 
atributivo 
de jurisdição deve ser celebrado: 
a) Por escrito ou verbalmente com confirmação escrita; 
b) De acordo com os usos que as partes tenham estabelecido entre si; ou 
c) No comércio internacional, de acordo com os usos que as partes conheçam ou devam conhecer e 
que, em tal comércio, sejam amplamente conhecidos e regularmente observados pelas partes em 
contratos do mesmo tipo, no ramo comercial concreto em questão. 
68 Artigo 4 
1. Nos conflitos que decorram dos contratos internacionais em matéria civil ou comercial serão 
competentes os tribunais do Estado-Parte em cuja jurisdição os contratantes tenham acordado 
submeter-se por escrito, sempre que tal ajuste não tenha sido obtido de forma abusiva. 
2. Pode-se acordar, igualmente, a eleição de tribunais arbitrais. 
69 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 10ª ed. Vol. I: Arts. 1º a 153. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998. p. 295. 
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da jurisdição brasileira em casos previstos como de jurisdição concorrente70, pelo 

entendimento de que a matéria é de ordem pública, inerente ao exercício da soberania 

nacional, não modificável por vontade das partes. Contudo, já na vigência do texto 

anterior, havia forte defesa da possibilidade de escolha da jurisdição nessas 

hipóteses, por se tratar de competência concorrente, e não exclusiva, havendo, 

portanto, margem para autonomia de vontade das partes71.  

Na vigência do CPC/73, prevalecia no STJ o entendimento de que a parte 

poderia buscar a jurisdição brasileira nos casos de jurisdição concorrente, a despeito 

de foro de eleição estrangeiro, pois a jurisdição (ainda que concorrente) é matéria de 

ordem pública não derrogável pelas partes72, a despeito de existirem precedentes 

divergentes73.  

 
70 De acordo com José Ignacio Botelho de Mesquita: “As normas que definem a extensão da jurisdição 
de um Estado são normas diretamente fundadas na soberania nacional e, por isto, não se acham 
submetidas à vontade das partes interessadas. Como disse Chiovenda, é ‘evidente que a jurisdição, 
que o Estado se arroga, inspirando-se em supremos interesses nacionais, não se pode representar 
objeto de disposição da parte dos litigantes’ (Instituições, 1943, I/70). Os limites da jurisdição nacional 
não podem, por isto, ser ampliados, nem restringidos, por vontade das partes. As partes podem 
modificar a competência territorial mas não podem modificar a extensão da jurisdição (...) As normas 
de competência internacional são, pois, normas de ordem pública.” (MESQUITA, José Ignacio Botelho 
de. Da competência..., pp. 52-53.) 
71 De acordo com Lídia Spitz: “O principal princípio por detrás da possibilidade de que seja conferida 
liberdade às partes para prorrogar as hipóteses de competência internacional consiste no 
reconhecimento da autonomia da vontade. Esse princípio, analisado no Capítulo 1, permite que o 
interesse privado seja considerado para fins de determinação da jurisdição. Cria, portanto, um elo entre 
a atuação do Judiciário e a vontade das partes, na medida em que o tribunal que restaura a estabilidade 
social é aquele que as partes consideram mais apto para tanto.” (SPITZ, Lídia. Eleição de foro 
estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, 
regional e brasileiro. 218p. Dissertação de Mestrado em Direito. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 2010, pp. 119). No mesmo sentido: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
“Problemas relativos a litígios internacionais”. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992. nº 65. p. 149. 
72BRASIL. STJ. Recurso Ordinário nº 114. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em 
02.06.2015. publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25.06.2015. Acórdão: “A jurisdição, como 
exercício da soberania do Estado, é inderrogável e inafastável e, ainda que válidas, como na presente 
hipótese de competência internacional concorrente, as cláusulas que elegem foro alienígena em 
contratos internacionais não têm o poder de afastar a jurisdição brasileira. Entender de forma diversa, 
apenas porque as partes assim o pactuaram, significaria, em última análise, afronta ao postulado da 
soberania nacional. Apesar de válida a cláusula de eleição de foro territorial para a causa originada de 
contrato entabulado entre sociedade empresária brasileira e Estado estrangeiro, isso, por si só, não 
exclui a jurisdição brasileira concorrente para o conhecimento e julgamento de causa aqui aforada para 
discussão do contrato. A escolha contratual de um foro estrangeiro para dirimir o conflito decorrente do 
contrato não impede que seja também ajuizada a ação no Brasil, nos casos de competência 
concorrente” (Grifou-se). No mesmo sentido:  Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 
710.599, Corte Especial. Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 10.11.2008; Recurso Especial n. 
1.168.547, Quarta Turma, Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.02.2011; Recurso Especial nº 251.438, 
Quarta Turma. Relator: Ministro Barros Monteiro. j. em 02.10.2000; Agravo Regimental no Recurso 
Especial n. 1.498.923, Terceiro Turma. Relator Moura Ribeiro, j. 28.08.2015. 
73 BRASIL. STJ. Recurso Especial nº 1.518.604. Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino. Julgado em 15.03.2016. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29.03.2016. 
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O assunto não foi reapreciado pelo STJ até momento à luz das novas 

disposições do CPC. Diante da significativa alteração legislativa ocorrida, deveria 

ocorrer a superação do entendimento anterior formulado na vigência do CPC/73, que 

não continha a regulação expressa da matéria.  

Nesse cenário, no âmbito das execuções de título estrangeiro, a jurisdição 

brasileira poderia ser atraída pela cláusula de eleição de foro existente no título, ainda 

que não haja enquadramento a uma das hipóteses legalmente previstas para atração 

da jurisdição brasileira (o réu ter domicílio no Brasil ou a obrigação ser cumprida no 

Brasil). 

Em situação diversa, ponto que pode gerar controvérsia é a hipótese em que 

haja cláusula de eleição de foro estrangeiro no título, mas que a jurisdição executiva 

somente faria sentido em território nacional, em razão da existência de bens do 

devedor no Brasil, e não no foro de eleição estrangeiro. 

 Existem precedentes do STJ, formados na vigência do CPC/73, 

reconhecendo que o devedor domiciliado no Brasil não possui interesse em alegar 

ausência de jurisdição brasileira com base na existência de eleição de foro estrangeiro 

contratual. O fundamento para este entendimento é de que o prosseguimento da 

execução no Brasil não traria prejuízo ao devedor, não podendo o réu domiciliado no 

Brasil pretender afastar a jurisdição brasileira74, porque esta seria a ela mais benéfica. 

Este mesmo entendimento é aplicado nos casos de competência interna e 

ajuizamento da execução no foro do domicílio do devedor ou de localização dos bens 

e não no foro de eleição, tal como autoriza o artigo 781, inciso I, do CPC75. 

Assim, seguindo a jurisprudência consagrada pelo STJ formada na vigência 

do CPC/73 ao devedor domiciliado no Brasil não caberia invocar ausência de 

jurisdição, por ausência de interesse, ainda que haja eleição de foro estrangeiro. Este 

 
74 BRASIL. STJ. Recurso Especial n 861.248, Terceira Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Julgado 
em 12.12.2006. Publicado no Diário de Justiça em 21.05.2007. Acórdão: “Realmente, da mesma forma 
que o réu não tem interesse processual para argüir a incompetência para a ação ajuizada no foro do 
seu domicílio (REsp n.° 160.711/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 11.06.2001) – ainda que haja foro de 
eleição (REsp n.° 10.998/DF, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 09.03.1992) –, não há interesse processual 
do réu domiciliado no Brasil em ver reconhecida a  exclusão da jurisdição brasileira para julgar demanda 
que lhe foi proposta no Brasil. Diante disso, não há que se falar em violação ao art. 88 do CPC, 
porquanto o segundo fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para manter a decisão que rejeitou 
a exceção de pré-executividade está correto”. 
75 “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, 
observando-se o seguinte: 
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título 
ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” 
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entendimento coaduna-se com a previsão que autoriza ao credor executar o título no 

domicílio do devedor, no foro de eleição ou no local onde se encontrem os bens do 

devedor a serem penhorados, em conformidade com o artigo 781, inciso I, do CPC. O 

objetivo é facilitar a execução e priorizar a efetividade da medida, deixando à escolha 

do credor o foro mais adequado. 

A manutenção desse entendimento, contudo, pode ser objeto de controvérsia, 

já que, como visto, o artigo 25 do CPC prevê a impossibilidade de derrogação de foro 

estrangeiro escolhido pelas partes. Entendo, contudo, que a aplicabilidade e 

oponibilidade de cláusulas de eleição de foro exclusivo no exterior para impedir a 

jurisdição concorrente brasileira deve demandar uma análise diferenciada no tocante 

à execução de títulos executivos extrajudiciais. Isso porque, no âmbito de contratos 

internos, a execução do título pode ser ajuizada no domicílio do devedor, no foro de 

eleição ou no local onde se encontrem os bens do devedor a serem penhorados, à 

escolha do credor. À luz do princípio da efetividade da jurisdição e à luz da finalidade 

do processo executivo, não haveria justificativa para que haja tratamento diferenciado 

e referida sistemática não seja aplicada por analogia a títulos estrangeiros.  

À luz das conclusões acima, é recomendável que, na fase de celebração do 

negócio jurídico, seja inserida cláusula elegendo como foro de eleição comarca 

localizada na jurisdição brasileira, ainda que de forma concorrente com a jurisdição 

do país de origem, para apreciação de eventual disputa concernente ao eventual 

inadimplemento do devedor, ao exclusivo critério do credor, de preferência no local 

onde se encontrem os principais ativos do devedor ou garantias outorgadas no 

contrato. No silêncio do contrato quanto ao tópico, é importante se confirmar o local 

de domicílio do devedor, diante da ausência de previsão específica quanto à 

existência de jurisdição brasileira pelo exclusivo critério da localização de bens no 

Brasil. 

 

3.3 Eficácia executiva de títulos estrangeiros no Brasil 
  

Questão diversa da fixação da competência é a análise dos requisitos legais 

para permitir ao credor, embasado em contrato ou título celebrado ou emitido no 

exterior, ajuizar ação judicial no rito executivo na jurisdição brasileira para cobrança 

de dívida. 
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A verificação dos requisitos legais para a eficácia executiva de um título 

estrangeiro demanda, em primeiro lugar, a análise do regime jurídico geral da 

definição da lei aplicável e, em seguida, a análise do regime jurídico especial previsto 

na legislação processual no tocante a execução de títulos executivos extrajudiciais 

oriundos de relações obrigacionais originadas em país estrangeiro. 

 

3.3.1 Definição da lei aplicável às relações obrigacionais internacionais 

 

 Existem dois modelos para definição da lei aplicável em contratos 

internacionais.  

O modelo tradicional conflitual, por meio do qual a lei de cada país estabelece 

normas indiretas que indicam a lei aplicável a questões contratuais com pontos de 

conexão em mais de uma jurisdição, ora privilegiando o local celebração do contrato, 

ora privilegiando o local de execução do contrato.  

O segundo modelo consiste na aplicação do princípio da proximidade ou dos 

vínculos mais estreitos, que permite ao julgador maior flexibilidade para definição da 

lei aplicável na hipótese de ausência de escolha pelas partes no contrato ou na 

hipótese de inadequação da escolha. Neste modelo, a definição da lei aplicável se dá 

a partir da verificação da lei que melhor se adequada à solução do litígio, a partir da 

verificação da lei mais conectada à relação jurídica76. 

Em outras palavras, por este modelo, o juiz não busca normas rígidas e 

objetivas de fixação de lei aplicável, mas, a partir de um critério aberto, busca 

identificar a lei que possui conexão mais estreita com o contrato77.  

O modelo conflitual busca maior segurança jurídica, com fixação de regras 

objetivas quanto à definição da lei aplicável a contratos internacionais. Já o modelo 

dos vínculos mais estreitos busca melhor solução do caso concreto a partir de maior 

autonomia para o juiz para definição da lei que regulará a relação contratual78. 

 
76 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado. 15ª ed. Forense: Rio de 
Janeiro, 2020. 
77 GOULART, Monica Eghrari. Os conflitos de leis - no âmbito das obrigações contratuais internacionais 
(Convenções de Roma, 1980, e México, 1994) e do direito aplicável aos contratos internacionais de 
compra e venda de mercadorias (Convenções de Haia, 1955 e 1986). In Revista de Direito Privado, v. 
28, Out-dez/1996, pp. 172-211. 
78 Ibid. 
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A aplicação do modelo dos vínculos mais estreitos é reconhecida 

internacionalmente em conjunto com o reconhecimento da autonomia da vontade das 

partes para definição da lei aplicável.  

Nádia de Araújo aponta que, nos Estados Unidos da América, aplicava-se 

quanto ao assunto o First Restatement of Conflicts of Law, que adotava o modelo 

conflitual estabelecendo como lei aplicável a lei do local de celebração do contrato. 

Contudo, houve significativa mudança com a publicação do Second Restatement, em 

1971, que consagrou a autonomia de vontade das partes na escolha da lei aplicável 

e estabeleceu normas de caráter subsidiário na hipótese de ausência de escolha das 

partes, fixando a aplicação do princípio dos vínculos mais estreitos. A mudança 

paradigmática foi significativa e produziu efeitos ao redor do mundo, tendo sido 

posteriormente fonte de inspiração pelos negociadores da Convenção de Roma79. 

A Convenção de Roma consiste em um tratado internacional firmado pelos 

países membros da União Europeia, em 19.6.1980, que busca uniformizar a aplicação 

das normas indiretas de definição de leis aplicáveis a contratos internacionais no 

âmbito do bloco. Referido diploma normativo, posteriormente regulado pelo 

Regulamento n. 593, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 

17.6.2008, consagrou no âmbito da comunidade europeia a autonomia de vontade 

das partes para escolha da lei aplicável nos contratos internacionais e a aplicação de 

princípios abertos de identificação da lei aplicável, a partir de determinados critérios 

de conexão80.  

O modelo ocidental também foi em grande medida adotado pela República 

Popular da China, conforme previsto na “Lei sobre as leis aplicáveis às relações civis 

que comportem elementos de estraneidade”, que entrou em vigência em 01.04.2011. 

Referido diploma também consagra a autonomia de vontade das partes da escolha 

 
79 ARAÚJO, Nádia de. Direito..., pp. 12973. 
80 “Artigo 4º 
Lei aplicável na falta de escolha 
1. Na medida em que a lei aplicável ao contrato não tenha sido escolhida nos termos do artigo 3º, o 
contrato é regulado pela lei do país com o qual apresente uma conexão mais estreita. Todavia, se uma 
parte do contrato fôr separável do resto do contrato e apresentar uma conexão mais estreita com um 
outro país, a essa parte poderá aplicar-se, a título excepcional, a lei desse outro país. 
2. Sem prejuízo do disposto no nº 5, presume-se que o contrato apresenta uma conexão mais estreita 
com o país onde a parte que está obrigada a fornecer a prestação característica do contrato tem, no 
momento da celebração do contrato, a sua residência habitual ou, se se tratar de uma sociedade, 
associação ou pessoa colectiva, a sua administração central. Todavia, se o contrato for celebrado no 
exercício da actividade económica ou profissional dessa parte, o país a considerar será aquele em que 
se situa o seu estabelecimento principal ou, se, nos termos do contrato, a prestação deve ser fornecida 
por estabelecimento diverso do estabelecimento principal, o da situação desse estabelecimento.” 
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da lei aplicável em contratos internacionais, com determinadas exceções relacionadas 

a matérias de ordem pública chinesa, bem como estabelece regime subsidiário de 

identificação da lei aplicável a partir da aplicação de princípios de vínculos mais 

estreitos81.  

No âmbito da Organização dos Estados Americanos – OEA, em 17.03.1994, 

houve a aprovação da Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos 

Contratos Internacionais, que estabelece a liberdade de escolha da lei aplicável em 

contratos internacionais e a previsão subsidiária de aplicação do princípio dos vínculos 

mais estreitos82. Contudo, referido tratado internacional foi ratificado apenas por 

México e Venezuela.  

Como ponto comum nos tratados e legislações internas sobre definição de lei 

aplicável, prevalece a premissa amplamente consagrada de que as normas 

processuais são regidas pela lex fori, ou seja, pelas normas de ordem pública em vigor 

da jurisdição competente, independentemente da escolha da lei aplicável no contrato 

internacional. No Brasil, como visto, esta premissa está expressamente prevista no 

artigo 13 do CPC, segundo o qual 

 

a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, 
ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções 
ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. 

 

Assim as normas processuais aplicáveis são do país em que se desenvolve o 

processo, a lex fori83, o que é reconhecido pacificamente pela jurisprudência.84 Deve-

 
81 CERQUEIRA, Gustavo Vieira da Costa. O novo direito internacional privado chinês – aspectos gerais 
e contratuais (a propósito da nova Lei da República Popular da China, de 28.10.2010). In Revista dos 
Tribunais, v. 906, abr/2011, pp. 181-228. 
82 “Artigo 9. Não tendo as partes escolhido o direito aplicável, ou se a escolha do mesmo resultar 
ineficaz, o contrato reger-se-á pelo direito do Estado com o qual mantenha os vínculos mais estreitos. 
O tribunal levará em consideração todos os elementos objetivos e subjetivos que se depreendam do 
contrato, para determinar o direito do Estado com o qual mantém os vínculos mais estreitos. Levar-se-
ão também em conta os princípios gerais do direito comercial internacional aceitos por organismos 
internacionais. 
Não obstante, se uma parte do contrato for separável do restante do contrato e mantiver conexão mais 
estreita com outro Estado, poder-se-á aplicar a esta parte do contrato, a titulo excepcional, a lei desse 
outro Estado.” 
83 VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, Rio de 
Janeiro, 1980, pp. 123. 
84 BRASIL. STJ. Sentença Estrangeira Homologada nº 5.268. Corte Especial. Relator: Ministro Castro 

Meira. Julgado em 07.11.2012, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19.11.2012. Acórdão: “A 

alegada ausência de comprovação de citação válida nos autos principais deve ser examinada cum 
grano salis. Por tratar-se de instituto de direito processual, encontra-se inserida no âmbito da jurisdição 
e da soberania de cada país, circunstância que impõe a observância da legislação interna, não sendo 
possível impor as regras da legislação brasileira para ato praticado fora do país. Precedentes.”. 
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se pontuar que a prova dos fatos ocorridos no exterior deve ser regida pela lei do país 

de origem, quanto aos ônus e os meios de prova85. 

Por sua vez, no tocante à definição da lei aplicável à relação de direito 

material, no Brasil, o assunto é tratado no âmbito da LINDB.  

As normas brasileiras se baseiam no modelo conflitual, não tendo ocorrido 

nenhuma adaptação para aplicação dos princípios dos vínculos mais estreitos. 

Em relação às normas indiretas brasileiras, o primeiro ponto a ser enfrentado 

é a possibilidade ou não de escolha da lei aplicável pelas partes em um contrato 

internacional. Na jurisdição brasileira, com exceção de casos submetidos à jurisdição 

arbitral86, não há segurança jurídica para se afirmar taxativamente que as partes 

possam escolher a lei aplicável em contratos internacionais87. 

Isso porque não há previsão legal autorizativa e, pelo contrário, o artigo 9º da 

LINDB é impositivo quanto à obrigatoriedade de aplicação da lei do local da 

celebração do contrato para reger e qualificar as obrigações contraídas88. Referido 

dispositivo legal foi introduzido em substituição à anterior disposição prevista no artigo 

13 do Código Civil de 1916, que previa a mesma regra, mas expressamente autorizava 

estipulação em contrário pelas partes89. 

Contudo, como apontam Jacob Dolinger e Carmen Tibúrcio, parte da doutrina 

de direito internacional privado admite em grande medida a autonomia de vontade na 

escolha da lei aplicável, como Pimenta Bueno, Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua, 

Haroldo Valladão e, em menor extensão, por Serpa Lopes, em especial por se tratar 

de princípio geral do direito internacional privado90. 

Por outro lado, João Grandino Rodas defende que diante da taxatividade da 

redação prevalecente até hoje do artigo 9º da LINDB não se pode afirmar existir 

 
85 Art.  13.  A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto 
ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira 
desconheça. 
86 A Lei n. 9.307, de 23.9.1996 estabelece, em seu artigo 2º, §1º, que “poderão as partes escolher, 
livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos 
bons costumes e à ordem pública.” 
87 RODAS, João Grandino. Elementos de conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro 
relativamente às Obrigações. In: RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais, 3. Ed. São 
Paulo: RT, 2002. 
88 “Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem” 
89 Art. 13. Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto á substância e aos efeitos das obrigações, 
a lei do lugar, onde forem contraídas. 
90 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito..., pp. 664. 



33 
 

 

autonomia de vontade para escolha da lei aplicável em contratos internacionais no 

Direito Privado Brasileiro91.  

Na mesma linha, Nádia de Araújo reconhece que não há segurança jurídica 

para aplicação da autonomia de vontade das partes na escolha da lei aplicável no 

direito brasileiro, apontando que a jurisprudência não enfrenta esta questão 

diretamente, não existindo precedentes assertivos agasalhando a tese favorável à 

autonomia de vontade das partes defendida por parte da doutrina92. 

A definição da lei aplicável, portanto, em regra, seguirá as normas indiretas 

previstas na lei brasileira. 

No âmbito direito internacional privado brasileiro, o artigo 9º da LINDB 

estabelece que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em 

que se constituírem”. Assim, a previsão decorrente do referido dispositivo legal é de 

que a lei aplicável a uma determinada relação jurídica é aquela vigente no local da 

celebração do negócio jurídico.  

Com base neste dispositivo legal, diferenciam-se os aspectos extrínsecos e 

os aspectos intrínsecos da relação contratual. Os aspectos intrínsecos são os 

aspectos materiais da relação obrigacional, em relação ao qual se aplicam 

inteiramente as normas do local de celebração do contrato. Os aspectos extrínsecos 

são relacionados aos requisitos formais do contrato. Tradicionalmente, a legislação 

brasileira sempre agasalhou o regra do locus regit actum, segundo o qual os requisitos 

extrínsecos do contrato devem atender a legislação do local de sua celebração.  

Há, ainda, previsão específica do parágrafo 1º do artigo 9º da LINDB que 

estabelece que a execução de obrigação no Brasil que dependa de forma essencial 

deverá observar a legislação brasileira, com a admissão de peculiaridades da 

legislação estrangeira93. Sobre o tema, João Grandino Rodas explica que a forma 

essencial consiste na forma ad solemnitatem, que compreende os requisitos de 

existência das obrigações.94 Ou seja, referida previsão se destina ao plano de direito 

material, mais especificamente, ao plano da existência, implicando uma exceção à 

 
91 RODAS, João Grandino. Elementos..., pp. 59. 
92 ARAÚJO, Nádia de. Direito..., pp. 13200. 
93 Art. 9º, § 1º. “Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, 
deverá ser observada a lei brasileira, sendo admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 
requisitos extrínsecos do ato.” 
94 RODAS, João Grandino. Elementos...pp. 53. 
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regra do locus regit actum para obrigações a serem executadas no Brasil e que 

dependam de forma essencial prevista na legislação. 

Portanto, é aplicável na jurisdição brasileira a lei estrangeira nos casos de 

relações obrigacionais originadas em países estrangeiros. Esta aplicação não é 

absoluta e sofre determinadas restrições da lex fori no tocante à preservação das 

normas de ordem pública, conforme previsto no artigo 17 da LINDB95. 

Em conclusão, o regime geral de definição da lei aplicável no Brasil segue a 

regra do local de celebração, resguardando-se as normas de ordem pública e a 

necessidade de atendimento a requisitos formais materiais de existência para 

execução de obrigações no Brasil, que exijam forma essencial. O Brasil permanece 

adotando o modelo conflitual, a despeito da tendência global de aceitação do princípio 

dos vínculos estreitos para definição da lei aplicável. Por fim, ao contrário da tendência 

mundial, com exceção dos casos submetidos à arbitragem, não há previsão legislativa 

expressa e jurisprudência assertiva sobre a possibilidade de escolha da lei aplicável 

em contratos internacionais, o que implica na necessidade de atenção ao local de 

celebração do contrato para configuração da lei aplicável. 

 

3.3.2 Requisitos de formação e lei aplicável para a atribuição de eficácia executiva ao 
título estrangeiro 
 

No âmbito do processo civil, a eficácia executiva do título estrangeiro é 

regulada pelo artigo 784, §2º e §3º, do CPC96.  

Em primeiro lugar, o dispositivo legal trata da verificação da eficácia executiva 

do título, não tendo relação com a competência97. Ou seja, a competência é delimitada 

pelos requisitos tratados anteriormente, com a verificação da eleição de foro ou 

aplicação das normas internas de competência internacional.  

 
95 Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não 
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 
96 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 
(...) 
§ 2º Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação 
para serem executados. 
§ 3º O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos 
pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da 
obrigação.” 
97 CHEIM, Flávio. Execução de título extrajudicial estrangeiro. In Revista de Processo, v. 84, Out-
Dez/1996, pp. 131-143. 
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Ainda que não haja eficácia executiva no título, uma vez constatada a 

competência da jurisdição brasileira, de acordo com as normas gerais de definição de 

jurisdição, o credor poderá se utilizar do processo de conhecimento para satisfação 

de seu direito.  

Para fins de admissibilidade do processo executivo, caberá ao Poder 

Judiciário analisar as condições de processamento da demanda no rito executivo. 

Serão analisadas as condições da ação e pressupostos processuais do rito executivo 

e, no caso de execução de título estrangeiro, será também analisado o atendimento 

aos requisitos do §2º e §3º do artigo 784 do CPC que autorizam a execução de título 

estrangeiro no Brasil.  

O artigo 784 do CPC estabelece rol de situações em que se verifica a 

existência de um título executivo extrajudicial, fazendo referência também a “todos os 

demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”98. Por 

sua vez, o parágrafo 2º estabelece que títulos executivos extrajudiciais celebrados em 

países estrangeiros não dependem de homologação para serem executados. Já o 

parágrafo 3º estabelece que os títulos estrangeiros terão eficácia executiva, desde 

que (i) atendidos os requisitos de formação da lei do local de celebração e (ii) o Brasil 

seja indicado como lugar de cumprimento da obrigação.  

Quanto ao primeiro requisito, parte da doutrina defende que a disposição 

contida no §3º do artigo 784 do CPC exige que os títulos oriundos de países 

estrangeiros tenham eficácia executiva de acordo da lei aplicável ao contrato ou de 

acordo com a lei do local de celebração do contrato. 

Ao interpretar o anteriormente vigente 585, §2º, do CPC/73, cujo conceito foi 

reproduzido no atual CPC, Pontes de Miranda explica que “se o título extrajudicial não 

é tido, na lei estrangeira que o rege, como título executivo, isso obsta a que o seja no 

Brasil, mesmo se a lei brasileira o faz tal”99. 

Nesse sentido, Werter Faria entende que a legislação aplicável às obrigações 

cambiárias é a mesma com base na qual se deve verificar a eficácia executiva do 

título, afirmando também que “não seria justo emprestar força executiva à letra de 

câmbio, à nota promissória e ao cheque, no território nacional, quando não a tivessem 

 
98 Artigo 784, inciso XII, do CPC. 
99 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IX. Rio de Janeiro: 

Forense, 1974, pp. 376. 
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no país estrangeiro onde foram subscritos”100. Referido entendimento é seguido por 

Sérgio Shimura, reconhecendo que a eficácia executiva deve ser analisada à luz da 

lei do local da celebração do título101. 

Em percussor estudo sobre o tema da execução de títulos executivos 

extrajudiciais estrangeiros na jurisdição brasileira, Flávio Cheim chegou à conclusão 

idêntica.  

Os efeitos oriundos da obrigação pactuada não poderiam ser maiores no 

Brasil do que no país em que se constituírem. Isso significa que o juiz deveria analisar 

a eficácia executiva do título de acordo com a legislação do país de origem.  

Flávio Cheim também invoca a tese de que deve se aplicar a lex cause para 

definição da eficácia executiva do título, atraindo a aplicação do artigo 9º da LINDB, 

dispositivo que teria sido reforçado na previsão do artigo 585, §2º, do CPC/73, cujo 

conceito foi reproduzido na disposição atual102: 

 

Por outro lado, a análise do art. 9.º da LICC em conjunto com o referido art, 
585, § 2.º, do CPC, não nos deixa chegar a outra conclusão. Isto porque, 
como se depreende da leitura do art. 9.º, para qualificar e reger as obrigações 
contraídas no exterior, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ou 
seja, os efeitos oriundos da obrigação pactuada, mutatis mutantis, não 
poderão ser maiores no Brasil do que no país em que se originou. Se o título 
carece, em seu país de origem, de eficácia executiva, dada a falta de um de 
seus requisitos de constituição, necessariamente ele não poderá ser cobrado 
pela via executiva no Brasil. 

   

Ou seja, segundo o autor, a disposição da lei processual apenas reforçaria a 

regra geral já prevista no artigo 9º da LINDB, segundo o qual é a lei do local de 

celebração a lei aplicável a negócios jurídicos.  

Fredie Didier Jr. também afirma que o §3º do artigo 784 do CPC estabelece 

que se a obrigação constituída no exterior não ostentar no país de origem eficácia 

executiva, não poderá embasar uma ação executiva na jurisdição brasileira. Ao 

mesmo tempo, esclarece que, seguindo a mesma premissa, havendo eficácia 

executiva no país de origem, é irrelevante que o título seja executivo de acordo com 

a lei processual brasileira103:   

 
100 WERTER, R. Faria. Ações Cambiárias. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1987, p. 151. 
101 SHIMURA, Sérgio. Título, p. 102. 
102 Ibid. 
103 De acordo com Fredie Didier Jr: “Assim, proposta execução com base em título extrajudicial 
estrangeiro, cabe ao juiz examinar os requisitos da formação do título, tendo em vista a legislação do 
local onde foi celebrado o negócio. Nesse ponto, o § 3º do art. 784 do CPC reforça o quanto está 
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Significa que os requisitos do título executivo estrangeiro são aqueles 
previstos na lei do local onde foi constituído. Se o título não ostenta, no país 
de origem, eficácia executiva, não poderá fundar uma execução no Brasil, 
ainda que a lei brasileira confira-lhe aquela eficácia executiva. Diversamente, 
se o título tem, no país de origem, eficácia executiva, poderá fundar uma 
execução no Brasil, mesmo que aqui não se lhe confira aquela eficácia. Para 
que se admita a execução, basta que o título tenha eficácia executiva no seu 
país de origem, não sendo aplicável a lei estrangeira para o modo como se 
executa o título. O procedimento executivo a ser adotado é o da lei brasileira. 

 

Aplicando-se referido entendimento em casos  exemplificativos, supondo que 

no país de emissão de cheque por devedor domiciliado no Brasil, referido documento 

não seja considerado um título executivo extrajudicial, ao credor não caberia o 

ajuizamento de ação pelo rito executivo na jurisdição brasileira, ainda que o cheque 

seja considerado título executivo extrajudicial pela lei processual brasileira. Por outro 

lado, um documento que não seja considerado como título executivo no Brasil, pode 

ser executado na jurisdição brasileira contra devedor domiciliado no Brasil, se referida 

eficácia executiva decorrer da lei do local de celebração. 

À luz dos conceitos do caráter jurídico do título executivo e da definição de lei 

aplicável de acordo com as normas indiretas da legislação brasileira, anteriormente 

enfrentados, o presente estudo passa a aprofundar a matéria, tendo como ponto de 

partida os posicionamentos doutrinários acima expostos.  

A verificação de eficácia executiva de títulos estrangeiros depende, 

primeiramente, da definição da lei aplicável à matéria.  

Como visto, a lei aplicável aos aspectos intrínsecos de um negócio jurídico, 

seja um contrato internacional ou título de crédito, é a lei escolhida expressamente 

pelas partes na avença (matéria ainda não totalmente pacificada no direito brasileiro 

na hipótese de jurisdição estatal) ou a lei do local de celebração da avença, por força 

do artigo 9º da LINDB. Referida premissa também se aplica aos aspectos extrínsecos 

do ato, pontuando-se especificamente que requisitos formais ad solemnitatem, ou 

seja, requisitos formais de validade, devem ser aplicados quando a obrigação for ser 

executada no Brasil. 

Referida sistemática não se aplica, contudo, para as regras de direito 

processual, aplicando-se a lex fori para matérias processuais. 

 
disposto no art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro- LINDB.” (DIDER Jr., Fredie. 
Curso de Direito Processual Civil, v. 5. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, pp. 320) 
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 À luz dos estudos realizados nos tópicos anteriores, para fins de verificação 

da aplicabilidade da lex causae por força do artigo 9º da LINDB, é preciso definir se a 

caracterização de um negócio jurídico ou título de crédito como título executivo 

extrajudicial é matéria de ordem processual ou requisito material de formação. No 

primeiro caso, se aplicariam as regras jurídicas da lex fori, ou seja, da jurisdição 

competente. Na segunda hipótese, se aplicariam as regras da lei escolhida pelas 

partes no contrato internacional ou a lei do local de celebração do negócio ou de 

emissão do título de crédito. 

Com efeito, o artigo 9º da LINDB consagra a aplicação da lex causae para 

regência da relação de direito material entre as partes. Mas não afasta a aplicação da 

lex fori prevista no artigo 13 do CPC para matérias de direito processual.  

Isso significa que a adoção do entendimento de que a eficácia executiva do 

título deve ser constatada à luz da legislação estrangeira no caso de títulos celebrados 

no exterior por força do artigo 9ª da LINDB, parte da premissa implícita de que a 

eficácia executiva seria um conceito de direito material obrigacional, correspondendo 

a um requisito formal de existência, validade ou eficácia do negócio jurídico.  

No entanto, a eficácia executiva de um título é matéria processual decorrente 

da tipificação legal prevista na legislação processual brasileira, não correspondendo 

a uma questão de direito material obrigacional, conforme defendido anteriormente. 

Desse ponto de vista, com base exclusivamente no artigo 9º da LINDB, seria 

equivocada a afirmação de aplicabilidade da lei estrangeira para atribuição de eficácia 

executiva ao título.  

A eficácia executiva de um título é uma abstração jurídica instituída por 

normas de direito processual visando o estabelecimento de mecanismos mais ágeis 

de tutela jurisdicional para o caso de dívidas líquidas, certas e exigíveis previstas em 

determinados documentos estabelecidos previamente e formalmente como títulos 

executivos. Seguindo exclusivamente as normas gerais previstas na LINDB, a eficácia 

executiva de um título estrangeiro não deveria estar vinculada exclusivamente à 

legislação estrangeira, mas às normas processuais brasileiras. Sobre o tema, casos 

de dúvida quanto à natureza jurídica de uma norma, uma norma processual ou 

material, é geralmente aplicada a lex fori104. 

 
104 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado - teoria e prática [livro eletrônico]. 20ª ed. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pp. 3831. 
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O posicionamento no sentido de que a eficácia executiva deveria ser 

analisada à luz da aplicação da regra geral do artigo 9º da LINDB, poderia se basear 

na noção de que o título executivo é prova do direito material e, por conseguinte, deve 

se aplicar as normas da lei do local de celebração. Contudo, há uma análise apartada 

do direito material subjacente (abstração da causa). As concepções contemporâneas 

de título executivo afastam a caracterização do título executivo do direito material, 

reconhecendo que a função documental exercida pelo título tem como finalidade abrir 

as portas da tutela executiva ao jurisdicionado, diferentemente da prova no processo 

de conhecimento, que tem como finalidade a comprovação de um direito material. 

Ainda, a verificação da eficácia executiva do título não se confunde com o 

atendimento aos requisitos formais extrínsecos no negócio jurídico, que se relacionam 

ao campo da existência, eficácia e validade do negócio jurídico material. Uma questão 

é a verificação de requisitos formais materiais de direito material do negócio jurídico, 

o que, necessariamente, deve considerar a lei aplicável ao contrato, seja a lei 

escolhida pelas partes, seja a lei do local de celebração. Outra questão é atribuir 

eficácia executiva ao título para que determinadas consequências processuais sejam 

admitidas, à luz da legislação processual brasileira (i.e, abertura da jurisdição 

executiva). 

Portanto, os requisitos legais para reconhecimento de eficácia executiva a um 

negócio jurídico ou título de crédito são eminentemente processuais. A caracterização 

da eficácia executiva de um título é um requisito processual necessário para abertura 

da via processual executiva para o jurisdicionado.  

Nesse cenário, pelo regime geral de direito internacional privado brasileiro, 

não se aplicaria a lei do local de celebração ou a lei escolhida no contrato para 

verificação de eficácia executiva do título estrangeiro a ser executado no Brasil, por 

se tratar de matéria eminentemente processual, aplicando-se a lex fori.  

Diante dessa constatação, é correto supor que, se inexistente a previsão 

contida no §2º e no §3º do artigo 784 do CPC, o título celebrado no exterior, ainda que 

não tenha eficácia executiva pela lei do país de origem, poderia ter eficácia executiva 

na jurisdição brasileira, desde que se enquadrasse em uma das hipóteses legais 

previstas em nosso ordenamento. Por outro lado, não seria cabível atribuir eficácia 

executiva a um título estrangeiro, se não constasse no rol taxativo previsto na nossa 

legislação processual. 
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 Adotada esta premissa, é preciso passar a analisar se a regra específica 

prevista no §3º do artigo 784, do CPC representa uma exceção à regra geral de 

aplicação da lex fori para assuntos processuais especificamente voltada à atribuição 

de eficácia executiva a títulos celebrados no exterior. 

O §3º faz referência expressa à “eficácia executiva” de “títulos estrangeiros” 

estar condicionada a “requisitos de formação” do país de origem.  

A despeito da falta de clareza do dispositivo legal, um primeiro ponto a ser 

constatado, é de que não faria sentido condicionar a eficácia executiva de um título 

ao atendimento de requisitos de formação de direito material da lei aplicável.  

Requisitos de formação do negócio jurídico – ligados ao plano da validade, 

eficácia e existência - não se confundem com a eficácia executiva. Caso assim 

interpretado, referido dispositivo não teria utilidade no ordenamento jurídico, já que a 

necessidade de atendimento aos requisitos de formação no país de origem para que 

uma obrigação seja exigível decorre diretamente da norma geral de aplicação da lei 

do local de celebração do negócio jurídico para reger a relação de direito material 

(artigo 9º da LINDB). Ademais, esta interpretação conduziria também ao 

condicionamento de eficácia executiva a elementos do plano de direito material, o que 

também contraria premissas do processual civil, já que, por princípio, a eficácia 

executiva é abstraída da causa subjacente. 

Nesse sentido, a constatação de que a eficácia executiva deve ser vista à luz 

da lei do país de celebração ou lei eleita pelas partes no contrato, parte da 

interpretação do §3º do artigo 784, do CPC no sentido de que o dispositivo legal faz 

referência aos requisitos de formação da eficácia executiva do país de origem. 

Ou seja, o dispositivo legal condiciona a “eficácia executiva” do título 

estrangeiro ao atendimento de requisitos de formação da legislação estrangeira, que 

somente há de se referir aos requisitos de atribuição de eficácia executiva. 

Interpretação diversa, no sentido de ligar os requisitos de formação aos aspectos 

materiais do negócio jurídico, levaria à inutilidade do dispositivo no ordenamento 

jurídico.  

Assim, pode-se entender que o § 3º do artigo 784, do CPC exige, 

excepcionalmente, a aplicação de um requisito processual de legislação estrangeira 

(eficácia executiva) para que o título seja exequível na jurisdição brasileira, 

independentemente da atribuição de eficácia executiva ou não ao mesmo título pela 

legislação processual brasileira caso se tratasse de um contrato interno. Em outras 
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palavras, a lex fori é indubitavelmente aplicável. Mas, a lex fori expressamente remete 

a eficácia executiva para a lei estrangeira, de modo que se tornariam inaplicáveis as 

normas de atribuição de eficácia executiva previstas no CPC para contratos internos, 

devendo ser observada a eficácia executiva de acordo com a lei do local de celebração 

ou da lei eleita pelas partes no contrato. 

Existe, contudo, uma segunda corrente doutrinária que possui entendimento 

manifestamente diverso do exposto acima. Parte da doutrina entende que o §3º do 

artigo 784 do CPC não afasta a aplicabilidade das normas de atribuição de eficácia 

executiva previstas na legislação processual brasileira a títulos estrangeiros, mas 

apenas estabelece a viabilidade de se executar títulos estrangeiros, ainda que estes 

não sejam dotados de eficácia executiva pela legislação brasileira.  

Nesse sentido, Alcides de Mendonça Lima, ao abordar o artigo 585, §2º, do 

CPC/73, manifesta o entendimento de que a executividade do título deve se basear 

nas hipóteses da lei brasileira, sendo cabível a execução ainda que no local de origem 

outra seja a ação própria105.  

Araken de Assis defende que “para o documento se mostrar exequível no 

Brasil, há de se enquadrar no rol do art. 784, mas representaria exagero, preenchida 

essa condição, invocar a lex loci para negar a execução, em virtude da inaptidão 

original”. Como exemplo, o processualista elenca a hipótese dos títulos cambiais, que 

são dotados de força executiva no direito brasileiro (art. 784, inciso I, do CPC), “não 

se mostrando razoável negá-la à estrangeira, posto que a exequibilidade não constitua 

atributo ínsito à disciplina cambial”106. 

Nesse aspecto, à luz da disposição do antigo §2º do artigo 585 do CPC/73 

(atual artigo 784, §2º e §3º) Humberto Theodoro Junior possui o entendimento de que 

referida previsão é uma regra excepcional que possibilitou a eficácia executiva a 

títulos oriundos do exterior, mesmo não se enquadrando a hipóteses previstas na lei 

brasileira: 

 

o que o Código quis dizer no art. 585, §2º, foi que o título estrangeiro pode se 
orientar quanto aos seus requisitos pela lei externa e, mesmo não 
enquadrando nos pressupostos da lei brasileira, será aqui exequível se 

 
105 LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. V. VI. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1991, pp.356: “Frise-se, aliás, que a legislação estrangeira apenas regula a forma do título 
extrajudicial e o conteúdo da relação jurídica. Quanto à executividade, porém, isso dependerá da lei 
brasileira (ou, em geral, da lex fori, como ocorre igualmente), mesmo sem dispositivo expresso no 
Código, ainda que, no local de origem, outra seja a ação própria”. 
106 ASSIS, Araken de. Manual..., pp. 242. 
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contiver cláusula de pagamento em nosso território. A regra é excepcional e 
visa compatibilizar a lei estrangeira com a nacional em matéria de título 
executivo extrajudicial. Nada mais do que isso.107. 

 

Também para Cássio Scarpinella Bueno, a eficácia executiva deve ser 

analisada à luz da legislação processual brasileira: 

 

O título estrangeiro, para ter eficácia executiva no brasil, tem de preencher os 
requisitos formais de validade do documento de acordo com o ordenamento 
estrangeiro, ainda que não ostente força executiva. A eficácia executiva é de 
ser analisada de acordo com o nosso sistema, e não em consonância com o 
estrangeiro, uma vez que é possível que a lei estrangeira nem disponha sobre 
a respectiva ação de execução.108 

 

Assim, por este entendimento, as hipóteses previstas no caput do artigo 784 

do CPC, bem como em quaisquer outras normas que tenham atribuído força executiva 

a um título, se aplicam também a títulos celebrados no exterior, ainda que pela lei do 

país de origem sequer haja previsão de eficácia executiva do título.  

Para esta corrente doutrinária, o §3º também constituiria uma previsão 

excepcional do ordenamento jurídico brasileiro. Mas a excepcionalidade seria permitir 

a ampliação do rol de títulos executivos para abarcar, além dos já dispostos em nossa 

legislação, outros previstos na legislação do país de origem que porventura não sejam 

considerados títulos executivos extrajudiciais no Brasil. 

Ou seja, o título estrangeiro poderia ter a eficácia executiva caracterizada 

tanto com base na lei processual brasileira quanto com base na lei do local de 

celebração. 

Aprofundando essa linha de raciocínio é possível identificar algumas 

premissas. 

Primeiramente, o §2º, do artigo 784, do CPC, permite concluir que se admite 

a existência de “títulos executivos extrajudiciais oriundos de países estrangeiros”, que 

podem ser executados sem necessidade de prévia homologação. O conceito de título 

executivo extrajudicial é um conceito processual. Por isso, referido conceito deve ser 

lido de acordo com a legislação processual brasileira (lex fori). E, pela legislação 

brasileira, são títulos executivos extrajudiciais os documentos e atos descritos no 

caput do artigo 784, bem como descritos em quaisquer outras leis brasileiras que 

 
107THEODORO JR., Humberto. Processo de Execução e Cumprimento de Sentença. 27ª ed. São Paulo: 
Eud, 2012, pp. 144. 
108 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Comentários ao Código de Processo Civil – arts. 539 a 925 – 
Parte Especial, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 548. 
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expressamente atribuam força executiva a determinado documento ou ato. Portanto, 

por esta interpretação, o §2º do artigo 784 do CPC não estaria se referido a títulos 

executivos extrajudiciais mencionados em outras legislações.  

Por sua vez, o §3º precisaria ser lido de acordo com o §2º do artigo 784 do 

CPC. Ao mencionar que o “título estrangeiro” terá sua eficácia condicionada ao 

atendimento aos requisitos de formação do país de origem, o dispositivo se destinaria 

não aos títulos celebrados no exterior que sejam executivos pela lei brasileira (pela 

regra do §2º), mas sim aos títulos executivos extrajudiciais previstos em legislações 

estrangeiras e que não necessariamente estejam previstos na legislação brasileira.  

Ou seja, a finalidade do referido §3º seria também criar uma previsão 

excepcional à regra geral de aplicabilidade da lex fori a assuntos processuais, 

atribuindo eficácia executiva com base em lei processual alienígena, mas, sem 

exclusão da aplicabilidade das hipóteses da lei brasileira. 

Ainda que esse entendimento implique na conceituação mais ampla possível 

da exequibilidade de títulos estrangeiros, o §3º do artigo 784 do CPC deve ser lido 

complementarmente ao §2º. Enquanto o primeiro estabelece a desnecessidade de 

homologação, o segundo traz os requisitos para a execução direta do título sem a 

respectiva homologação, que se aplicam a todos os títulos oriundos do exterior. Tanto 

assim que estabelece um requisito adicional para atribuição de eficácia executiva, que 

é a previsão de cumprimento da obrigação em território brasileiro. 

  O STF apenas tratou incidentalmente da matéria ao apreciar a Reclamação 

n. 1.908, apresentada sob o fundamento de suposta necessidade de juízo de 

delibação para execução de título executivo extrajudicial estrangeiro na jurisdição 

brasileira.  

Neste caso, além de afastar a necessidade de homologação para execução 

de título executivo extrajudicial estrangeiro, o Ministro Relator Celso de Mello também 

pontuou que, no caso, o título estrangeiro era uma letra de câmbio, título executivo 

extrajudicial, a teor do então vigente artigo 585, inciso I, do CPC/73, o que, somado 

ao cumprimento da obrigação no Brasil, atraía o cabimento da execução na jurisdição 

brasileira109. 

 
109 BRASIL. STF. Reclamação n. 1.908. Plenário. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgado em 
24.10.2001. Publicado no Diário de Justiça em 03.12.2004. Acórdão: “Impede destacar, por necessário, 
e tal como expressamente registrado na decisão ora questionada, que a documentar bill – sacada 
contra a parte ora agravante – possui a natureza jurídica de letra de câmbio, e que, por se qualificar 
como título executivo extrajudicial (CPC, 585, I), revela-se impregnada de inafastável eficácia executiva 
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O STJ possui precedentes antigos reconhecendo incidentalmente a eficácia 

executiva de títulos executivos extrajudiciais à luz da legislação brasileira sem 

necessariamente adentrar à exequibilidade do título à luz da legislação de origem. É 

o que se verifica no precedente Recurso Especial n. 4.819, por meio do qual a Terceira 

Turma do STJ reconheceu a eficácia executiva de uma nota promissória emitida no 

exterior e que indicava o Rio de Janeiro como lugar do pagamento110. 

Cumpre notar, no entanto, que referidos precedentes não adentram 

expressamente na análise sobre a necessidade ou não de atendimento aos requisitos 

de eficácia executiva do país de origem. 

Por sua vez, na jurisprudência dos Tribunais Estaduais, existe uma série de 

precedentes mais recentes adotando a premissa de que é requisito da execução de 

título executivo extrajudicial estrangeiro que se comprove que o documento é título 

executivo extrajudicial a teor da legislação do país de origem, conforme se verifica em 

precedentes localizados no TJSP111, TJRS112, TJMG113 e TJMS114. 

Assim, com base no exposto até o momento, a questão da exequibilidade de 

títulos estrangeiros envolve quatro situações distintas.  

A primeira situação corresponde a um título estrangeiro que tenha eficácia 

executiva de acordo com a legislação brasileira e que também tenha eficácia 

executiva pela legislação de origem. Neste caso, não há dúvidas quanto ao cabimento 

da execução de título executivo extrajudicial estrangeiro. A segunda situação se refere 

 
(WALDIRO BULGARELLI, “O Crédito Documentado como Novo Título de Crédito”, Revista Forense nº 
266/43-54, 44)”. 
110 BRASIL. STJ. Recurso Especial n. 4.819. Terceira Turma. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. 
Julgado em 30.10.1990. Publicado no Diário de Justiça em 10.12.1990. 
111 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento n. 2260940-
88.2015.8.26.0000. 20ª Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Rebello Pinho. Julgado 
em 14.03.2016. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29.03.2016; Agravo de Instrumento nº 
2092521-37.2017.8.26.0000. 12ª Câmara de Direito Privado. Des. Relatora: Sandra Galhardo Esteves. 
Julgado em 16.08.2017, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20.10.2017; Agravo de 
Instrumento nº 2149622-90.2021.8.26.0000. 11ª Câmara de Direito Privado. Des. Relator: Gil Coelho. 
Julgado em 09.08.2021; Agravo de Instrumento n. 2144278-41.2015.8.26.0000. 18ª Câmara de Direito 
Privado. Des. Relator Helio Faria. Julgado em 07.10.2015. 
112 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação n. 70009834441. 20ª 

Câmara Cível. Des. Relator Carlos Cini Machionatti. Julgado em 13.10.2004. 
113 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Agravo de Instrumento nº 1900493-

63.2021.8.13.0000. 10ª Câmara Cível. Des. Relatora Jacqueline Calábria Albuquerque. Julgado em 
15.02.2022; Apelação nº 5049829-91.2016.8.13.0024. 12ª Câmara Cível. Des. Relator José Augusto 
Lourenço dos Santos. Julgado em 14.03.2018. 
114 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. Apelação nº 0806679-

82.2014.8.12.0001. 4ª Câmara Cível. Des. Relator Odemilson Roberto Castro Fassa. Julgado em 
23.09.2015. 
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a inexistência de eficácia executiva no título, tanto pela lei do país de origem, quanto 

pela lei brasileira, hipótese em que não há o que se falar em eficácia executiva. 

A terceira situação corresponde a um título que tenha eficácia executiva no 

país de origem, mas que não tenha a mesma eficácia de acordo com as normas 

processuais brasileiras. Neste caso, não há dúvidas quanto ao cabimento da 

execução de título executivo extrajudicial estrangeiro. Ambas as correntes doutrinárias 

existentes reconhecem a possibilidade de execução nessas circunstâncias, ainda que 

com diferentes fundamentos. 

A quarta situação corresponde a um título que não tenha eficácia executiva 

no país de origem, mas que tenha eficácia executiva de acordo com as normas 

processuais brasileiras aplicáveis a contratos internos. Neste caso, há divergência, 

existindo o entendimento de que a eficácia executiva somente pode ser vista a partir 

da legislação do país de origem, que tem se mostrado prevalecente na jurisprudência 

mais recente, enquanto outra corrente defende que a eficácia executiva deve ser vista 

a partir das hipóteses da lei brasileira e da lei do país de origem. 

Assim, podemos resumir no quadro abaixo os cenários possíveis:  

 

Quadro 1 – cenários  

Eficácia executiva – Lei 
estrangeira 

Eficácia executiva – Lei 
brasileira 

Exequibilidade na jurisdição 
brasileira? 

Sim Sim Sim 

Não Não Não 

Sim Não Sim 

Não Sim Divergência 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à quarta situação, o credor poderá adotar algumas cautelas na 

fase contratual visando garantir a execução do título na jurisdição brasileira, a despeito 

da ausência de eficácia executiva no país de origem. Adiante será analisada a 

aplicabilidade do negócio jurídico processual ao caso. 

 

3.3.3 Local de cumprimento da obrigação 

 

 Além da demonstração de eficácia executiva pela lei do país de origem, o 

dispositivo legal em comento exige cumulativamente que a obrigação seja passível de 

cumprimento no Brasil para que haja atribuição de eficácia executiva ao título 

estrangeiro. 
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 Com efeito, o §3º do artigo 784 do CPC estabelece que o título estrangeiro 

somente terá eficácia executiva na jurisdição brasileira “quando o Brasil for indicado 

como o lugar de cumprimento da obrigação”.  

A interpretação literal do referido dispositivo legal pode levar ao entendimento 

de que o título estrangeiro deve conter previsão expressa indicando o Brasil como 

local de pagamento para que seja possível sua execução na jurisdição brasileira. 

Ausente previsão expressa ou havendo indicação de um local no exterior para o 

pagamento, o título não seria exequível no Brasil, ainda que o devedor aqui tivesse 

bens e domicílio.  

Flávio Cheim entende que referido texto legal não deixa dúvidas no sentido 

de que deve haver previsão no título indicando como praça de pagamento localidade 

inserida em território brasileiro para que haja eficácia executiva115. Referido 

posicionamento é seguido por Fredie Didier Jr116. Ainda, o STF possui julgados 

proferidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, ratificando 

este entendimento117.  

No entanto, este entendimento pode se tornar um empecilho considerável 

para a operacionalização de execução de títulos estrangeiros no Brasil. É comum que 

 
115 “Assim, como se pode notar, caso o título estrangeiro não indique o Brasil como o lugar do 
cumprimento da obrigação, o mesmo não poderá ser aqui executado, e seguir o rito previsto para o 
processo de execução, restando, apenas, ao titular do crédito a via ordinária, por meio de ação de 
cobrança.” (CHEIM, Flávio. Execução..., pp. 131-143) 
116 DIDER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 5. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2019, pp. 
320. 
117 BRASIL. STF. Recurso Extraordinário n. 104.428. Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco 
Rizek. Julgado em 26.03.1985. Publicado no Diário de Justiça em 03.05.1985. Ementa: “NOTA 
PROMISSORIA. EMISSAO NO EXTERIOR. MOEDA ESTRANGEIRA. LUGAR DE CUMPRIMENTO. 
EXECUTORIEDADE. CARECE DE EFICÁCIA EXECUTIVA O TÍTULO EXTRA-JUDICIAL ORIUNDO 
DE PAÍS ESTRANGEIRO, QUE NÃO INDICA O BRASIL COMO O LUGAR DE CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO (ART-585-PAR-2. DO CPC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO”. 
BRASIL. STF. Recurso Extraordinário n. 101.120. Primeira Turma. Relator: Ministro Rafael Mayer. 
Julgado em 04.09.1984. Publicado no Diário de Justiça em 05.10.1984. Ementa: “EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OBICE REGIMENTAL: ART-325, VII DO RI C/C ART-
268 DO CPC (NÃO INCIDÊNCIA). II. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE PAÍS 
ESTRANGEIRO. EXECUTIVIDADE. ART-585, PAR-2. DO CPC. INDICAÇÃO DO LUGAR DE 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O VETO DO ART-325, VII DO RI, PERTINENTE A QUESTÃO 
PROCESSUAL SOBRE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NÃO 
IMPEDITIVO DE QUE O AUTOR INTENTE DE NOVO A AÇÃO, DEVE SER ENTENDIDO EM 
CONEXAO COM O ART-268 DO CPC, ONDE NÃO SE LEIA A INTENTAÇÃO DE NOVA OU OUTRA 
AÇÃO, MAS A INTENTAÇÃO DE NOVO DA MESMA AÇÃO. 2. OS TITULOS EXECUTIVOS 
EXTRAJUDICIAS, COMO A NOTA PROMISSORIA, ORIUNDOS DE PAÍS ESTRANGEIRO, 
SOMENTE TERAO EFICACIA EXECUTIVA, NO BRASIL, NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL 
BRASILEIRA, SE O INDICAREM COM LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” 
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sejam apontados nos contratos a realização de pagamentos em contas bancárias 

custodiadas por entidades financeiras no exterior.  

Exemplificativamente, uma instituição financeira estrangeira que tenha 

concedido um empréstimo em moeda estrangeira a uma empresa brasileira poderá 

indicar a realização dos pagamentos em uma conta custodiada naquele país. No 

mesmo sentido, uma dívida contraída para aquisição de ações de emissão de uma 

empresa estrangeira por uma empresa brasileira provavelmente indicará uma conta 

no exterior para pagamento. 

Esses exemplos demonstram que um entendimento muito restritivo da 

exigência legal implicaria, em última análise, na inviabilização da execução de um 

título executivo extrajudicial estrangeiro no Brasil, pelo simples fato de que a conta 

bancária indicada no contrato para o depósito do valor devido não é custodiada no 

âmbito do sistema financeiro nacional, ainda que o contrato seja efetivamente um 

título executivo extrajudicial e que o devedor tenha seus principais ativos localizados 

no Brasil.  

Nos exemplos acima, a despeito das contas bancárias de pagamento serem 

localizadas no exterior, é certo que o devedor possui seus ativos no Brasil e, por isso, 

pelo princípio da efetividade, não há coerência em se impedir a execução na jurisdição 

brasileira quando se verificar a existência de um título executivo extrajudicial, dotado 

de liquidez, certeza e exigibilidade. 

Portanto, uma interpretação literal é contrária à efetividade da execução. 

Nesse cenário, ainda na vigência do CPC/73, passou a se verificar 

flexibilização da interpretação deste dispositivo legal.  

Em primeiro lugar, é preciso buscar a origem e finalidade da previsão legal 

que exige que o Brasil seja indicado como local de cumprimento da obrigação para 

que haja eficácia executiva no título.  

Conforme aponta Araken de Assis, a razão de ser desse dispositivo legal é a 

existência de bens no território nacional118. Nesse sentido, o pressuposto da norma é 

a existência de elemento de conexão na jurisdição brasileira a justificar a adoção do 

rito executivo. Este pressuposto, para fins da execução, é a existência de bens em 

território nacional a possibilitar a execução forçada da obrigação inadimplida.  

 
118ASSIS, Araken de. Manual..., pp. 242. 
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Nesse cenário, esse requisito se confunde com os critérios de verificação da 

jurisdição brasileira à luz do local de cumprimento da obrigação por força do artigo 21, 

II, do CPC.  

Aplica-se também no tocante à atribuição de eficácia executiva as mesmas 

premissas apontadas anteriormente quanto à conexão com a jurisdição brasileira no 

caso de cumprimento forçado da obrigação em território brasileiro, quando o devedor 

possuir bens em território nacional, conforme entendimento defendido por Flávio Luiz 

Yarshell. Há necessidade de diferenciar o cumprimento ordinário do cumprimento 

forçado da obrigação. No cenário de inadimplemento do título, é irrelevante para fins 

de verificação de conexão com a jurisdição brasileira o local de cumprimento ordinário 

da obrigação previsto no título, já que importa a existência de bens do devedor a 

significar o cumprimento (forçado) da obrigação, que o ocorrerá no local da 

expropriação do bem do devedor. 

Em paralelo à necessidade de diferenciação entre o cumprimento ordinário e 

o cumprimento forçado da obrigação, a autorizar a execução no local onde se 

encontrem bens do devedor, de salutar importância a adequação da interpretação da 

exigência de que o Brasil seja indicado como lugar de cumprimento da obrigação à 

luz da globalização e das novas tecnologias de pagamento.  

Nesse aspecto, há um leading case do STJ, de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, que trata da matéria.  

No julgamento do Recurso Especial n. 1.080.046, julgado em 23.09.2008119, 

a Terceira Turma do STJ apreciou a executividade na jurisdição brasileira de um 

instrumento de confissão de dívida que indicava que o pagamento deveria ser 

realizado em uma conta bancária do credor custodiada na Alemanha.  

No seu voto, a Ministra Relatora destacou o anacronismo de referida 

exigência legal para conferir eficácia executiva a um título estrangeiro, na medida em 

que, nos dias atuais, os pagamentos são feitos através de transferências eletrônicas, 

sendo impensável se considerar a realização do pagamento fisicamente, de modo que 

“o avanço da dinâmica social impõe dificuldades na interpretação do que seja o lugar 

de cumprimento da obrigação”. 

Nesse cenário, em seu voto, seguido por unanimidade pela Turma, a Ministra 

Relatora Nancy Andrighi ponderou que a interpretação do referido dispositivo legal 

 
119 BRASIL. STJ. Recurso Especial nº 1.080.046, 3ª Turma. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Julgado 
em 23.09.2008. 
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não deve ser realizada de forma literal e deve ser adaptada aos dias atuais, fixando o 

entendimento de que o lugar de pagamento é o local em que domiciliado o devedor, 

ainda que a conta bancária de destino indicada no contrato seja custodiada no 

exterior. Confira-se: 

 

É no mínimo curioso constatar que, nos tempos da moeda eletrônica e 
plástica, ainda se possa falar em local de pagamento. Afinal, até em simples 
transações cotidianas a moeda do pagamento é entregue ao credor, em sua 
conta corrente, a pedido do devedor, por meio de uma ou inúmeras 
instituições financeiras. É nesse limbo digital que é feito o pagamento e só se 
poderia falar em local do pagamento por presunção legal.  
Assim, o anacronismo da norma deixa o Poder Judiciário diante de duas 
únicas 
alternativas: (i) pode exigir que o título exeqüendo traga, inarredavelmente, 
uma cláusula que indique o Brasil como local de pagamento, sabendo-se que 
esta formalidade jamais corresponderá aos fatos, pois a forma eletrônica de 
pagamento é a regra fática; (ii) pode modernizar o conceito do lugar de 
pagamento, para adaptá-lo à nova realidade. A primeira solução não é 
adequada porque nega o papel da jurisprudência no ordenamento jurídico. A 
segunda, ao contrário, é razoável, pois residindo o devedor em território 
nacional, é aqui que dará a ordem à instituição financeira, fazendo com que 
seus recursos sejam entregues na conta que o credor indicar. 

 

Portanto, como já decidido pelo STJ, o conceito de local de pagamento deve 

ser flexibilizado para se entender que é o local de domicílio do devedor, ainda que 

haja indicação de conta bancária custodiada no exterior para pagamento. 

Por fim, ainda quanto ao tema de local de cumprimento da obrigação, no 

silêncio do título, presume-se que o local de pagamento é o local do domicílio do 

devedor, em conformidade com o artigo 327 do Código Civil, salvo se o contrário 

resultar da lei, das circunstâncias ou da natureza da obrigação120, conforme também 

reconhecido por jurisprudência do TJSP121. 

Em conclusão, quanto ao requisito de ser o Brasil o local do cumprimento da 

obrigação, para que o título tenha eficácia executiva, existe entendimento 

jurisprudencial e doutrinário no sentido de que referido requisito exige que o título 

indique expressamente o Brasil como local de cumprimento ordinário da obrigação. 

No entanto, parte da doutrina entende que esta não é a interpretação mais 

consentânea com a efetividade da execução, pois a ação de execução presume o 

 
120 Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem 
diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. 
121 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento nº 2092521-
37.2017.8.26.0000. 12ª Câmara de Direito Privado. Des. Relatora: Sandra Galhardo Esteves. Julgado 
em 16.08.2017, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20.10.2017. 
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inadimplemento e, portanto, um cumprimento forçado da obrigação, sendo, neste 

cenário, irrelevante a forma ordinária de cumprimento prevista no contrato. Assim, 

existe o entendimento de que a localização de bens do devedor em território brasileiro 

atende ao referido requisito legal, pois a obrigação forçada poderá ser cumprida na 

jurisdição brasileira, demonstrando a conexão com a jurisdição brasileira. 

Adicionalmente, a jurisprudência do STJ flexibiliza referida exigência legal, 

considerada anacrônica, fixando o entendimento de que o local de cumprimento da 

obrigação deve ser considerado o Brasil quando o devedor tiver domicílio aqui, ainda 

que o pagamento seja realizado em conta custodiada no exterior através de 

transferência eletrônicas. 

Para evitar incerteza quanto à atribuição de eficácia executiva pelo requisito 

de local de cumprimento da obrigação, no caso de localização dos principais ativos 

do devedor em território brasileiro, recomenda-se que, caso a conta bancária para 

realização dos pagamentos ordinários previstos no título seja custodiada no exterior, 

também haja cláusula no título estabelecendo a possibilidade de cumprimento da 

obrigação alternativamente em praça localizada na jurisdição brasileira, para o caso 

de inadimplemento das obrigações e necessidade de execução forçada. 

Adicionalmente, também em relação a este requisito de atribuição de eficácia 

executiva, se aplicam as considerações sobre negócio jurídico processual trazidas no 

item subsequente. 

 

3.3.4 Negócio jurídico processual e eficácia executiva no título estrangeiro  

 

 O artigo 190 do CPC estabelece norma geral autorizando a negociação entre 

as partes de disposições concernentes ao processo judicial. O CPC/73 já previa 

determinadas hipóteses de negócios jurídicos processuais típicos. Contudo, o novo 

CPC trouxe a possibilidade de celebração de negócios processuais atípicos, 

ampliando substancialmente o alcance do instituto. 

 O negócio jurídico processual é um mecanismo que permite às partes 

adequarem determinadas questões processuais às especificidades da relação 

jurídica. É uma ferramenta útil na fase negocial de contratos, em que são colocados 

na mesa de negociação os respectivos interesses dos contratantes. Ainda, pode ser 
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extremamente útil para se configurar segurança jurídica a determinado aspecto 

processual da relação jurídica em caso de litígio122. 

 Conforme explicam Sidnei Amendoeira Jr. e Gregory Terry Ubillús, a 

atipicidade dos negócios jurídicos processuais trouxe a autonomia da vontade das 

partes como “um novo protagonista à dinâmica processual”, diferentemente do que 

ocorria na vigência do CPC/73, pautado no publicismo processual e cogência de suas 

normas123. 

 Nos termos do artigo 190 do CPC, somente é possível haver negócio jurídico 

processual em relação a causas que admitam autocomposição. Por sua vez, as partes 

podem dispor sobre “ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”, de forma 

antecedente ou após a instauração do litígio. Sendo um negócio jurídico, está 

submetido aos mesmos requisitos de validade, ou seja: ser celebrado por pessoas 

capazes, ter objeto lícito e observar forma prescrita em lei124.  

 Quanto ao controle de validade do negócio jurídico processual, conforme 

explicam Sidnei Amendoeira Jr. e Gregory Terry Ubillús, o dispositivo legal delimita 

ampla autonomia de vontade das partes para a celebração de acordos processuais, o 

que significa que a revisão judicial deve ser feita com parcimônia, assim como ocorre 

no âmbito do direito privado, na avaliação de cláusulas contratuais de direito material 

no âmbito de contratos empresariais125.  

 De fato, o ponto mais controverso na aplicação do negócio jurídico processual 

se refere ao objeto. Fredie Didier Jr. aponta determinadas diretrizes para verificação 

de validade. Dentre as diretrizes destacadas pelo autor, consta: (i) o princípio “in dubio 

pro libertate”, devendo-se admitir o negócio jurídico processual em caso de dúvidas; 

(ii) permissão do negócio jurídico processual somente em causas que admitam 

autocomposição; (iii)  as hipóteses típicas de negócio jurídico processual delimitam 

seus contornos, que não podem ser ultrapassados, como, por exemplo, a vedação de 

eleição de foro em caso de competência absoluta; (iv) não se admite afastamento de 

regra processual que sirva à proteção de direito indisponível. 

 
122 DIDIER, Fredie; LIPIANA, Júlia; ARAGÃO, Leandro Santos. Negócios jurídicos processuais em 

contratos empresariais. In. Revisão de Processo, v. 279, mai/2018, pp. 41-66. 
123 AMENDOEIRA Jr., Sidnei; Ubillús, Gregory Terry. As convenções processuais e os contratos de 

franquia. In  AMENDOEIRA Jr., Sidnei; TARDIOLI, Fernando; PRADO, Melitha Novoa (coord.). 
Franchinsing. São Paulo: RT, 2021. Disponível em 
https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-
os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising  
124 Artigos 166 e 167 do Código Civil. 
125 Ibid. 

https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising
https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising
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 Nesse sentido, não é cabível negócio jurídico processual para afastar direitos 

indisponíveis ou normas fundamentais do processo. Assim, existem muitas hipóteses 

que se encontram em uma zona de incerteza, dada a aplicação de conceitos abertos 

e principiológicos do processo como fator de limitação da cláusula geral autonomia de 

vontade das partes para celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. 

 Em relação aos direitos indisponíveis, a discussão sobre a invalidade de 

negócios jurídicos processuais é centrada na identificação de normas cogentes que 

não poderiam ser derrogadas pelas partes. Nesse aspecto, é preciso considerar o 

modelo constitucional do processo civil como baliza para a verificação das normas 

indisponíveis não derrogáveis126.  

 Antônio Passos Cabral defende que a verificação hierárquica da norma não 

oferece balizamento seguro porque há margem das partes para dispor, em alguma 

medida, sobre direitos fundamentais. Segundo o autor, há necessidade de 

ponderação de princípios para definição da validade de negócio jurídico processual. 

Nesse sentido, o autor defende que é preciso verificar se o acordo realizado afeta 

núcleo essencial de direito fundamental. Caso contrário, será válido à luz da liberdade 

de contratar das partes, estabelecida pelo artigo 190 do novo CPC e um valor também 

protegido constitucionalmente: 

 

Além disso, o status da norma em termos hierárquicos (se são constitucionais 
ou infraconstitucionais) também não oferece balizamento seguro porque as 
partes podem dispor, em alguma medida, de direitos fundamentais. Por 
conseguinte, conquanto incidam princípios processuais disciplinados na 
Constituição, ainda assim há várias possibilidades de celebração de acordos. 
Exemplo são o devido processo legal (e os pactos para simplificação das 
formalidades procedimentais), o juiz natural (e os acordos sobre a 
competência), a duração razoável do processo (vis-à-vis as convenções para 
suspensão do processo, dilação de prazos), o acesso à justiça (e a 
convenção de arbitragem), a ampla defesa e o contraditório (em confronto 
com os pacti de non petendo e non exequendo, cláusulas solve et repete), 
dentre outros.127    

   

 Adentrando especificamente ao objeto do presente estudo, ponto controverso 

é a possibilidade de atribuição de eficácia executiva pelas partes contratantes a um 

título não previsto em lei como executivo.  

 
126 GASPARETTI, Marco Vanin. Negócios jurídicos processuais e o poder de julgar: Limites objetivos 

das convenções processuais. In Revista de Processo, v. 327, maio/2022, pp. 109-125. 
127 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, PP 305-
206. 
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 Nesse contexto, a despeito do caráter marcantemente público e cogente do 

processo executivo, em decorrência da imposição coercitiva da sanção à parte 

inadimplente, não há razão para limitação da aplicabilidade do negócio jurídico 

processual à execução, pautada pelo princípio dispositivo, sendo a execução um dos 

ambientes mais propícios para a formulação de negócios jurídicos processuais128. 

 No tocante aos títulos executivos, como visto anteriormente, vigora o princípio 

processual da taxatividade dos títulos executivos. Nesse cenário, Candido Rangel 

Dinamarco manifesta o entendimento de que são inaplicáveis no direito brasileiro as 

cláusulas executivas, em que as partes estabelecem a eficácia executiva de 

determinado contrato. A eficácia executiva somente poderia decorrer de previsão 

expressa em lei.  

 Segundo o autor, os negócios jurídicos processuais não “chegam a superar 

as razões de ordem pública que impõem a tipicidade legal dos títulos executivos”. De 

acordo com o autor, há reserva legal em razão da severidade das consequências do 

reconhecimento de um título como executivo, com a invasão coercitiva à esfera 

patrimonial do executado e expropriação de bens contra a sua vontade. Além disso, o 

título executivo serve para abrir as portas da tutela executiva, que sem ele não seria 

acessível, não cabendo aos particulares criar títulos, pois “estamos no campo da 

ordem pública do processo e, como se dá com todos os pressupostos de ordem 

pública, nessa área não há espaço para o poder dispositivo dos particulares”.129 

 Fredie Didier Jr. e Antônio Passos Cabral Jr. apontam que, embora a doutrina 

normalmente negue a possibilidade de atribuição de eficácia executiva por negócio 

jurídico processual, não há justificativa para referida limitação.  

 Em primeiro lugar, porque o rol de títulos extrajudiciais é formado por atos 

jurídicos, que pressupõem o autorregramento da vontade.  

 Além disso, a premissa de que não há execução sem título (taxatividade) não 

diz respeito à proveniência do título, se de fonte legal ou negocial. O artigo 771 do 

CPC prevê que se aplicará o cumprimento de sentença para “atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva”. Nesse cenário, segundo os autores, 

a permissão de negócios jurídicos atípicos através do artigo 190 do CPC deve, 

 
128 DIDIER JR., Fredie; LIPIANA, Júlia; ARAGÃO, Leandro Santos. Negócios jurídicos processuais em 

contratos empresariais. In. Revisão de Processo, v. 279, mai/2018, pp. 41-66. 
129 In Instituições de Direito Processual Civil. V. IV. 4ª ed, São Paulo: Malheiros, 2019, pp. 184. 
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consequentemente, abranger a criação de títulos executivos extrajudiciais atípicos, 

não havendo vedação legal.  

 Por fim, os autores destacam que essa discussão parece ser improvável, na 

prática, considerando a extensão do rol de títulos executivos extrajudiciais, no Brasil, 

sendo mais seguro aos contratantes celebrar algum título que se adequem a alguma 

das hipóteses taxativamente previstas em lei130.  

 Nessa linha, Sidnei Amendoeira Jr. e Gregory Terry Ubillús também 

manifestam o entendimento de que é lícita a cláusula executiva, já que os títulos 

executivos extrajudiciais que  decorrem da vontade das partes são majoritários. Além 

disso, segundo os autores, ao contrário de violar algum preceito constitucional 

processual, a cláusula executiva reforçaria o devido processo legal, já que a eficácia 

executiva decorreria de um consenso entre as partes, diferentemente de algumas 

hipóteses taxativas previstas em lei, como a duplicata sem aceite131. 

 Entendo que o último posicionamento é correto à luz da autonomia de vontade 

das partes para celebração de negócios jurídicos processuais. Afinal, havendo objeto 

lícito, negócios processuais atípicos devem ser considerados válidos e o 

estabelecimento de um título por fonte negocial, e não legal, não está em dissonância 

com normas fundamentais de direito processual, tampouco há dissonância com o 

princípio da nulidade da execução sem título, já que não há especificação de reserva 

legal à luz do artigo 190 do CPC. 

 No âmbito de títulos estrangeiros a serem executados no Brasil é aplicável o 

negócio jurídico processual, seguindo a premissa de que se aplicam as normas do 

foro para questões processuais. Nesse cenário, em regra, ainda que se aplique 

materialmente lei estrangeira a uma relação contratual, sendo cabível o acionamento 

da jurisdição brasileira, também cabível a celebração de negócios jurídicos 

processuais relacionados ao curso do processo judicial nesta jurisdição.  

 Assim, é admissível atribuição de eficácia executiva a título celebrado no 

exterior por força de negócio jurídico processual. É preciso considerar, neste caso, 

 
130 DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antonio do Passo. Negócios jurídicos processuais atípicos e 

execução. In Revista de Processo, v. 275, jan/2018, pp. 193-228. 
131 AMENDOEIRA Jr., Sidnei; Ubillús, Gregory Terry. As convenções processuais e os contratos de 

franquia. In  AMENDOEIRA Jr., Sidnei; TARDIOLI, Fernando; PRADO, Melitha Novoa (coord.). 
Franchinsing. São Paulo: RT, 2021. Disponível em 
https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-
os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising 

https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising
https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1294656715/41-as-convencoes-processuais-e-os-contratos-de-franquia-parte-xx-solucao-de-conflitos-franchising
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que a fonte da eficácia executiva não será a lei estrangeira por força do artigo 784, 

§3º, do CPC, mas o contrato, por força do artigo 190 do CPC.  

 A atribuição de eficácia executiva por disposição contratual é útil na 

celebração de títulos estrangeiros com contraparte contratual devedora que possua 

seus principais ativos na jurisdição brasileira, especialmente em casos em que a 

legislação do país de origem aplicável para fins de atribuição de eficácia executiva, 

por força do artigo 783, § 3º do CPC, não preveja determinado título como sendo 

executivo.  

 Referida alternativa disposta em nossa legislação torna-se, assim, uma 

ferramenta importante para trazer segurança jurídica à execução de títulos 

estrangeiros no Brasil, já que mitigaria em grande medida discussões judiciais sobre 

a legislação aplicável quanto à eficácia executiva ou o local de cumprimento da 

obrigação, requisito anacrônico, como visto, previsto em nossa legislação, para 

autorizar o processo executivo do título estrangeiro. 

 Por isso, na fase contratual, recomenda-se ao credor inserir a cláusula 

executiva no título, especialmente nos casos de ausência de atribuição de eficácia 

executiva pela lei do local de celebração (ou lei escolhida pelas partes para reger a 

relação contratual), de modo a atrair a executividade do título ao contrato por força do 

instituto do negócio jurídico processual.  Adicionalmente, a cláusula executiva também 

é útil para afastar discussões sobre o requisito relacionado ao local de cumprimento 

da obrigação. 

 

3.4 Direito estrangeiro, tradução juramentada e desnecessidade de caução 

 

 Tendo em vista a aplicação do direito estrangeiro para reger a relação de 

direito material de títulos oriundos de países estrangeiros, às partes é preciso 

comprovar o teor e vigência de normas estrangeiras, em conformidade com o artigo 

376 do CPC132. Referida obrigação não afasta a regra segundo a qual o juiz deve 

aplicar de ofício a lei, incluindo a lei estrangeira, sendo admitido, em virtude dessa 

 
132 Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á 
o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. 
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premissa, recursos aos Tribunais Superiores sob alegação de violação a normas 

estrangeiras133. 

 A execução de título estrangeiro na jurisdição brasileira demanda, ainda, que 

documentos em língua estrangeira venham acompanhados da tradução juramentada 

para regular apresentação em processo judicial134.  

 Além disso, o ajuizamento de ações de conhecimento por credores residentes 

no exterior demanda a apresentação de caução em valor equivalente a eventuais 

custas e honorários de advogado em caso de sucumbência na demanda, salvo 

estipulação contrária em tratado internacional. Contudo, referida exigência não se 

aplica na hipótese de ajuizamento de execuções de título executivo extrajudicial, 

conforme inciso II, do §1º, do artigo 83 do CPC135. 

 

3.5 Execução de dívida em moeda estrangeira 

  

Adicionalmente, importante questão relacionada à execução de títulos 

estrangeiros consiste na análise da legalidade da execução de dívida em moeda 

estrangeira e na verificação da data de conversão da dívida em moeda estrangeira 

para a moeda nacional. Esse assunto já gerou instabilidade jurisprudencial e veio a 

ser uniformizado pelo STJ. 

Em resumo, existem dois regimes jurídicos distintos quanto à conversibilidade 

de dívida estipulada em moeda estrangeira. Um regime aplicável a contratos internos 

e outro regime aplicável a contratos internacionais. 

Conforme histórico explicado no voto da Ministra Nancy Andrighi, no 

julgamento do recurso especial n. 804.791136, a fixação de dívidas em moedas 

estrangeiras é característica marcante de economias inflacionárias. Visando a 

 
133 BAPTISTA, Luiz Olavo. Aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. In Revista dos Tribunais, 
v. 764, Jun/1999, pp. 33-45. 
134 Parágrafo único do artigo 192, do CPC. 
135 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. 
§ 1º 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; 
II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença; 
(...) 
136 BRASIL. STJ. Recurso Especial n. 804.791. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
Julgado em 03.09.2009. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25.09.2009. 
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manutenção do valor real e o valor nominal dos créditos as partes podem ter interesse 

na fixação das dívidas em uma moeda forte. No Brasil, até a década de 30 do século 

XX, se admitia a fixação de contratos com estipulação de pagamentos em moeda 

estrangeira137, mesma previsão contida no artigo 917, §1º, do Código Civil de 1916. O 

crescente intervencionismo estatal na economia implicou na previsão do curso forçado 

da moeda nacional, visando resguardar a estabilidade monetária interna. Assim, foram 

criadas sucessivas normas proibindo a estipulação de pagamentos em moeda 

estrangeira, tal como previsto inicialmente no artigo 1º, do Decreto 23.501, de 

23.11.1933138.  

Posteriormente, o Decreto-Lei n. 857, de 11.09.1969 (Decreto-Lei n. 857/69), 

reiterou referida previsão, estabelecendo a nulidade absoluta de contratos, títulos ou 

quaisquer documentos, que estipulem pagamento em ouro ou em moeda 

estrangeira139. Por sua vez, o art. 1º da Lei 10.192, de 14.02.2001, que regulou 

aspectos da implantação do Plano Real140, proíbe a estipulação de pagamentos em 

moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil. Por fim, o artigo 318 do 

Código Civil expressamente estabelece que são nulas as convenções de pagamento 

em ouro ou em moeda estrangeira, excetuados os casos previstos na legislação 

especial141. 

A vedação à estipulação de pagamento possui algumas exceções, em 

especial, a prevista no artigo 2º do Decreto-Lei n. 857/69, que estabelece a validade 

 
137 Artigo 431 do Código Comercial. 
138 “Art. 1º É nula qualquer estipulação de pagamento em ouro, ou em determinada espécie de moeda, 
ou por qualquer meio tendente a recusar o urestringir, nos seus efeitos, o curso forçado do mil réis 
papel”; 
“Art. 2º A partir da publicação dêste decreto, é vedada, sob pena de nulidade, nos contratos exequíveis 
no Brasil, a estipulação de pagamento em moeda que não seja a corrente, pelo seu valor legal.” 
139 Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as 
obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por 
alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro. 
140 Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional 
deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: 
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos 
arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6o da Lei no 
8.880, de 27 de maio de 1994; 
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de 
qualquer natureza; 
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação 
dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte. 
141 Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como 
para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos 
na legislação especial. 
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da estipulação de pagamento em moeda estrangeira em contratos internacionais, 

destacando-se a previsão do IV, segundo qual não há referida vedação “aos 

empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa 

residente e domiciliada no exterior”142. 

Em relação ao conceito de contrato internacional estipulado por referido 

dispositivo legal, Arnoldo Wald explica que sua conceituação abrange operações que 

são internacionais pelo aspecto objetivo, ou seja, considerando o caráter jurídico do 

contrato (exportações, importação, financiamento e garantias de exportações, compra 

e venda de câmbio), bem como operações que subjetivamente são consideradas 

internacionais (contratos cujo credor ou devedor sejam domiciliados no exterior), além 

da hipótese de contrato internacional por acessoriedade, “decorrentes da cessão, 

transferência, delegação, assunção ou modificação dos contratos objetiva ou 

subjetivamente internacionais”143. 

No âmbito dos contratos internos, a jurisprudência do STJ possui 

entendimento consolidado de que a previsão de pagamento de dívida em moeda 

estrangeira não torna nulo o contrato, mas apenas implica na necessidade de que o 

valor estipulado seja convertido à moeda nacional, ou seja, forçando o curso desta144.  

Além da conversibilidade, a jurisprudência já apreciou a previsão de 

indexação de dívidas de acordo com a variação de moeda estrangeira em contratos 

internos. Nesse sentido, tem-se que atualmente a jurisprudência prevalecente é no 

sentido da ilegalidade de indexação de estipulações de pagamento em contratos 

internos pela variação cambial, salvo exceções previstas em lei federal, tendo em vista 

as normas acima estipuladas. Nesse cenário, o entendimento que restou pacificado é 

de que, ainda que se admita estipulações de pagamento fixadas em moeda 

 
142 Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior:       
I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; 
II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação 
de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior;  
III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral; 
IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e 
domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; 
V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação 
das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas 
residentes ou domiciliadas no país. 
143 Wald, Arnoldo. Da legitimidade da cláusula de correção cambial nas operações de repasse 
realizadas por empresas de arrendamento mercantil. In Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, vol. 5, /1999, mai-ago/1999, pp. 13-42. 
144 BRASIL. STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.325.603. 4ª Turma. Relator: Ministro 
Marco Buzzi. Julgado em 15.03.2016. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31.03.2016. 
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estrangeira em contratos internos, referido valor deve ser convertido para moeda 

nacional na data da contratação (salvo exceções previstas em lei federal) e, a partir 

de então, corrigido monetariamente tendo como base a moeda nacional. Tal 

entendimento impede, portanto, a indexação à variação cambial, protegendo o curso 

obrigatório da moeda nacional, em atendimento ao objetivo da disposição legal de 

ordem pública145. 

Importante frisar, contudo, que este entendimento não se aplica a contratos 

internacionais, que possuem regime jurídico próprio, tendo em vista a expressa 

previsão do artigo 2º do Decreto-Lei n. 857/69, que permite a estipulação de 

pagamentos em moeda estrangeira em contratos internacionais, entendidos no seu 

aspecto objetivo, subjetivo ou acessório, como visto acima. 

Nesta hipótese específica do contrato internacional se aplica o entendimento 

de que é legal a estipulação do pagamento em moeda estrangeira e, por conseguinte, 

também é legal a indexação da dívida à variação cambial, sendo que a data de 

conversibilidade para moeda nacional somente há de ocorrer na data do pagamento 

da dívida, e não na data da contratação146. 

Este ponto é importante, pois uma leitura apressada dos precedentes do STJ 

poderia levar à utilização do mesmo critério de conversão para os contratos 

internacionais e para os contratos internos, o que seria equivocado. Nesse sentido, 

alguns precedentes não tratam dessa diferenciação, o que poderia ensejar confusão 

na análise da jurisprudência. 

Tratando da possível confusão e esclarecendo a questão, elucida a Ministra 

Nancy Andrighi no seu voto do Recurso Especial n. 804.791: 

 

A confusão possivelmente decorre do fato de que, em se tratando de 

contratação em moeda estrangeira prevista no art. 2º do DL 857/69, não só 

se admite indexação, como a jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que ‘a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo 

pagamento e não em data pretérita’ (REsp 680.543/RJ, 3ª Turma, minha 

 
145 “Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, 
no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da 
contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. 
Precedentes.”. No mesmo sentido: Agravo em Recurso Especial n. 1.286.770. Quarta Turma. Ministro 
Relator Raul Araújo, j. 24.09.2019; Recurso Especial n. 1.323.219. Terceira Turma. Ministra Nancy 
Andrighi, j. 27.08.2013, entre outros. 
146 BRASIL. STJ. Recurso Especial n. 1.212.847. Terceira Turma. Relator: Ministro Sidnei Beneti. 
Julgado em j. 08.02.2011. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21.02.2011. Acórdão: Em se 
tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve 
ocorrer na data do efetivo pagamento, incidindo os juros de mora e a atualização monetária a partir do 
vencimento de dada fatura. Precedentes.” 
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relatoria, DJ de 04.12.2006. No mesmo sentido: REsp 270.674/RS, 3ª Turma, 

Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 20.08.2001; e REsp 

83.752/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 13.08.2001). Seja 

como for, quando não enquadradas nas exceções do art. 2º do DL 857/69, as 

dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo 

assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato 

de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da 

data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de 

correção monetária admitido pela legislação pátria.” 

Nesse cenário, José Rogério Cruz e Tucci explica que existem duas 

orientações convergentes no STJ: 

  

“a) sendo hipótese de contrato internacional, inserido nas exceções previstas 

no artigo 2º do Decreto-lei n. 857/69, a indexação pela moeda estrangeira 

descortina-se legal, devendo ser convertida pela cotação da data do efetivo 

pagamento; e 

b) sendo hipótese de contrato nacional, celebrado entre partes brasileiras, 

admite-se, em caráter excepcional, a estipulação em moeda estrangeira, 

devendo, no entanto, ser convertida pela cotação da data da celebração do 

negócio, atualizada pela correção monetária até o momento da efetiva 

liquidação.”147 

Assim, em se tratando de títulos objetivamente internacionais ou em se 

tratando da hipótese em que o credor ou o devedor sejam domiciliados no exterior, 

recomenda-se seja aplicado o critério de conversibilidade da moeda estrangeira na 

data do pagamento, com base na jurisprudência atual do STJ.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo trouxe os principais pontos de atenção para a execução de 

títulos estrangeiros no Brasil, bem como recomendações de conduta visando mitigar 

riscos na hipótese de inadimplemento contratual e interesse de execução na jurisdição 

brasileira.  

A execução de título executivo extrajudicial estrangeiro no Brasil é um 

instrumento processual relevante para tornar mais eficiente a concretização de direitos 

no âmbito da jurisdição brasileira e tornar mais ágil a recuperação de créditos no 

âmbito de financiamentos internacionais. Seu bom funcionamento pode significar 

melhor percepção de riscos por parte de financiadores externos.  

 
147 TUCCI, José Rogério Cruz e. Contrato em moeda estrangeira na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. In Conjur, 16.06.2020. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-jun-16/paradoxo-
corte-contrato-moeda-estrangeira-jurisprudencia-stj  

https://www.conjur.com.br/2020-jun-16/paradoxo-corte-contrato-moeda-estrangeira-jurisprudencia-stj
https://www.conjur.com.br/2020-jun-16/paradoxo-corte-contrato-moeda-estrangeira-jurisprudencia-stj
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As controvérsias quanto à competência, bem como quanto à atribuição de 

eficácia executiva ao título estrangeiro, podem ser mitigadas pelas partes contratantes 

na fase contratual.  

A eleição de um foro localizado em território nacional, no título estrangeiro, 

ainda que de forma concorrente com outro foro, assume especial importância, a partir 

da vigência do novo CPC, que passou a consagrar a cláusula de jurisdição exclusiva 

constante em contratos internacionais.  

No tocante a atribuição de eficácia executiva ao título, o negócio jurídico 

processual assume grande importância. Especialmente relevante é o 

amadurecimento do instituto para que noções muito rígidas que privilegiem o ponto 

de vista excessivamente publicista do processo deem espaço para a liberdade de 

contratar e autonomia das partes consagrado no novo CPC, garantindo o 

reconhecimento da validade da cláusula executiva. A cláusula executiva é relevante à 

luz das conclusões do presente trabalho, pois pode afastar discussões sobre a lei 

aplicável para aferição da exequibilidade do título, garantir a exequibilidade no Brasil 

de um título que não tenha eficácia executiva pela lei materialmente aplicável ao 

negócio jurídico, bem como afastar as polêmicas quanto ao atendimento do requisito 

de que o Brasil seja o local de cumprimento da obrigação. 

Os Tribunais têm um papel central no fortalecimento da execução de título 

estrangeiro. É o que se verificou ao partir do precedente do STJ que flexibilizou a 

exigência de que o local de cumprimento da obrigação seja no Brasil para que haja 

eficácia executiva, aceitando que títulos estrangeiros que indiquem contas 

custodiadas no exterior para pagamento tenham eficácia executiva na jurisdição 

brasileira quando o devedor tenha domicílio no país, precedente que vem sendo 

aplicado pelos Tribunais estaduais. É o que se verificou também no tocante à fixação 

dos parâmetros de conversibilidade de dívidas em moeda estrangeira, matéria que se 

aplica em grande medida a títulos estrangeiros.  

 Em conclusão, temos neste estudo os elementos mais importantes que devem 

ser considerados pelo operador do direito, tanto na fase contratual, quanto em caso 

de execução de título estrangeiro na jurisdição brasileira. 
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