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RESUMO 

 

A prestação transnacional de alimentos pertence ao direito internacional privado e ao direito de 

família. A globalização ampliou a territorialidade e a composição de entidade familiar 

transnacional, fortalecendo a necessidade de aplicação de mecanismos de acesso ao direito. 

Para tanto, o Brasil tem estabelecida Cooperação Jurídica Internacional e tem ratificado 

tratados. Tais tratados estabelecem procedimentos que são administrados pelos Estados em 

consonância com o ordenamento interno. Porém, há poucos estudos que caracterizam a 

prestação de alimentos em trâmite no Brasil e o comparativo convencional. O trabalho objetivou 

realizar um recorte situacional da prestação transnacional de alimentos a partir de casos 

concretos em análise no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a ratificação da Convenção da 

Haia sobre alimentos, que ocorreu em 2017. Trata de pesquisa bibliográfica, documental e 

exploratória, cuja base foi fundamentada nos decretos das Convenções de Nova Iorque e da 

Haia, homologações de decisões estrangeiras (HDE) e cartas rogatórias (CR), além de 

documentos conexos. Realizou-se um recorte de documentos mediante acesso virtual oficial no 

sítio do STJ referente ao período de 2018 a 2020. A análise apontou prevalência de aplicação 

da Convenção de Nova Iorque nas HDE e da Convenção da Haia nas CR. Assim podemos 

inferir que trata de período natural de transição de aplicação de instrumentos e que a 

homogeneidade argumentativa na análise do STJ de fato traz um imperativo resolutivo e de 

limitadas contestações, o que corrobora para a celeridade do processo.     

Palavras-Chave: Alimentos no exterior; Análise jurisprudencial; Família transnacional; 

Tratados internacionais.



 
 

ABSTRACT 

 

Transnational maintenance is part of Private International Law and Family Law. 

Globalization has expanded the territoriality and the composition of a transnational family 

entity, strengthening the need to apply mechanisms to access the law. To this end, Brazil has 

established International Legal Cooperation and has ratified treaties. Such treaties establish 

procedures that are administered by States in accordance with domestic law. However, there 

are few studies that characterize the provision of food in process in Brazil the conventional 

comparative. The work aimed to carry out a situational cut of the transnational provision of 

food based on concrete cases under analysis at the Superior Court of Justice (STJ) after the 

ratification of the Hague Convention on food, which took place in 2017. It deals with 

bibliographical, documentary and exploratory research, the basis of which was based on the 

decrees of the New York and The Hague Conventions, homologations of foreign decision 

(HDE) and letters rogatory (CR), in addition to related documents. A document clipping was 

made through official virtual access on the STJ website for the period from 2018 to 2020. 

The analysis showed the prevalence of application of the New York Convention in the HDE 

and the Hague Convention in the CR. Thus, we can infer that it deals with a natural transition 

period for the application of instruments and that the argumentative homogeneity in the STJ's 

analysis does indeed bring a resolutive imperative and limited challenges, which 

corroborates the speed of the process. 

 

Keywords: Food abroad, Transnational family, Jurisprudential analysis, International 

Treaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1  Ilustração da relação espacialidade-família transnacional...................... 14 

Quadro 1  Etapas básicas de processamento do pedido de reconhecimento e/ou 

execução.................................................................................................. 

 

40 

Figura 2 Fluxograma de captação de documentos do Superior Tribunal de 

Justiça para análise.................................................................................. 

 

45 

Figura 3 Quantitativo de pedidos de alimentos em ações que tramitaram por 

cooperação jurídica internacional no MJSP nos anos de 2018 e 2019.... 

 

47 

Figura 4 Frequência de aplicação das convenções de prestação de alimentos 

como base legal em pedidos que tramitaram por cooperação jurídica 

internacional no MJSP nos anos de 2018 e 2019..................................... 

 

 

48 

Figura 5 Evolução do número de pedidos internacionais de alimentos registrados 

no MJSP na década 2010-2020................................................................ 

 

49 

Figura 6 Contribuição dos pedidos de alimentos em cooperação jurídica 

internacional dentre os pedidos em matéria civil no decênio 2010-2020. 

 

50 

Quadro 2 Frequência de aplicação das convenções como fundamento das HDE 

do STJ analisadas no período de 2018 a 2020.......................................... 

 

51 

Quadro 3 Representante das partes que figuram nas HDE do STJ analisadas no 

período de 2018 a 2020............................................................................ 

 

54 

Quadro 4 Principais normas e dispositivos referenciados nas HDE do STJ no 

período de 2018 a 2020............................................................................ 

 

57 

Quadro 5 Decisões de homologação de sentença estrangeira pelo STJ no período 

de 2018 a 2020......................................................................................... 

 

59 

Quadro 6 Alegações em sede de contestação às homologações de decisões 

estrangeiras no STJ no período de 2018 a 2020....................................... 

 

60 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS 

 

 

Art  Artigo 

CC  Código Civil 

CF  Constituição Federal 

CNI  Convenção de Nova Iorque 

CI  Convenção Interamericana 

CH  Convenção da Haia 

CJI  Cooperação Jurídica Internacional 

CR  Carta Rogatória 

DHAA  Direito Humano à Alimentação Adequada 

DRCI  Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

HDE  Homologação de Decisão Estrangeira  

HSE  Homologação de Sentença Estrangeira 

LINDB Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

LOSAN Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

MJSP  Ministério da Justiça e Segurança Pública 

OJ  Oficial de Justiça 

ONU  Organização das Nações Unidas 

PGR  Procuradoria Geral da República 

RISTJ  Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

SE  Sentença Estrangeira 

SEC  Sentença Estrangeira Contestada 

SGNU  Secretário Geral das Nações Unidas 

SNJ  Secretaria Nacional de Justiça 

STF  Supremo Tribunal Federal 

STJ  Superior Tribunal de Justiça 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 - FAMÍLIA E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS...................... 13 

1.1 Família.............................................................................................................. 13 

1.1.1 A transnacionalidade...................................................................................... 13 

1.1.2 Contexto da formação familiar....................................................................... 16 

1.2 Prestação de Alimentos..................................................................................... 18 

1.2.1 Alimentos: conceitos e caracterização........................................................... 18 

1.2.2 Alimentos: questão principiológica................................................................ 20 

1.2.3 Obrigação alimentar....................................................................................... 22 

1.2.4 Prestação internacional de alimentos.............................................................. 24 

CAPÍTULO 2 – INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS A 

PRESTAÇÃO TRANSNACIONAL DE ALIMENTOS....................................... 

 

27 

2.1 Aspectos Gerais da Aplicação das Convenções Internacionais de Prestação de 

Alimentos................................................................................................................... 

 

27 

2.2 Cooperação Jurídica Internacional....................................................................... 30 

2.3 Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro................................... 32 

2.3.1 Aspectos gerais................................................................................................. 32 

2.3.2 Procedimentos de pedido e análise................................................................... 33 

2.4 Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Criança e outros 

Membros da Família.................................................................................................. 

 

34 

2.4.1 Aspectos gerais................................................................................................. 35 

2.4.2 Procedimentos de pedidos e análise.................................................................. 37 

2.5 Abordagem a partir de Julgado............................................................................ 40 

2.5.1 Limitações à aplicação da Convenção de Nova Iorque..................................... 40 

2.5.2 Caso jurisprudencial.......................................................................................... 41 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE 

RELATÓRIO ESTATÍSTICOS E JULGADOS................................................... 

 

44 

3.1 Quanto a Materialidade........................................................................................ 44 

3.1.1 Para a análise dos pedidos tramitados no Brasil................................................ 44 

3.1.2 Para a análise dos julgados do Superior Tribunal de Justiça............................. 45 



 
 

3.2 Quanto aos Pedidos de Alimentos Tramitados em Cooperação Jurídica 

Internacional no Brasil............................................................................................... 

  

46 

3.2.1 Tipificação e base legal..................................................................................... 46 

3.2.2 Pedidos de alimentos no decênio....................................................................... 49 

3.3 Quanto a Análise de Aspectos Gerais dos Julgados............................................. 50 

3.3.1 Dos instrumentos aplicados............................................................................... 50 

3.3.2 Dos Estados demandantes................................................................................. 51 

3.3.3 Do objeto do pedido.......................................................................................... 52 

3.4 Quanto a Análise dos Aspectos Procedimentais.................................................. 53 

3.4.1 Das representações – Autoridade Remetente, Instituição intermediária e 

Autoridade Central..................................................................................................... 

 

53 

3.4.2 Dos atos e fundamentos legais.......................................................................... 54 

3.4.2.1 Da citação do réu............................................................................................ 54 

3.4.2.2 Do juízo de delibação e ato homologatório.................................................... 56 

3.4.2.3 Dos argumentos em sede de contestação........................................................ 60 

3.5 Quanto a Análise de Atos..................................................................................... 62 

3.5.1 Suspensão de carta rogatória............................................................................. 62 

3.5.2 Exequatur em carta rogatória............................................................................ 63 

3.5.3 Tutela de urgência............................................................................................. 64 

3.5.4 Contrafé via aplicativo telefônico..................................................................... 66 

CONCLUSÃO.......................................................................................................... 68 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................... 70 

ANEXOS................................................................................................................... 76 

Anexo A – Países signatários da Convenção de Nova Iorque.................................... 76 

Anexo B – Países signatários da Convenção da Haia................................................ 77 

APÊNDICES............................................................................................................ 78 

Apêndice A – Cartas Rogatórias analisadas.............................................................. 78 

Apêndice B – Homologações de Decisões Estrangeiras analisadas.......................... 80 

Apêndice C – Panorama dos pedidos prevalentes registrados no Ministério da 

Justiça e Segurança Pública relacionados às ações internacionais de alimentos nos 

anos de 2018 e 2019................................................................................................... 

 

 

82 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

A partir dos avanços econômicos global, emerge a transnacionalidade e com ela a 

desterritorialização social, desconstruindo o conceito de família tradicional e estabelecendo 

um novo olhar para esse coletivo que se conecta tanto com a sociedade de origem quanto 

com a nova sociedade. Portanto, refere-se a uma organização baseada na relação de 

espacialidade distinta de seus membros. Essa globalização ampliou a demanda de pedidos 

de alimentos em que uma das partes da ação tem domicílio em jurisdição diversa.  

Ao longo dos anos, diferentes instrumentos jurídicos, conhecidos genericamente 

como convenções internacionais de prestação de alimentos, são apresentados e aplicados na 

fundamentação das decisões, as quais reúnem aspectos jurídicos quantitativos e qualitativos. 

É recente, 2017, a ratificação de novo instrumento de prestação internacional de alimentos 

no nosso ordenamento jurídico. Passados três anos da incorporação do tratado, a Convenção 

sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Criança e outros Membros da Família, é 

relevante a construção de um perfil situacional tanto de aplicação dos instrumentos quanto 

de decisões que envolvem alimentos transnacional no Brasil, no que toca aos instrumentos 

tradicionais de cooperação jurídica internacional – carta rogatória e homologação de decisão 

estrangeira - a fim de traçar as principais dificuldades e aspectos aproximativos e diferenciais 

da temática central no campo da aplicabilidade. Isso se justifica na medida em que novos 

instrumentos de cooperação internacional, como auxílio direto e o projeto de sentenças – 

tratado internacional em debate na Conferência da Haia - estão sendo implementados, 

restando necessário demarcar o espaço dos instrumentos tradicionais atualmente.  

O presente trabalho traz para o debate científico, no campo do Direito Internacional 

Privado a aplicação das duas principais Convenções Internacionais, qualificadas a partir de 

casos concretos analisados no Superior Tribunal de Justiça, a Convenção de Nova Iorque e 

a Convenção da Haia sobre prestação de alimentos.  

O panorama apresentado neste estudo foi construído a partir da análise de cartas 

rogatórias e homologações de decisão estrangeiras no Superior Tribunal de Justiça, a fim de 

evidenciar aspectos quantitativos e qualitativos determinados pela aplicação dos 

instrumentos normativos, buscando caracterizar atos e dispositivos legais aplicados na 

análise dos pedidos, bem como compreender procedimentos e argumentações desenvolvidos 

nesta Corte.  

Importante destacar que a pesquisa teve caráter descritivo, documental e 

exploratório. Na análise documental foram utilizados julgados do Superior Tribunal de 
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Justiça e os Decretos-Legislativos referentes as Convenções. Quanto ao panorama de 

pedidos e base legal aplicada a alimentos internacionais, a pesquisa foi realizada no sítio do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, construída a partir da metodologia quantitativa e 

qualitativa. Também a organização do seu conteúdo foi acrescida por referências 

bibliográficas da área.  

Dessa forma, foi construída uma análise e então caracterizados os aspectos que se 

reproduziram com maior frequência no período, ou evidenciados como situações isoladas, 

porém relevantes.  

O trabalho está dividido em  três abordagens, distribuídas em capítulos, considerando 

a caracterização da família transnacional e alimentos, ancorados numa narrativa sobre os 

instrumentos aplicáveis à prestação internacional de alimentos e seus procedimentos, e então 

segue apresentada a análise de dados dos relatórios e indicadores do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e dos documentos processuais analisado pelo STJ, segundo aspectos 

gerais, procedimentos e fundamentos legais, destacando o instrumento mais aplicado no 

período e os desdobramentos decisórios na prestação transnacional de alimentos. 
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CAPÍTULO 1. FAMÍLIA E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

1.1 Família  

 

1.1.1 A transnacionalidade  

 

 Representando um novo contexto socioeconômico, onde as fronteiras estatais não 

representam limites à comunicação entre sociedades distintas, destaca-se que a partir do pós-

guerra e de avanços nas transações econômicas, emana a transnacionalidade e a partir dela a 

desterritorialização social, gerando a necessidade de nova ordenação dessa conformação 

social1. 

Neste cenário, importa a contribuição do Pacto de São José da Costa Rica ou a 

Conferência Americana de Direitos Humanos, tratado internacional datado de 1969, que o 

Brasil ratificou somente em 1992. Entretanto, este tratado influenciou positivamente a 

Constituição Federal de 1988, repercutindo a constitucionalização do direito de família, com 

reflexos no reconhecimento das famílias plurais2. 

A compreensão da família transnacional emerge em decorrência dos fluxos 

migratórios, em que muitos migrantes não se vinculam unicamente à sociedade que os 

recebe, mas ampliam os laços e criam tanto relações com a sociedade para a qual migram 

quanto com a sociedade de origem. Isso significa que a família transnacional é fruto da 

extensão de grupos familiares pelo mundo, os quais mantêm seus vínculos originais mesmo 

quando inseridos em novos contextos sociais3. Estas relações transformam estes indivíduos 

em transmigrantes, cabendo trazer o entendimento de que: “Transmigrantes são imigrantes 

cujas vidas cotidianas dependem de múltiplas e constantes interconexões, que cruzam 

fronteiras internacionais e cujas identidades públicas são configuradas em relacionamento 

com mais de um Estado-nação”4
.    

A família transnacional, não constitui tipo, nem modelo, refere-se a uma organização 

baseada na relação de espacialidade distinta de seus membros numa relação entre o ambiente 

 
1 DIAS, B.S. Direito transnacional e a premissa de uma comunidade internacional universalista. Rev Bras Dir, 

v.11, n.1, 2015. p. 3. 
2 HOLANDA, G.F.P.; ÁVILA, F. A importância do Pacto de San José da Costa Rica para a proteção das 

famílias brasileiras. Rev. Dir. Fam. Suc., v. 3, 2017. p.78. 
3 MACHADO, I.J.R.; KEBBE, V.H.; SILVA, C.R. Notas sobre a família transnacional. REMHU – Rev. 

Interdisc. Mob. Hum., v. 30, 2008. p. 85-86. 
4 GLICK SCHILLER, N.; BASCH, L.; BLANC, C.S. From immigrant to transmigrant: theorizing 

transnational migration. Anthropological Quarterly, v. 68, n. 1, p.48-63, 1995, p. 48. 
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da sociedade de origem e a nova, portanto, esses indivíduos estabelecem vínculos culturais, 

sociais, políticos e econômicos entre as nações. Para Bryceson e Vuorela5 famílias 

transnacionais são definidas como “famílias cujos membros vivem parte ou a maior parte do 

tempo separados uns dos outros, porém permanecem unidos por criarem algum tipo de 

sentimento de bem-estar coletivo e unidade, mesmo quando atravessam fronteiras 

nacionais”. 

A imagem compilada de Carvajal6 (Figura 1) ilustra de forma didática a espacialidade 

da família transnacional e as interconexões com mais de um Estado-nação, podendo ser 

entendida como o surgimento de uma espécie de comunidade transnacional com relações 

igualitárias7 e o elo territorial, considerado o planeta em si, é definido pelas inúmeras 

conexões ambientais, apesar de difusas7. Portanto, essas famílias são unidades sociais que 

transcendem fronteiras, formam uma relação cultural híbrida, mas mantêm um 

pertencimento afetivo e emocional com a sociedade de origem. É uma família que se unifica 

na sociedade que a hospeda segundo a seletividade e interesse de seus membros. 

 

Figura 1 - Ilustração da relação espacialidade-família transnacional6 

 

 

 
5 BRYNCESON, D.F.; VUORELA, U. The transnational Family: new european frontiers and global networks. 

Oxford/New York: Berg Publishers, 2002. p. 3. 
6 CARVAJAL. J.C. Las familias transnacionales. Rev. Espacios Transnacionales, n. 2, n p. 78-88, 2014. p.83. 
7 DIAS, B.S. Direito transnacional e a premissa de uma comunidade internacional universalista. Rev Bras 

Dir, v.11, n.1, 2015. p. 3. 
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Pode-se entender que a família transnacional é constituída na lógica do sistema 

mundial capitalista, visto que muitas pessoas migram em busca de melhores oportunidades 

econômico-financeiras, mas também numa lógica perversa por conta de genocídios, guerras, 

migrações forçadas e outras8. Porém, a conexão dessas famílias está sujeita também ao 

desfazimento, ou seja, a uma descontinuidade do projeto familiar, com o agravante da 

jurisdição distinta em situações em que se busca o direito.  

Essa nova constituição familiar força o debate acerca da concepção tradicional de 

família, a qual está associada a coabitação, posto que a constituição da família transnacional 

transcende a essa definição e estabelece uma nova compreensão da relação maternidade e 

paternidade9 e essa comunidade que converge a população global demanda um direito 

transnacional. 

Dentre as características deste novo conceito familiar estão a desterritorialização das 

relações familiares, o casamento à distância, a paternidade semipresencial, a subsistência em 

diferentes aspectos realizada através do envio de remessas de valores, a inclusão de membros 

que não pertencem ao seio familiar, ou seja, através da convivência plurifamiliar, e são 

famílias de maior vulnerabilidade social10.  

Independente da concepção, a família é o eixo central na garantia da sobrevivência e 

proteção dos filhos, porém não se constitui um pilar isolado, porque o Estado toma parte 

nessa responsabilidade através de políticas de proteção social11. De todo modo, as 

transformações sociais que deram fluidez às relações interpessoais, numa espacialidade 

distinta, evidenciam novos padrões familiares e ampliam o conceito de família. Isso de fato 

inseriu mais fortemente o direito de família no contexto do Direito Internacional Privado e 

da jurisdição internacional. Ocorre que na tutela dos direitos humanos, o princípio da 

soberania, a partir de um viés clássico, torna-se por vezes, óbice jurisdicional ao 

enfrentamento de questões familiares internacionais. 

Diante de relações de pais e/ou ex-cônjuges que vivem em países distintos, a fixação 

e a cobrança de alimentos tornam-se ainda mais difíceis, não raro são os casos de desistência 

 
8 BRYNCESON, D.F.; VUORELA, U. The transnational Family: new european frontiers and global 

networks. Oxford/New York: Berg Publishers, 2002. p. 3. 
9 MARTÍNEZ, A.Z. Familia transnacional y remesas, padres y madres migrantes. Rev. Latinoam. Clenc. Soc. 

Niñez, v. 7, n. 2, p. 1749-1769, 2009. p. 1752. 
10 CARVAJAL. J.C. Las familias transnacionales. Rev. Espacios Transnacionales, n. 2, n p. 78-88, 2014. p.83. 
11 SAWAYA, A.L.; PELIANO, A.M.; ALBUQUERQUE, M.P.; DOMENE, S.M.A. A família e o direito 

humano à alimentação adequada e saudável. Estudos avançados, v. 33, p. 363 - 382. 2019. p.367. 
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do responsável pelo menor12, sujeitando-o a vulnerabilidade e comprometimento do estado 

de saúde por inefetividade do direito e do acesso aos procedimentos facilitadores.  

Portanto, a família continua sendo o núcleo básico de qualquer sociedade, porém a 

modernidade mudou a lógica de interesse do direito, cuja essência é o seu sujeito, o que 

independe da forma de constituição familiar. Dois entendimentos mais recentes no Brasil, 

pela Lei Maria da Penha (art. 5º, II)13 e pela Lei de Adoção (art. 25, parágrafo único)14 

qualificam um pouco mais a família no conceito transnacional, estabelecendo um elo entre 

aparentados, unidos por afinidade ou por vontade expressa, e ainda família formada por 

parentes próximos com os quais crianças e adolescentes convivem e mantêm vínculo de 

afinidade e afetividade, e dentro destas relações está a espacialidade e os direitos internos de 

cada Estado. 

 

1.1.2 Contexto da formação familiar  

 

Seguindo o contexto histórico, a família é a primeira instituição socializadora que, 

em princípio, o ser humano tem contato ao longo da existência. Entretanto, com o passar do 

tempo, a entidade familiar foi se adaptando à realidade social, e se mantém em constante 

transformação ou ampliação do seu conceito formal. É bem contemporânea a diversidade de 

modalidades de família, inserindo nesse contexto o fenômeno da globalização com a 

formação mais frequente de famílias com diferentes nacionalidades ou domicílios, conforme 

abordado anteriormente. Assim, dado o entendimento das relações e construção da família 

transnacional, passamos ao contexto mais amplo da formação familiar. 

Antecede a Constituição Federal de 1988 uma constituição familiar matrimonial, 

hierarquizada, patriarcal, patrimonial, heteroparental, biológica e que visava acima de tudo 

viabilizar, à luz da moral, a reprodução biológica. Portanto, na perspectiva do direito, a 

formação familiar era pautada no matrimônio, do qual seriam gerados filhos, os quais 

somente por este meio teriam todos os direitos, os chamados filhos legítimos. Contudo, os 

filhos gerados fora do casamento eram ditos filhos ilegítimos, cujos genitores não tinham 

 
12 SILVA, P.L. O cumprimento das decisões judiciais e a prestação jurisdicional no âmbito internacional. Anais 

do IX Congresso Brasileiro de Direito de Família, p.93-110, 2013. 
13 Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial:  II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 
14 Art. 25. Parágrafo único: Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
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impedimento, porém não eram casados; ou espúrios, cujos genitores eram impedidos ao 

casamento15. 

Avançando no tempo, a família foi prevista na Carta Magna, no art. 226 e seguintes, 

passando a ser reconhecida de forma mais plural, acolhida sob diversas formas, incluindo 

união estável, monoparental, anaparental, avoenga, com os filhos desvinculados do estado 

civil dos pais, posto que podem ser estes biológicos, afetivos, e sem necessariamente, serem 

frutos do matrimônio14. Isto foi um marco para a igualdade e equiparação no direito de 

filiação, direitos e deveres. Assim, como bem-dito por Rolf Madaleno16: 

 

A nova família foi desencarnada do seu precedente elemento biológico para ceder 

lugar aos vínculos psicológicos do afeto, consciente a sociedade que, na formação 

da pessoa humana, os valores como a educação, o afeto e a comunicação contígua 

guardam muito mais importância do que o elo da hereditariedade.  
  

 

O conceito atual de família é especialmente revestido de afetividade, ética, 

aspirações, solidariedade recíproca entre os membros e na preservação da dignidade destes. 

Acrescenta-se também que essa família se organiza do ponto de vista econômico e 

psicológico, aspectos que também delimitam um núcleo familiar, sem necessariamente uma 

estrutura patrimonial, hierarquizada e patriarcal17. 

Dado o contexto familiar, visando o interesse melhor da criança e do adolescente é 

necessário esforços e monitoramento de ações públicas que interferem na criação e na 

convivência familiar, posto que esses filhos são do ponto de vista biológico, econômico e 

social, vulneráveis, portanto, demandam proteção aos direitos e prerrogativas. 

Isto posto, voltemos ao Pacto de São José da Costa Rica, que no art. 19, dispõe: “toda 

criança terá direito às medidas protetivas que sua condição de menor requer, por parte da 

família, da sociedade e do Estado”, e inserimos aqui a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, que dentre outras determinações, prevê o melhor interesse da criança como aspecto 

soberano no requisito proteção e como tal, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, assim dispõe. 

Dessa forma ao unir e entender a família com algo uníssono, que independe da 

espacialidade, cabe ressaltar que no contexto familiar transnacional o princípio da soberania 

deve ser abrandado com vistas a conferir amplitude a proteção da dignidade, que é uma 

 
15 HOLANDA, G.F.P.; ÁVILA, F. A importância do Pacto de San José da Costa Rica para a proteção das 

famílias brasileiras. Rev. Dir. Fam. Suc., v. 3, 2017. p. 75. 
16 MADALENO, R. Direito de família. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 46 
17 FARIAS, C.C.; ROSENVALD, N. Direito Civil: teoria geral. 8 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.5 
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função do Estado soberano traduzida no bem-estar dos seus cidadãos18. Essa lógica alcança 

a necessidade de se estabelecer mecanismos legais que permitam ultrapassar a barreira da 

soberania, de maneira que a dignidade que deve ser preservada em qualquer contexto 

familiar ou que derive dele, tem valor supremo na ordem jurídica democrática e vai permitir 

o intercâmbio entre os ordenamentos jurídicos no plano internacional, com vistas à proteção 

do melhor interesse da criança, especialmente em relação ao instituto civil alimentos. 

 

1.2 Prestação de Alimentos  

 

1.2.1 Alimentos: conceitos e caracterização  

A alimentação é necessidade básica do ser humano, e direito, que ao lado do direito 

à vida, são institutos que fundamentalmente devem estar no ordenamento jurídico dos 

Estados. No presente trabalho o alimento está abordado na perspectiva jurídica, derivado do 

Direito de Família e à luz do Direito Internacional Privado.  

Nessa construção é necessário resgatar a compreensão da terminologia “alimentos”, 

que na ordem jurídica tem um sentido “lato” (art. 1964, CC19), não se reduzindo ao alimento 

propriamente dito, mas numa perspectiva que envolve seus aspectos nutricionais somado a 

um conjunto de necessidades que cercam um indivíduo.  Segundo Gomes os alimentos “são 

prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, tendo 

por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário à sua 

subsistência”20.  

O Código Civil dispõe sobre alimentos entre os arts. 1694 a 1710.  Interessante é 

refletir sobre a ausência de um rol taxativo, expresso pelo legislador, do que compõe 

alimentos, o que permite o direcionamento do dispositivo de forma flexibilizada e aberto ao 

direito a tudo que o indivíduo necessita para viver dentro de uma condição social, o que 

implica, entre outros, em habitação, transporte, vestuário, lazer, saúde, educação, cultura e 

 
18 PIGNATARO, A.P.M.G; GURGEL, Y.M.P. A proibição de expulsão dos estrangeiros com filhos no Brasil: 

conflito aparente de direitos fundamentais. Coleção CONPEDI/UNICURITIBA, v. 7, p. 467 – 483, 2014. p. 

472 
19 Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades 

de sua educação. 
20 GOMES, O. Direito de Família. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 429. 
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instrução21. O que aduz, portanto, que no Direito de Família, o termo alimento guarda relação 

com valores, bens ou serviços destinados à satisfação das referidas necessidades22.  

Os alimentos são classificados quanto a diferentes aspectos23,24: 

● Quanto a natureza: civis ou naturais (ou necessários);  

● Quanto à finalidade a que se destinam: provisórios, definitivos e provisionais;  

● Quanto à causa jurídica de pedir ou a origem: legítimos, voluntários e 

ressarcitórios; 

● Quanto ao momento de sua concessão: pretéritos, atuais e futuros. 

Entretanto, guardando o interesse do presente trabalho abordaremos somente 

alimentos quanto a natureza e a finalidade.  

Os alimentos civis referem-se à manutenção do padrão de vida do alimentando, o que 

acompanha o padrão social usufruído de quem o presta e abrange as necessidades 

intelectuais, morais e inclui as de recreação; enquanto o alimento natural é considerado 

aquele imprescindível à sobrevivência, como ocorre com os alimentos prestados ao cônjuge 

culpado pela separação judicial (art. 1704, parágrafo único, CC).  

Para Diniz25 foi a própria ampliação do conceito de alimentos que trouxe essa 

distinção para a doutrina e por conseguinte foi inserido na esfera legal subsidiando as 

jurisprudências na fixação de alimentos. 

De fato, a jurisprudência brasileira define alimentos no sentido amplo, 

compreendendo não somente a alimentação em sentido estrito, mas trata de demanda que é 

tutelada pelo ordenamento jurídico, inclusive como questão principiológica, a dignidade da 

pessoa humana, e relacionada a direitos fundamentais irrenunciáveis e imprescritíveis, ou 

seja, trata de construção de identidade e necessidade vital.  

 Quanto à finalidade, os alimentos provisórios são aqueles obtidos em despacho 

inicial, antes da sentença na ação de alimentos, mediante prova pré-constituída de parentesco 

entre alimentante e alimentado e procedimento de antecipação de tutela, requerido na inicial. 

Esses alimentos provisórios podem passar a definitivos após prolatada a sentença no 

 
21 FARIAS, C.C.; ROSENVALD, N. Direito Civil: teoria geral. 8 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011. 

p.668. 
22 LÔBO, P. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
23 NUNES, F. Alimentos à luz do Código Civil brasileiro e da Constituição Federal bem como seus impactos 

na lei processual vigente. Alimentos em decorrência de parentesco.  Jusbrasil virtual. 2016. p. 1 
24 MADALENO, R. A execução de alimentos e o cumprimento de sentença. IBDFAM, 30.01.2009. p. 1 
25 DINIZ, M.H. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 32. ed. São Paulo: Saraiva Educação, v. 

5, 2018. p. 682. 
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processo de prestação de alimentos26, de maneira que o alimento definitivo é definido em 

juízo, em sede de sentença, no processo de alimentos ou mediante acordo entre as partes. 

Embora dito definitivos, tais alimentos podem ser objetos de ação revisional27. Os alimentos 

de caráter provisional são fixados em medida cautelar incidental ou preparatória (art. 1706, 

CC), quando não há prova pré-constituída do parentesco, como por exemplo, certidão de 

nascimento, investigação de paternidade. 

Desde 1969 o Brasil tem instituída normas básicas sobre alimentos, regulada pelo 

Decreto-Lei nº 986, que trata especificamente da relação com a defesa e proteção da saúde, 

no âmbito individual e coletivo, e nela define diversos aspectos relativos aos alimentos, 

propriamente ditos, desde a obtenção até o consumo. 

 

1.2.2 Alimento: questão principiológica   

A alimentação tem dimensão global e mobiliza organizações, sejam elas nacionais e 

internacionais, e países, visando a efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA). Isso nos leva a entender que situações de insegurança alimentar limitam esse 

direito, e que a alimentação como um direito humano, ainda precisa ser disputada para ser 

efetivada e assim conferir justiça social. 

Contudo, a institucionalização normativa desse direito no Brasil aconteceu em 2006 

com a promulgação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN (Lei 

n. 11.346) que trouxe a definição de alimentação adequada:  

 

[...] direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana 

indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 

devendo o poder público adotar políticas que façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

No âmbito internacional e global a ONU é a principal organização que protege o 

DHAA. No Brasil, por se tratar de algo inerente à condição humana, o direito à alimentação 

está legitimado no ordenamento brasileiro no princípio da dignidade da pessoa humana 

expresso na Constituição Federal e bem recentemente, a LOSAN, tornou-se o marco jurídico 

para a garantia desse direito.  

 
26  MADALENO, R.A execução de alimentos e o cumprimento de sentença. IBDFAM, 30.01.2009. p.1 
27 GONÇALVES, C.R. Direito Civil Brasileiro, v. 6: Direito de Família. 9 ed. São Paulo, Saraiva, 2012. 

 

 



21 
 

Num contexto histórico, a constitucionalização desse direito comprometeu o Estado 

brasileiro com a pactuação de tratados internacionais e sua ratificação. Tais atos são 

fundamentais para que se tenha condições de efetivar a alimentação enquanto direito 

humano, não só no território nacional, mas que seja reiterado como um direito do brasileiro 

de acesso globalizado. 

Do ponto de vista internacional, as Nações Unidas proclamaram que a infância tem 

direito a cuidado e assistência especiais, e inclusive já tendo o Brasil ratificado vários 

tratados. Esse ressignificado no ordenamento jurídico impactou diretamente no Direito de 

Família, ampliando as obrigações em relação à alimentação aos membros desta. Não 

obstante, mecanismos jurídicos precisam ser sempre criados para mudar a realidade social 

das famílias, e é isso que garantirá o direito efetivo e alcançar as pessoas desassistidas. 

A alimentação reflete a dialética social das diferenças entre as classes e se apresenta 

de fato como situação jurídica que demanda proteção do Estado. A alimentação está 

consagrada em diversos estatutos internacionais e forçosamente ensejou a elaboração de 

espécies normativas constitucionais e infraconstitucionais no Brasil, a fim de conferir 

efetivação ao direito28. O Brasil ratificou dois importantíssimos tratados que regulam formas 

transnacionais da prestação de alimentos, os quais serão adiante mencionados. 

Destaca-se que a Declaração de Direitos Humanos tem caráter simbólico e ao não 

produzir efeito vinculante aos seus signatários não permite exigibilidade perante os tribunais 

do direito à alimentação, razão pela qual a ratificação pelo Brasil de pactos internacionais 

que consubstanciam a alimentação adequada como consectário sine qua non à qualidade de 

vida representa ser possível a efetividade. 

De todo modo, todo este cenário e avanços quanto à garantia da alimentação 

adequada, legitimada como um direito humano, não significa na prática a concretização, 

portanto, continua sendo este um desafio a ser enfrentado e defendido nas várias esferas, 

incluindo a política e jurídica. 

De fato, a efetividade do direito humano à alimentação com vistas à dignidade da 

pessoa humana e a justiça social para todos, ainda está bem distante. Por este prisma as 

garantias legais são os instrumentos que conferem legitimidade aos direitos humanos e, por 

conseguinte, ao alimento. Essa pauta tem proliferado no mundo todo e nesse sentido o Brasil 

 
28 MAGALHÃES, G.G.V. Direito fundamental social à alimentação e a sua efetivação pelo poder judiciário. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito Público. Universidade Federal de 

Uberlândia. Uberlândia. 2012, p.82. 
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tem avançado. É importante ainda lembrar que nos países assolados pela pobreza, 

especificamente do sul global, o que mais importa é o direito ao alimento no sentido estrito. 

1.2.3 Obrigação alimentar  

A obrigação alimentar está consubstanciada no art. 1º, inciso III, da CF e é instituto 

do direito de família que se fundamenta na solidariedade familiar. Para o Direito de Família, 

a obrigação alimentar, no estrito senso, provém da relação ius sanguinis, podendo também, 

no lato senso, estender-se ao parentesco civil ou por afinidade29.  

Na relação de prestação de alimentos tomam parte, de um lado, o credor, chamado 

alimentando, e do outro, o devedor, o alimentante. Cabe a este último a obrigação de prestar 

alimentos ao alimentando, por insuficiência deste em provê-lo, tanto por ser menor de idade, 

como pode também ser idoso, enfermo ou por desfazimento de relação conjugal.  

Conforme previsto, é dever dos cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos, e 

mesmo no caso de homicídio, fica assegurado que a prestação de alimentos deve ser mantida 

àqueles dependentes do de cujus. Contudo, a obrigação recai entre ascendentes, 

descendentes e colaterais até o segundo grau numa relação de direito mútuo, o que significa 

que além dos pais, avós e filhos, os irmãos podem se comprometer judicialmente com a 

obrigação alimentar. 

Vale ainda ressaltar que o alimento constitui um direito personalíssimo (intuitu 

personae), portanto, não se admite seu repasse a terceiros e a relação de pertencimento é 

específica de quem dele necessita.  

O direito ao alimento é imprescritível, ainda que não exercido por longo tempo, 

porém afirma Diniz30 que: “[...] se o quantum foi fixado, judicialmente prescreve em dois 

anos a pretensão de cobrar as prestações de pensões alimentícias vencidas e não pagas.” 

Neste sentido, a obrigação alimentar não cabe em ação com efeitos retroativos31, 

entretanto, é um direito afeito à transmissibilidade, amparado pelo Código Civil, que 

assegura que a obrigação de prestar alimentos é devida também pelos herdeiros do devedor 

(art. 1700, CC) sendo esta, mais uma possibilidade no ordenamento pátrio de preservação 

da qualidade de vida dos alimentandos. 

         O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, institui o poder familiar, numa 

perspectiva de sociedade conjugal, na qual o dever dos pais de sustento, guarda e educação 

 
29 TARTUCE, F. Direito Civil – Direito de Família. 15 ed. Editora Forense. v. 5, 2019. 
30 DINIZ, M.H. Curso de direito civil brasileiro. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
31 CAHALI, Y.S. Dos alimentos. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  
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dos filhos serão exercidos igualmente. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 

aos pais (art. 33, ECA), posto que a guarda aqui refere-se a companhia fática de uma pessoa 

ao menor, portanto, tem este o dever de cuidar32.   

A partir do contexto até aqui apresentado, verifica-se que a obrigação alimentar é 

prevista na Constituição Federal, no Código Civil e discutida no Direito de Família, mas 

também é regulada no Código de Processo Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e na Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68), dentre outras normas. Este conjunto normativo 

significa a possibilidade consistente de construção de um sistema visando proporcionar o 

adimplemento das obrigações pecuniárias devida a título de alimentos. 

Para além de sua definição, no cenário jurídico o direito a alimentos decorre de dois 

importantes pressupostos: a necessidade do alimentando e situação social e financeira do 

alimentante (art. 1694, §1º, CC33), genericamente referido como binômio necessidade: 

possibilidade, e esta condição determina que a efetivação do direito é dependente da análise 

no caso concreto. 

Entretanto, quando a obrigação alimentar é discutida por partes que estão em diferentes 

jurisdições, surge a limitação da competência para processar e julgar a ação e a lei aplicável 

à prestação de alimentos bem como de executar a sentença obtida. Soma-se a isso o fato de 

que a prisão do devedor de alimentos é um instrumento previsto no ordenamento brasileiro 

e, por vezes, não aplicado em outros ordenamentos, quando então o devedor não responde 

ao nosso ordenamento. Tal procedimento faz com que o alimentando, cujos legitimados ou 

devedor ao pagamento vivam no estrangeiro, tenha seu direito limitado por falta de meios 

céleres para o fazer cumprir a obrigação.  

Como as demandas de família são regidas pela competência territorial e as 

transnacionais por via domicílio (art. 7º, LINDB34)  a situação de desfazimento da relação 

familiar, enseja o pedido de prestação alimentícia que pode ser em outro Estado-nação ou 

realizada no Brasil, mas que produza efeitos no exterior.  

 

 

 

 
32 SIMÃO, J.F. Guarda de menores: um conceito unitário no Direito Brasileiro. Rev. ConJur. 2016. p. 1. 
33 Art. 1694, § 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos 

da pessoa obrigada.  
34 Art. 7o. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 

personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 
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1.2.4 Prestação internacional de alimentos  

 

No cenário de vínculo internacional familiar a relação com a prestação de alimentos 

se desenvolve principalmente mediante cooperação e relações internacionais, de maneira 

que em situações conflituosas, o instituto da Cooperação Jurídica Internacional (CJI) pode 

ser acionado e poderá envolver o Ministério das Relações Exteriores ou o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública. 

O trâmite jurídico internacional, tem por base o princípio da soberania com vistas à 

gestão do conflito de competência e cabe ao Direito Internacional Privado alinhar os 

ordenamentos internos dos Estados. No tocante a competência jurídica na prestação de 

alimentos, o CPC/2015 confere competência à autoridade judiciária brasileira para processar 

e julgar ações em que o credor, de qualquer nacionalidade, tiver residência ou domicílio no 

Brasil ou tiver aqui posses, renda ou benefícios econômicos ou que as partes se submetem a 

jurisdição nacional (art. 22, I-III).  

Na correspondência transnacional, a CJI é regida por tratados em que o Brasil toma 

parte (art. 26, CPC), portanto são estes instrumentos normativos que definem regras sobre a 

solução de demandas alimentícias transnacionais, entre ordenamentos jurídicos distintos, ou 

de outro modo, se concretiza pelo procedimento diplomático. 

O Brasil é signatário de tratados internacionais que podem dirimir conflitos e é esta 

reciprocidade que viabiliza a judicialização, processo e a execução do pedido da pensão 

alimentícia internacional35. Entretanto, há situações que não são cobertas pelos tratados 

multilaterais, posto que o Brasil não possui acordos internacionais bilaterais ratificados com 

todos os Estados, neste caso é imperativa uma forma alternativa de tramitação da ação de 

prestação alimentícia (art. 26, §1º, CPC36), o que demanda uma via diplomática37.  

A Lei de alimentos (nº 5.478/68), promulgada com base na Convenção de Nova 

Iorque sobre alimentos, atribui ao juízo federal brasileiro competência para processar as 

ações de alimentos nos casos em que o devedor resida no Brasil. O processo será mediado 

 
35 Além das Convenções Internacionais pauta do presente trabalho, o Brasil ratificou outras importantes 

Convenções regionais que podem ser aplicadas à prestação internacional de alimentos tais como, a Declaração 

da OEA, o Protocolo e Acordo do Mercosul e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que é 

mais especificamente um foro multilateral para o aprofundamento da amizade e cooperação entre seus 

membros, que foi criado em 1996 e é composto por 09 países. O Mercosul emerge de forma importante pois 

busca ampliar bases jurídicas, sendo importante destacar a Convenção Interamericana de Alimentos que 

permite de forma célere a execução de sentença através de carta rogatória sem a necessidade anterior da HDE. 
36 Art. 26, §1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em 

reciprocidade, manifestada por via diplomática. 
37 PINTO, L.S. A pensão alimentícia em âmbito internacional e seus efeitos econômicos. IBDFAM, 2020. 
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pela PGR (art. 26 da Lei) nos termos da Convenção, e o Governo brasileiro deve comunicar 

ao Secretário Geral das Nações Unidas (art. 26, parágrafo único) sobre a tramitação de ações. 

Tal procedimento visa situações de competência concorrente, ou seja, é dado 

conhecimento de ação ajuizada em tribunal brasileiro e que pode coincidir com tramitação 

da mesma lide perante tribunal estrangeiro. Caso em que não configura litispendência, pois, 

não obsta que a justiça brasileira conheça da mesma causa que corre no estrangeiro, salvo se 

contrariar as determinações de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor (art. 24 

do CPC) ou tenha sentença transitada em julgado.  

Na CJI, o regime previsto no CPC/2015 (art. 40) para execução das sentenças 

prolatadas no estrangeiro prevê duas vias: a carta rogatória e a homologação de decisão 

estrangeira (HDE). Essas vias atendem a finalidade da prestação de alimentos que tramita 

em jurisdição diferente e resguarda a ordem pública e a soberania nacional. 

Com a ratificação de tratados e a cooperação internacional o Brasil integra um rol de 

países que visam facilitar ou mitigar as dificuldades diante de ações contenciosas de âmbito 

internacional38. Neste sentido, as ações de prestação internacional de alimentos podem ser 

movidas em jurisdições distintas:  

● Na justiça brasileira, caso em que o alimentando reside no Brasil e o alimentante 

no exterior;   

● No domicílio do credor, situação em que o alimentando (credor) reside no exterior 

e o alimentante no Brasil.  

 No primeiro caso, trata de competência da justiça estadual ou federal, e o pedido é 

realizado conforme os ditames do tratado de prestação de alimentos a ser aplicado, caso em 

que os Estados-parte precisam ser signatários, ou poderá tramitar por via diplomática.  

No caso do domicílio do credor, quando este reside no exterior, prolatada a sentença 

no estrangeiro, a validade dentro das fronteiras brasileiras se dá mediante o ato judicial de 

homologação da sentença no Brasil39, de competência do STJ (art. 105, I, i, CRFB40) e 

conforme o art. 961 do CPC/2015, que dispõe que a decisão estrangeira somente terá eficácia 

no Brasil após sua homologação ou concessão do exequatur aplicado às cartas rogatórias, 

seja  por aplicação dos tratados ratificados ou por via diplomática. Entretanto, é importante 

 
38 VEIGA, M.G.; CARVALHO, A.M.G. Direito brasileiro avança com cobrança internacional de alimentos. 

Rev. ConJur. 2018. 
39 CAHALI, Y.S. Dos alimentos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
40 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: i) a homologação 

de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 
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destacar que o art. 963 do CPC/2015 estabelece como requisito indispensável à HSE a sua 

eficácia no Estado em que foi proferida e que ela atenda aos critérios no juízo de delibação.  

A formalização da cooperação jurídica definida nas duas principais convenções 

internacionais de alimentos ratificadas pelo Brasil, a Convenção de Nova Iorque e 

Convenção da Haia, preveem a tramitação dos pedidos via autoridade central. E assim sendo, 

os Estados que ratificaram os termos das convenções designam a autoridade central, 

elegendo o órgão que irá exercer o papel de instituição intermediária e autoridade 

administrativa para o papel de autoridade remetente, excluindo, neste caso, a necessidade de 

tramitar pela via diplomática para a solução do conflito.  

A Convenção de Nova Iorque prevê que as cartas rogatórias tramitam no MJSP 

mediante a autoridade central, a PGR e, para evitar procrastinação, define prazo máximo de 

4 meses para cumprimento da carta rogatória a partir da data de recebimento e determina 

que as CR sejam aplicadas de maneira restrita ao cumprimento processual ou obtenção de 

documento na cobrança de alimentos.  

De modo semelhante, a Convenção da Haia acompanha o procedimento da CNI, 

conferindo à autoridade central, o MJSP, a competência para tramitar os pedidos de 

prestação de alimentos. Entretanto quanto as CR, recentemente, a partir de 2019, a 

comunicação de atos judiciais e extrajudiciais entre os signatários desta convenção é feita 

por formulários específicos, ficando dispensada a aplicação de CR41.  

 Esses procedimentos de comunicação via autoridade central previstos nas 

convenções, eliminam a etapa da via diplomática, que é a tramitação do pedido de 

cooperação pelo Ministério das Relações Exteriores e o DRCI/SNJ. Portanto, as ratificações 

de tratados contribuem para reduzir a aplicação da cooperação internacional por meio de 

processos protelatórios. Seguimos no próximo capítulo na descrição dos procedimentos mais 

específicos para a prestação transnacional de alimentos baseado nas convenções 

mencionadas. 

  

 
41 MATION, G.F.; PASSOS L. Adesão do Brasil à Convenção da Haia sobre citação e intimação no exterior 

estimula a cooperação jurídica internacional. 2019. p. 1. 
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CAPÍTULO 2 – INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS À PRESTAÇÃO 

TRANSNACIONAL DE ALIMENTOS 

 

2.1 Aspectos Gerais da Aplicação das Convenções Internacionais de Prestação de 

Alimentos 

 

 Para a efetivação da prestação transnacional de alimentos é necessário acordo 

mediado por um sistema de cooperação entre os países (art. 26, CPC), que possibilita a 

comunicação entre o envio ou o recebimento de pedidos de cooperação jurídica 

internacional. Uma das possibilidades resulta da obtenção e modificação de decisões nesse 

pleito da jurisdição de origem, e por conseguinte para que produza efeitos em outra 

jurisdição, a homologação e execução da sentença estrangeira.  

Conforme alguns aspectos adiantados, quando o pleito se refere a ação de alimentos 

internacional os dispositivos aplicados às análises dos processos estão dispersos no 

ordenamento jurídico, mas de forma abrangente estão especialmente reunidos no Código de 

Processo Civil, Livros II (arts 16 - 41) e III (arts. 960 - 965), no Regimento Interno do STJ, 

nos Decretos-Legislativos referentes às convenções, no caso em tela, a Convenção de Nova 

Iorque, Decreto nº 56.826/1965 e a Convenção da Haia, Decreto nº 9.176/2017, na Lei nº 

5.478/1968 e na LINDB/1942. 

Algumas questões conceituais introdutórias a este capítulo merecem destaque, 

embora muitos conceitos sejam apresentados ao longo da construção, em notas de rodapé, a 

fim de minimizar a densidade e conferir mais clareza textual.  

Denomina-se juízo rogante, o país possuidor de interesse jurídico ativo no pedido, 

ou seja, aquele que envia a solicitação, correlacionando-se com o Estado demandante. Já o 

juízo rogado, refere-se ao sujeito passivo desta relação, o que corresponde a autoridade 

estrangeira que recebe o pedido de cooperação, o Estado demandado. Cabe o esclarecimento 

de que nas relações internacionais, o complemento ativo e passivo se refere respectivamente 

a quem envia e a quem recebe pedidos de cooperação. 

Nos pedidos regidos por tratados, é necessária uma autoridade, referida como central, 

a qual trata-se de referência institucional que exercerá a função de recepcionar e transmitir 

os pedidos em cooperação (art. 26, IV do CPC). A autoridade central é um organismo público 

designado por um Estado para cumprir ou executar deveres de cooperação administrativa, 

permitindo comunicação rápida e eficaz entre os Estados parte, beneficiando o autor quanto 

à tutela pretendida.  É esta autoridade que no Brasil profere a comunicação interna e 
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estabelece tratos com os órgãos estrangeiros, se necessário, que estejam envolvidos com o 

pedido (art. 31, CPC) e de acordo com as definições do tratado em aplicação.  

 Os tratados internacionais dispõem ainda sobre a necessidade de uma instituição 

intermediária a qual irá mediar o trânsito documental para efeito de incorporação para análise 

interna nos Estados. Os pedidos são encaminhados pela instituição intermediária do Estado 

demandante à autoridade central do Estado demandado mediante solicitação em carta 

rogatória42,43, traduzida na língua do país que irá recebê-la.   

A carta rogatória é submetida a um juízo de admissibilidade e então o pedido é 

recepcionado na instituição intermediária do demandado. Neste sentido, trata o art. 260 do 

CPC dos requisitos da CR, que ao chegar ao STJ, é registrada e a parte interessada no Brasil 

é intimada por meio de aviso de recebimento.  

 
Art. 260.  São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: 

I – a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;  

II – o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado;  

III – a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;  

IV – o encerramento com a assinatura do juiz. 

 

As cartas ou comissões rogatórias podem ser ativas e passivas44. A CR ativa é a 

expedida por autoridade judiciária para a realização de diligências em outros países. É o 

documento que formaliza um pedido de um juiz ao Judiciário de outro país, com vistas à 

cooperação e factibilidade de atos processuais. Portanto, é instrumento processual destinado 

a fazer cumprir os atos processuais de mera tramitação ou instrutórios, como no caso de 

obtenção de provas e informações de estrangeiros45.  

Entretanto o trato com a CR é um processo longo decorrente do fato de haver a 

necessidade de autorização para fazer-se cumprir, ou seja, é necessário requerer ao STJ um 

exequatur, uma espécie de cumpra-se, para que possa ser executada por um Juízo Federal de 

1ª instância. Após o decurso do prazo para impugnar o pedido em CR, a carta é encaminhada 

ao PGR que proferirá o parecer, o qual é juntado aos autos e segue para a análise da 

presidência do STJ que decidirá pelo “cumpra-se” ou não.  

 
42 Carta rogatória é um instrumento pelo qual um país requer o cumprimento de um ato judicial ao órgão 

jurisdicional de outro país, para que este o cumpra. 
43 ROCHA, A.H.E. Cooperação jurídica internacional e os institutos da carta rogatória, homologação de 

sentença estrangeira e auxílio direto. Jus.com.br. 2017. p.1.  
44 BARBOSA JÚNIOR, Márcio Mateus. Cartas rogatórias ativas e passivas no Direito brasileiro 

contemporâneo. Revista Jus Navigandi, nº 3147, 2012. p.1. 
45 HUDSON, P.C.R. A cooperação jurídica internacional sob a perspectiva do Brasil: o viés de sua 

aplicabilidade. Rev Secr Trib Perm Revis, n. 14, p. 313-26, 2019. 

 

https://jus.com.br/artigos/21064/cartas-rogatorias-ativas-e-passivas-no-direito-brasileiro-contemporaneo
https://jus.com.br/artigos/21064/cartas-rogatorias-ativas-e-passivas-no-direito-brasileiro-contemporaneo
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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 Já A homologação de decisão estrangeira (HDE) nada mais é que o ato de conferir 

eficácia no Brasil de uma decisão oriunda de uma jurisdição de outro Estado-nação (art. 961, 

CPC) o que pode também ser via exequatur à CR, e obedecerá ao que dispuserem os tratados 

vigentes no Brasil e o RISTJ. Nesse curso, para a HDE na prestação de alimentos, a análise 

segue o juízo de delibação (art. 963, CPC), que consiste na observância dos seguintes 

critérios:  

 
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: 

I - ser proferida por autoridade competente; 

II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada à revelia; 

III - ser eficaz no país em que foi proferida; 

IV - não ofender a coisa julgada brasileira; 

V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense 

prevista em tratado; 

VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. 

 

  No juízo de delibação o que de fato é apreciado são questões de ordem formal que, 

verdadeiramente, refletem o devido processo legal para o reconhecimento do ato decisório 

estrangeiro, tais como a competência, a observância do contraditório e a adaptação do 

julgado às circunstâncias nacionais de ordem pública e a soberania. 

 Após o recebimento do pedido de homologação, a parte interessada será citada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 216-H do RISTJ), apresentar contestação ao pedido de 

homologação. Posterior ao lapso temporal, havendo contestação à HDE, o processo será 

distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao Ministro Relator os demais atos 

relativos ao andamento e à instrução do processo. Igualmente, a participação do Ministério 

Público está assegurada, posto que o art.216-L do RISTJ concede de 15 (dias) dias para 

impugnar o pedido de HDE. 

Portanto, o ato homologatório trata do rito para que a sentença estrangeira seja 

homologada, cabendo a verificação feita pelo tribunal que se baseia nos referidos requisitos, 

os quais estabelecem as condições para ser homologada bem como a metodologia da 

nacionalização da sentença estrangeira. A HDE pelo Poder Judiciário possui previsão na 

Constituição Federal de 1988 e, desde 2004, está outorgada ao STJ, que a realiza com 

atenção aos ditames dos arts. 15 e 17 do Decreto-Lei n.º 4.657/1942 (LINDB), do Código 

de Processo Civil de 2015 (art. 960 e seguintes) e do art. 216-A e seguintes do RISTJ. 
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2.2 Cooperação Jurídica Internacional 

 

No Brasil a cooperação internacional é constitucional, conforme disposto no art. 4º, 

inciso XI, que define a regência nas relações internacionais pelo princípio da cooperação 

entre os povos. Portanto a Cooperação Jurídica Internacional (CJI) é um instrumento que 

pode ser usado na concretização de valores universais, posto que é definida como:  

 
Conjunto de normas e princípios, estabelecidos no plano internacional ou em 

conexão com o direito interno, com o objetivo de aproximar, harmonizar e unificar 

o entendimento normativo entre direitos e povos, sobre questões de caráter 

internacional, assentadas sob o princípio da cooperação ou solidariedade, que tem 

por objetivo disciplinar mecanismos jurídicos de efetivação normativa, processual 

ou procedimental do direito entre diferentes Estados46. 

 

Esta cooperação nada mais é do que um intercâmbio interjurisdicional, com vistas a 

prestar suporte às ações, decisões e atos desenvolvidos em conformidade com o direito 

extraterritorial, que confere autonomia para dar providências processuais ou administrativas, 

oriunda do Poder Judiciário de um Estado. Para tanto, o dever de cooperação internacional 

é um princípio previsto em convenções internacionais, tornando efetivo o compartilhamento 

de direitos entre Estados47. Logo, o que deriva dessa cooperação é a viabilidade de atos 

judiciais e administrativos segundo interesses, porém preservando-se as autonomias e 

utilizando-se tratados ou a reciprocidade. 

Conforme mencionado anteriormente, a CJI pode se dar de três formas 

procedimentais: por cumprimento de cartas rogatórias, auxílio direto e HDE.  

No Brasil, a CJI tem sido a via de acesso a resultados concretos com relação à proteção 

de menores, seja no tocante a sequestro internacional quanto na fixação de alimentos e 

reconhecimento de decisões estrangeiras. A CJI ampliou os meios de comunicação, 

especialmente num momento em que pessoas físicas e jurídicas passaram a estabelecer 

relações em diferentes países, com a constituição de famílias transnacionais48. Nos últimos 

anos verifica-se aumento dos casos envolvendo menores e pensão alimentícia49. 

 
46 MENEZES, H.G; COSTA, R.L.; RIBEIRO, W.A. et al. Prestação de alimentos no estrangeiro. 

Webcache.google. 2015. p. 1. 
47 ALLE, S.S. Cooperação jurídica internacional e dever geral de cooperar. Rev Secr Trib, n. 10, p. 132 - 152, 

2017. p.140. 
48 HILL, F.P. A nova fronteira do acesso à justiça: a jurisdição transnacional e os instrumentos de cooperação 

internacional no CPC/2015. Rev Eletr Dir Proc, v. 18, p. 261-96, 2017. 
49 MAEKELT, T. El desarrollo del derecho internacional privado en las Américas. OAS.ORG. 2002.  p. 1. 
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O Brasil ratificou a Convenção de Nova Iorque sobre Prestação de Alimentos no 

Estrangeiro50, a Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar (1989) e mais 

recentemente, em 2017, a Convenção de Haia sobre Prestação de Alimentos no Exterior 

(2007)51. Com relação a Convenção da Haia, num mesmo decreto foram promulgados a 

Convenção Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família e o seu 

Protocolo sobre Lei Aplicável às Obrigações de Prestar Alimentos. Este protocolo é 

documento complementar definindo regras para legislação aplicável aos pedidos de pensão 

alimentar52. 

O pedido de fixação internacional de alimentos possui procedimentos específicos para 

que se garanta o acesso. Entretanto, nem toda sociedade e operadores do direito tem 

propriedade dos procedimentos e avanços que facilitam o andamento do pedido. De outro 

modo, a CJI pode se desenvolver na via diplomática e contar com autoridades centrais e 

redes de cooperação entre órgãos do Executivo, Ministério Público e Judiciário53. 

 O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) é o órgão que gerencia a 

aplicação de convenções internacionais de cooperação, de maneira que os pedidos em face 

de devedores residentes e domiciliados no exterior, em geral, tramitam via esta autoridade 

central, por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ)54, mas é possível a referência 

de outras autoridades centrais como a Procuradoria Geral da República (PGR) e a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República55. 

Assim, o Brasil reitera a importância do viés internacional para solução das questões 

judiciais e administrativas que dependem de outros países, e reafirma o compromisso de 

cooperar para a efetiva prestação transnacional de alimentos.  

 

  

 
50 BRASIL. Decreto n. 56.826, de 02 de setembro de 1965. Convenção sobre a prestação de alimentos no 

estrangeiro. 
51 XAVIER, R.P; SILVA, E.B.R; VARGAS, D.T. Cooperação jurídica nas cobranças de alimentos no plano 

internacional. PUC-RIO.BR. 2014. p. 1-8. 
52 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Justiça e Segurança Pública. Convenção de Haia sobre Alimentos. 2020. 
53 PORTELA, C.H.G. Direito Internacional Público e Privado – Incluindo Noções de Direito Humanos e de 

Direito Comunitário. 7a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2015. 
54 SILVEIRA, A.J.A. A Convenção da Haia sobre Alimentos na prática. Cooperação em Pauta, n. 33, 2017. 
55 HUDSON, P.C.R. A cooperação jurídica internacional sob a perspectiva do Brasil: o viés de sua 

aplicabilidade. Rev. Secr. Trib. Perm. Rev., n. 14, 2019 
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2.3 Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro 

 

2.3.1 Aspectos gerais 

  

Intitulada Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre prestação de 

alimentos no estrangeiro, comumente referida como Convenção de Nova Iorque, foi 

apresentada em 1956 e no mesmo ano o Brasil promoveu sua adesão. Entretanto, somente 

em 1965 foi aprovada no Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto nº 56.826. Esta 

convenção foi o marco regulatório normativo internacional da cooperação na esfera da 

obrigação de prestar alimentos. 

 A convenção foi definida no intuito de conferir celeridade às soluções de problemas 

humanitários, a exemplo de situações em que o demandante, que busca o benefício, é pessoa 

sem recurso e que necessita acessar seu responsável no estrangeiro para obter sustento, o que 

se associa a limitações legais para a execução da prestação de alimentos ou cumprimento de 

sentenças.  

Trata, portanto, de um instrumento que tem como objetivo a solução de conflitos 

acerca da fixação e cobrança de alimentos em situações em que as partes (demandante e 

demandado) da relação jurídica alimentar residem em países distintos. Para isso reuniu 

normas com vistas à simplificação de mecanismos, facilitando e conferindo celeridade ao 

processo. 

 Dada a distribuição espacial distinta, entre demandante e demandado, estabelece a 

Convenção a designação de organismos para agirem como representantes, as autoridades 

remetentes, que correspondem a autoridades administrativas ou judiciárias, e as instituições 

intermediárias, podendo ser um organismo público ou particular. Portanto, para a CNI fica 

estabelecido um órgão responsável por enviar os pedidos de CJI (autoridade Remetente) e 

outro órgão que os recebe no país demandado (instituição intermediária). 

Dentre as atribuições da instituição intermediária estão: 

● Tomar quaisquer medidas com a finalidade de garantir a prestação de alimentos, 

sempre dentro dos limites dos poderes a ela conferidos pelo demandante;  

● O poder de iniciar uma nova ação alimentar baseada na decisão transmitida, bem 

como fazer executar qualquer sentença (via exequatur), decisão ou outro ato 

judiciário;  

● Manter a autoridade remetente informada ou mesmo notificar em caso de 

impedimento. 
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Assim, no ato da ratificação da convenção, o Estado-parte deve comunicar ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas (SGNU), as designações das representações e depósito 

do documento ratificado. Inicialmente o Brasil delegou as atribuições à Procuradoria Geral 

do Distrito Federal, entretanto a Lei nº 5.478/1968 (Lei de alimentos) alterou a delegação, 

fixando a competência no Juízo Federal de residência do devedor para as atribuições e 

designou como autoridade central a PGR. Ela é a autoridade central, que acumula ambas as 

atribuições, nas ações que envolvem a fixação de alimentos entre demandantes de Estados 

distintos e signatários desta convenção56. 

 Quanto à regulação, a lei que rege as ações e qualquer questão conexa é a do Estado 

do demandado. Atualmente cerca de 65 países (Anexo A) são signatários da convenção e, 

portanto, podem mediante este instrumento buscar soluções aos conflitos. Dentre os países, 

a América do Sul está representada pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e 

Uruguai. 

 

2.3.2 Procedimentos de pedido e análise 

 

Para formalizar ação com vistas à obtenção de alimentos estrangeiros, considera-se 

a configuração entre Estado demandante (o credor) e Estado demandado (devedor), onde o 

demandante deve encaminhar o pedido à autoridade remetente do Estado demandado. De 

maneira que as partes contratantes precisam informar ao SGNU os itens de formalização de 

provas definidos pela lei do Estado da instituição intermediária, bem como as condições para 

que sejam admitidas. Além disso, havendo necessidade para ação da instituição 

intermediária, cabe emissão de procuração que a autorize agir em nome do demandante ou 

designar personagem habilitado, devendo serem apresentadas fotos de ambas as partes, 

demandante e demandado. 

O pedido de prestação de alimento pode seguir o protocolo da Convenção de Nova 

Iorque mediante ação da Procuradoria e Defensoria Pública da União. Diante da 

apresentação do pedido cabe à autoridade remetente acompanhar a tramitação e o 

atendimento das exigências legais do Estado da instituição intermediária. O pedido deve 

minimamente conter a identificação das partes e uma exposição detalhada das razões para o 

pedido, o objeto e em especial descrição relativa à situação econômica e familiar das partes.  

 
56 SILVA, V.A. Prestação de alimentos no e do estrangeiro: um estudo à luz do Direito Internacional. Âmbito 

Jurídico. 2018. 
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 Se considerado de boa-fé o pedido, a autoridade remetente transmite o conjunto de 

documentos à instituição intermediária e, é neste momento também que, após análise, a 

autoridade remetente pode fazer juízo de mérito, inclusive recomendar concessão de 

gratuidade judiciária e processual. Posteriormente, a autoridade remetente transmite ao 

demandante as decisões dos atos judiciários. 

 Nos casos em que os Estados-parte admitem CR, o tribunal de ingresso da ação 

poderá solicitar ao tribunal competente da outra parte, a execução de uma CR. Assim, para 

fins de acompanhamento dos procedimentos, a autoridade judiciária deverá informar à 

autoridade remetente e a instituição intermediária envolvidas e ao demandado, o dia e local 

em que proceder-se-á a execução da CR. 

No caso de pedido de execução de sentença estrangeira no Brasil, o pedido é recebido 

pela PGR, que confere os seus requisitos e remete à Procuradoria da República (unidade do 

MPF) mais próxima da residência do devedor. Uma vez intimado a comparecer à 

Procuradoria para ter ciência da demanda, pode tanto efetuar espontaneamente o pagamento 

do débito ou propor um acordo de pagamento. Ainda assim, o credor poderá concordar ou 

não. Havendo concordância será constituído um título executivo extrajudicial, que pode ser 

executado judicialmente, em caso de descumprimento.  

Permanecendo inerte o devedor, o pedido é devolvido à PGR para proposição de ação 

de HDE perante o STJ, para que se torne possível sua execução no país, posto que com a 

homologação, a sentença passa a ter valor jurídico idêntico as prolatadas no país. A partir 

disso, o STJ expede a Carta de Sentença, que será enviada à Procuradoria da República 

competente, ensejando a ação de execução de sentença perante a Justiça Federal57. 

 

2.4 Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Criança e outros 

Membros da Família 

 

Antes de adentrar na pauta específica, cabe destacar que a Conferência da Haia para 

o Direito Internacional, é uma organização intergovernamental composta por mais de cem 

países com o objetivo de uniformizar as regras de Direito Internacional Privado.  

Todo o presente texto sobre a convenção foi construído com base no Decreto nº 

9.176/2017 que a promulgou. 

 
57 CÂNDIDO, I.S.; LUIZ, J.H.B.; VASCONCELOS, R.B. Alimentos no Direito Internacional Privado. 

Seminários USP. 2018. p.2 
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2.4.1 Aspectos gerais 

 

 Também referida como Convenção da Haia sobre alimentos, é atualmente o principal 

instrumento de cooperação no âmbito da fixação internacional de alimentos no Brasil, isto 

porque trata de um instrumento que viabilizou medidas de aceleração dos pedidos de 

prestação de pensões alimentícias Brasil-exterior. Além do Brasil, cerca de 39 países 

ratificaram esta convenção (Anexo B).   

O próprio objeto da convenção demonstra o interesse em conferir celeridade ao 

trâmite de pedidos de alimentos, justamente por visar a eficácia do processo, de maneira que 

é apontado que a convenção foi elaborada na intenção de garantir a eficácia da cobrança 

internacional de alimentos. Nessa construção a convenção dispõe de um sistema amplo de 

cooperação entre as autoridades dos Estados contratantes visando garantir o deferimento e 

célere execução de decisões nessa matéria. É, portanto, uma convenção que buscou garantir 

não apenas o reconhecimento e a execução de decisões na matéria, como também 

possibilitou a obtenção ou modificação de tais decisões. 

 Apresenta-se com dois documentos em separado, a convenção propriamente dita, 

com suas disposições definidas em artigos e um protocolo aplicável às obrigações 

alimentares, que pode ser adotado ou não pelos Estados signatários. Porém, esse conjunto 

de documentos tem por objetivo a operacionalização da prestação de alimentos que decorrem 

de formação familiar com o cruzamento de diversos ordenamentos jurídicos. Esse 

favorecimento recai sobre o fato da prestação jurisdicional nestes casos ser mais lenta, dada 

a necessidade processual de diligências no exterior, assim como a execução da decisão, o 

que pode encontrar diferentes barreiras, como financeira, linguística e jurídica. 

A abrangência de sua aplicação, considerando o público-alvo do presente estudo, 

acolhe em especial, o reconhecimento e execução de decisão referente à obrigação alimentar 

a filhos menores de 21 anos (art. 2º, §1º, alínea “a”), porém podem os Estados contratantes 

limitar o âmbito para somente menor de 18 anos. Registra-se que a aplicação da convenção 

independe do estado civil dos pais, assim como traz a possibilidade de se fazer restrição, 

mediante reserva, ou ampliação, por declaração, de atos relacionados à aplicação da 

convenção (arts. 62 e 63). Essa flexibilidade é fruto da participação de países 

latinoamericanos, em especial o Brasil. 

Semelhante às demais convenções, há também a exigência da designação de uma ou 

mais autoridade central por parte do Estado contratante e a esta autoridade serão 

encaminhados os pedidos. O Estado que tomar parte na convenção deverá informar tal 
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designação ao Escritório Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado, no ato depositário do documento de ratificação, adesão ou declaração, conforme o 

caso.  

A convenção aborda amplamente as funções específicas das autoridades centrais, 

porém de forma concisa estas autoridades são as referências que prestarão auxílio no tocante 

aos pedidos, podendo transmitir, receber, bem como facilitar os procedimentos, buscando 

inclusive facilitar a prestação de assistência jurídica, informações detalhadas de credor e 

devedor, mediar execução de decisões, cobrança de pagamentos, obtenção de elementos de 

prova, auxílio na determinação de paternidade, obtenção de medidas cautelares, bem como 

facilitar a comunicação de atos processuais.  

Além de todas as atribuições, a autoridade central é o ente que assume também os 

custos na aplicação da convenção, podendo eximir o demandante das despesas pelos serviços 

prestados, à exceção de custos excepcionais. 

Com relação à autoridade central e de acordo com o MJSP, no Brasil foi designado 

para esta função o DRCI da SNJ, portanto os pedidos tramitam no MJSP via o departamento. 

Até meados de 2019 os pedidos de alimentos tramitavam por intermédio da PGR e partir de 

então, passaram a ser de responsabilidade da Defensoria Pública a União (DPU) e não mais 

da PGR. 

Essa convenção, em relação aos Estados contratantes, tem preferência de aplicação em 

relação a Convenção de Nova Iorque, editada em 1956, na correspondência dos Estados de 

aplicação dessa convenção, ou seja, os Estados-parte da CNI, alteram preferencialmente o 

protocolo para a CH, à exceção dos processos em tramitação ao tempo da ratificação da CH 

pelos países, estes permanecem até o encerramento no protocolo da CNI. Para os Estados 

que não integram a CH os pedidos seguem encaminhados à PGR e não ao DRCI. Cabe 

destacar que a prioridade de aplicação da CH em detrimento da CNI está relacionada ao fato 

de que muitos pedidos de alimentos envolvem os Estados Unidos e este ratificou a CH, mas 

não a CNI. 

Um dos aspectos que fortalecem a aplicação deste instrumento reside no fato da 

possibilidade de prestação de assistência jurídica gratuita (arts. 14 a 17) para os pedidos de 

alimentos. Nesse caso, o Estado Requerido oferecerá gratuidade para qualquer pedido em 

matéria de alimentos para filhos menores de 21 anos apresentado por credor, porém essa 

gratuidade se limita às disposições dos art. 10, §1º, alíneas a e b, e art. 20, §4º, caso após 

análise entender-se que no mérito, o pedido ou qualquer recurso são infundados. 
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 Tais artigos referem-se, quanto ao art. 10, reconhecimento ou reconhecimento e 

execução de decisão; e execução de decisão proferida ou reconhecida no Estado Requerido. 

Quanto ao art. 20, o Estado Contratante adotará medidas com vistas a proferir decisão em 

favor do credor, porém não sendo possível reconhecer a decisão, por manifesta declaração 

de reserva por parte do Estado, ou se o devedor residir habitualmente nesse Estado. De outro 

modo, dispõe a convenção que tais disposições não se aplicam aos pedidos diretos à 

autoridade competente do Estado Requerido e nem quando o pedido apresentado conjugar a 

obrigação decorrente de relação conjugal e à menor de 21 anos. 

Quanto ao reconhecimento e execução de decisão, dispõe o art. 21, §1º, sobre a 

execução divisível ao Estado Requerido, quando este não puder reconhecer ou executar com 

integralidade, lhe sendo garantida a partição dos pedidos. Da mesma forma, poderão ser 

denegados tais atos em matéria de alimentos quando houver, entre outros motivos, 

incompatibilidade com a ordem pública do Estado Requerido e ficar caracterizada a 

obtenção por fraude ou falsificação.  

A convenção prevê que o Estado Requerente, por intermédio de um demandante, pode 

em matéria de alimentos acionar autoridade competente, que pode ser ou não a autoridade 

central, a depender de cada Estado, com vistas à obtenção ou modificação de decisão 

judicial. A execução da sentença é regida por lei do Estado Requerido e ao ser mediado por 

autoridade central torna-se procedimento célere, quanto a transmissão do pedido à 

autoridade competente para trâmite executório, ou seja, a execução propriamente dita ou o 

registro de seus efeitos. 

Cabe destacar, que o Brasil foi mentor da proposta de incentivo à ratificação ou adesão 

à Convenção da Haia sobre Cobrança Internacional de Alimentos, a qual tomou parte no 

Documento Final de Conclusões e Recomendações das VII e VIII Reuniões de Ministros da 

Justiça ou Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas, ocorridas em abril de 

2008 e fevereiro de 2010, respectivamente. 

 

2.4.2 Procedimentos de pedidos e análise58 

 

Em relação ao conteúdo aqui descrito, foi extraído, conforme nota de rodapé, do 

manual prático para analistas de casos da Convenção da Haia disponibilizado no sítio do 

 
58 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). Manual Prático para Analistas de Casos Sobre a Convenção 

de Prestação de Alimentos para Crianças de 2007 / Conferência da Haia de Direito Internacional Privado – 

Haia. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, 2018. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública. Do mesmo modo, os procedimentos se aplicam 

aos contratantes signatários da referida Convenção. Além disso, destaca-se que é sempre 

importante ter conhecimento de possíveis reservas ratificadas pelo Estado requerido, que 

pode divergir das definições de aplicação do Estado requerente, e neste caso, deverão ser 

adotadas e consultadas para efeitos processuais. 

Em linhas gerais os pedidos são feitos a uma autoridade central do Estado 

contratante. Trata o art. 10 da Convenção da Haia (2017) sobre os tipos de pedidos. Segundo 

o manual prático da SNJ, são quatro os tipos de pedidos aceitos nos moldes da convenção, 

os quais referem-se a pedidos de execução, reconhecimento ou de reconhecimento e 

execução, estabelecimento de uma decisão de prestação de alimentos e pedido de 

modificação. Cada tipo de pedido correlaciona-se a dada situação de interesse do 

demandante (art. 10, §2º). 

O pedido de reconhecimento isolado ou conjugado com o de execução de decisão59 

proferida no estrangeiro para que seja reconhecida no Estado requerido60 (ex. Brasil), 

significa que se pretende que a decisão seja executada como se tivesse sido proferida no 

Brasil, utilizando-se os mesmos fundamentos, porém a decisão deve ter sido proferida no 

Estado contratante61. 

Nessas circunstâncias o pedido é comunicado a autoridade central do Estado 

requerente62 que o transmite ao Estado requerido, onde a autoridade central é responsável 

por remeter a decisão contida no pedido à autoridade competente63, que no caso do Brasil e 

nos moldes desta convenção é o Ministério da Justiça e papel exercido por intermédio do 

DRCI da SNJ, para registrar e declarar executável, p. ex., o pedido de alimentos. O devedor 

é notificado sobre o reconhecimento da decisão, quando poderá contestar ou não da mesma. 

Uma vez reconhecida e desobedecida a decisão, ex. não pagamento, deve a 

autoridade competente do Estado requerido processar as medidas legais a fim de executar a 

decisão e remeter os valores correspondentes ao devedor (art. 10, §§1º e 2º, “a” e “b”). 

 
59 Uma decisão de prestação de alimentos estabelece a obrigação de o devedor pagar os alimentos e também 

pode incluir ajustes automáticos por indexação e pedido de pagamento de valores atrasados, alimentos 

retroativos ou juros e uma determinação dos custos ou despesas. p. 23. 
60 Estado Requerido é o Estado que recebe o pedido e que está sendo requisitado a processar o pedido ou 

solicitação. p. 25. 
61 Estado Contratante é um Estado vinculado com a Convenção porque ele completou o processo de ratificação. 

p. 24. 
62 Estado Requerente é o Estado em que o demandante reside e onde o pedido da Convenção é iniciado. p. 25. 
63 Autoridade competente é o órgão público ou pessoa em determinado Estado que é responsável ou autorizado 

pelas leis do Estado a executar tarefas específicas da Convenção. p. 40. 
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Nos casos isolados de pedido de execução, difere nos atos tão somente o fato de que 

a decisão já foi reconhecida, cabendo no momento, que o Estado requerido a execute. Cabe 

ressaltar que quando a decisão ocorre no Estado requerente, apenas será solicitada a sua 

execução, porém se foi a decisão proferida em Estado requerente da jurisdição na qual a 

sentença será executada, há necessidade antecedente do reconhecimento da sentença, 

situação em que se aplica aqui no Brasil, por exemplo, a homologação de sentença 

estrangeira. 

Quando se tratar de pedido para o estabelecimento de uma decisão, o demandante 

solicitará à autoridade central onde reside o credor que transmita um pedido, de sua autoria, 

à autoridade central do Estado em que reside o devedor para que seja prolatada a decisão. 

Em geral, a autoridade central remete o pedido à autoridade competente, ex. em determinado 

Estado daquele país, cuja autoridade ciente da decisão tem a competência para executar, se 

necessário, e os valores serão enviados ao responsável pela criança no Estado requerente. 

Caso o pedido seja de modificação da decisão, situação em que se apresenta fato 

novo, ex. alteração de situação financeira do devedor, o interessado (credor ou devedor) 

solicita a autoridade central de residência que transmitirá a solicitação ao Estado em que a 

modificação deve ser proferida, desde que o Estado permita, portanto, as modificações não 

cabem ao país requerido. 

Considerando aspectos gerais, diante da diversidade de Estados e seus idiomas, os 

pedidos e documentos que o acompanham, segue no idioma original, porém deve também 

conter versão traduzida de ambos na língua oficial do Estado requerido, salvo se autoridade 

competente a dispensar. Quanto à validade documental, não é exigido que o pedido seja 

autenticado, inclusive nos casos de reconhecimento ou de reconhecimento e execução é 

prevista cópia simples (art. 12, §2º, arts. 13, 25 e 30). 

Na consolidação dos pedidos a autoridade central do Estado requerido se 

compromete com a instrução do processo, visando garantir adequado preenchimento dos 

formulários e juntada da documentação necessária à efetivação do pedido a ser enviado ao 

outro Estado (p.87). De maneira simplificada as etapas estão reunidas no quadro abaixo (p. 

88) (Quadro 1)  
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Quadro 1 - Etapas básicas de processamento do pedido de reconhecimento e/ou execução 

1. Reunir documentos necessários e assegurar o teor de informações 

2. Avaliar se o pedido cabe nos termos da Convenção 

3. Identificar onde a decisão foi proferida e se já foi reconhecida no Estado requerido 

4. Traduzir documentos necessários        

5. Preencher o pedido e anexar todos os documentos  

6. Enviar o formulário de transmissão à autoridade central do Estado requerido 

 Nos termos do art. 23, §1º da Convenção, para o reconhecimento e execução os 

procedimentos são regidos pela lei do país requerido. Tal pedido pode ser formulado pelo 

credor à autoridade competente para que a declare executável ou mediante registro de 

execução da decisão via autoridade central, e esta encaminhará o pedido à autoridade 

competente (art. 23, §§2º e 3º). Para que se conclua a execução, esta autoridade ouve as 

partes e só então a reconhece (art. 24, §3º). Se o processo envolve direito a alimentos de 

incapaz ou relativamente incapaz, deve haver HDE pelo STJ nos termos da Constituição (art. 

105, I, “i”) e do CPC (art. 961), com vistas a análise dos requisitos e para que o credor 

obtenha o título judicial. 

 

2.5 Abordagem a partir de Julgado 

2.5.1. Limitações à aplicação da Convenção de Nova Iorque 

 

 De outro modo alguns entraves podem ser apontados como fatores limitantes da 

aplicação da Convenção de Nova Iorque. Segundo registro no sítio do MPF64 em relação a 

prestação de alimentos que corroborem com a efetividade ao filho menor: 

● Impossibilidade de cumprimento da prisão civil: os pedidos de natureza executória 

encaminhados pela PGR ao Estado requerido dependem da adequação ao ordenamento 

daquele Estado. Portanto, os pedidos de cumprimento de mandado de prisão civil (art. 

733, CPC) não podem ser cumpridos por ausência de previsão legal desse instituto no 

estrangeiro. Essa prisão é então convertida a citação para pagamento espontâneo ou se 

constitui em mora; 

 
64 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/alimentos-internacionais-

convencao-de-nova-iorque-1/3-cartas-rogatorias 
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● Impossibilidade de execução: quando o executado não possui bens ou valores à 

penhora no país onde reside, além do que, os Estado são resistentes ao cumprimento 

das execuções com a justificativa de que tais decisões ultrapassam à soberania. Neste 

caso, o que se observa é maior eficácia a atos meramente processuais, com prejuízos 

do cumprimento das CR que exigem adequação à ordem pública e à soberania. 

● Impedimento convocatório: nos casos de pedido rogatório, a emissão da 

convocatória segue antecedência de 180 dias da audiência (Portaria interministerial n. 

501/2012, MRE/MJ) e, por perda do prazo, é comum a devolução da convocatória sem 

o devido cumprimento. 

● Ato nulo: a remessa direta de documentos (juízo local - Estado requerido) não 

caracteriza reciprocidade e enseja ato nulo de pleno direito, portanto, não se pode 

suprimir a remessa via autoridade central. 

 

2.5.2 Caso jurisprudencial 

 A Convenção da Haia de prestação de alimentos está progressivamente substituindo 

a aplicação da Convenção de Nova Iorque nos Estados que a aplicam. Esta Convenção não 

trouxe uma mudança significativa nos procedimentos, mas segundo o MJSP, oferece de fato 

mais efetividade. Anteriormente, e de forma geral, a sentença brasileira que determinava o 

pagamento da pensão era encaminhada para o país estrangeiro e, reiteradamente, não era 

aceita para execução (cobrança). Atualmente há critérios para a decisão brasileira ser 

recusada. Se cumpridos tais requisitos, a sentença deve ser aceita, e neste diapasão reside 

um grande avanço na cooperação jurídica internacional. 

O que se observava na ausência de tratados, ou seja, via reciprocidade na CJI, era 

que a simples localização do devedor e o cumprimento de sentença tornavam-se difíceis, o 

que favorecia a fuga dos devedores para outros territórios buscando se eximir da obrigação 

alimentar, o que culminava com a desistência do processo no entendimento da inviabilidade 

do sucesso, ou seja, a prestação transnacional de alimentos era tratada praticamente como 

objeto impossível.  

Mais recentemente o Brasil previu no seu ordenamento a prisão civil do devedor (art. 

528, §§3º e 7º, CPC) mas, no entanto, conforme citado anteriormente, este instituto também 

não pode ser aplicado em outra jurisdição, e neste sentido os tratados hoje permitem algumas 

intervenções que buscam não só facilitar, mas forçar uma garantia à obrigação alimentar. É 



42 
 

possível atualmente reter passaporte e suspender no exterior a habilitação (carteira de 

motorista) do devedor. 

Um dos Estados em que a prestação de alimentos é processo difícil são os EUA. O 

caso aqui apresentado permite dimensionar o quanto a aplicação da convenção pode conferir 

efetividade e relevância no campo prático sobre prestação de alimentos, bem como 

celeridade. Mesmo diante da CJI, os EUA não reconheciam os pedidos de execução de 

sentença brasileira, salvo se a ação fosse iniciada naquele Estado.  

Busca-se ilustrar, no caso apresentado trata de ação interposta em 2016, portanto 

refere-se à tramitação pela via da CJI mediante mecanismo de reciprocidade, posto que, 

apesar de ter sido celebrada em seu território, os EUA não ratificaram a Convenção de Nova 

Iorque para prestação de alimentos, vigente naquele ano e conforme define o CPC (art. 26, 

§1º)65: 

 

O Caso 

 
DECISÃO. [...] homologação antecipada da sentença estrangeira proferida pela Corte de Justiça do Estado da 

Carolina do Norte, Estados Unidos da América, que tratou de alimentos fixados em favor de seus filhos 

menores. Com a pretendida homologação, o requerente, objetiva ver declarada a inexistência de sentença 

brasileira para ser cumprida no exterior. Para tanto, apresenta os seguintes argumentos (fls. 4-5): (i) Em 

sentença de 2016, nos autos [...], a Justiça brasileira fixou a guarda definitiva dos 02 (dois) filhos em favor da 

Genitora e os alimentos [...], para serem praticados nos EUA, onde residem as partes. (ii) O MM. Juiz a quo 

brasileiro também determinou a execução dos alimentos que estão sendo praticados nos EUA, [...]. (iii) A 

Justiça do Estado da Carolina do Norte, nos EUA, com base [...] Estatuto Geral da Carolina do Norte nos EUA 

– negou homologar a sentença brasileira [...] e exarou nova sentença nos autos do processo [...] fixando a 

guarda compartilhada e os alimentos [...]. (iv) A sentença brasileira é inexistente “ipso iure”, vez que criou 

direitos e obrigações para serem praticados nos EUA, em violação ao princípio da soberania territorial do 

devido processo legal nacional (CF/88 e dos art. 21 e 22 do CPC) e o dos EUA. Também é inexistente “ipso 

iure” a decisão do MM, Juiz a quo nacional de executar deveres praticados nos EUA, vez que o juízo brasileiro 

não tem jurisdição nos EUA. (v) A inexistência ou nulidade da sentença brasileira e a execução advinda da 

mesma está sendo questionada no Juiz natural. [...] (vii) Para atender o pedido é dispensável a análise do mérito 

da sentença nacional e da dos EUA, bastando apenas observar a cognição das duas sentenças. [...].66 

 

 

Assim, com relação ao caso colacionado, os pedidos de execução de sentença 

estrangeira e cartas rogatórias com solicitação de diligências, endereçados aos EUA 

dependem de ajuizamento de ações perante sua Justiça, se aplicada a Convenção da Haia é 

válida a ação ajuizada em quaisquer das jurisdições, desde que não haja decisão anterior 

diametralmente oposta. O Brasil adota o sistema que prevê ser de jurisdição internacional 

concorrente com a estrangeira e não exclusiva, portanto, o ajuizamento de ação judicial no 

 
65 Art. 26, § 1º, que, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base 

em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Assim, caso não tenha sido celebrado tratado entre os 

Estados, a cooperação jurídica pode ocorrer se observado o princípio da reciprocidade. 
66 STJ. HDE Nº 3.005 - US (2019/0142143-0). Relator: Ministro João Otávio de Noronha. DJe nº 2726 de 

07/08/2019). p. 1. 
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Brasil, não inviabiliza a HDE que versou sobre a mesma matéria.  A pendência de ação 

judicial no Brasil não impede a HDE; mas sim a existência de decisão judicial contrária ao 

conteúdo da sentença estrangeira, sob pena de manifesta ofensa à ordem pública e violação 

à soberania nacional. Tais atos podem ser limitados na aplicação da Convenção pela 

exigência do juízo de delibação. Porquanto esses entraves que ainda decorrem da mera 

aplicação da reciprocidade e tangenciam a competência jurisdicional, incluindo 

superveniência de decisões, podem ser antecipadamente dirimidos pelo rito da Convenção.  

Além dos aspectos procedimentais de aplicação dos tratados, que representam a 

acessibilidade ao direito e a sustentação da dignidade da pessoa humana, a ratificação dos 

tratados na esfera transnacional de alimentos confere na prática e no exercício jurisdicional 

a efetividade das sentenças proferidas por juízos de alguns Estados. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RELATÓRIOS 

ESTATÍSTICOS E JULGADOS  

 

3.1 Quanto a Materialidade 

 

O conjunto de documentos atendeu a dois aspectos de análise da prestação 

internacional de alimentos, permitindo caracterizar: os pedidos tramitados no Brasil e a 

dinâmica material, processual e procedimental dos julgados do STJ na perspectiva do recorte 

documental selecionado e analisado.  

 

3.1.1 Para a análise dos pedidos tramitados no Brasil 

 

A coletânea material foi estabelecida a partir dos relatórios estatísticos67 do MJSP e 

do caderno de indicadores68 do DRCI/SENAJJUS, referentes aos anos de 2017 a 2020. A 

delimitação temporal foi determinada pelo fato da ratificação recente da Convenção da Haia 

sobre alimentos, que ocorreu mais precisamente em outubro de 2017.  

Na construção analítica do panorama de pedidos internacionais de alimentos que 

tramitaram no Brasil no período referido, foram levantados os relatórios estatísticos mensais 

publicados e disponíveis virtualmente no sítio do MJSP, na aba CJI69 em matéria civil70 e na 

aba estatísticas71. No endereço eletrônico foram coletados um total de 48 relatórios (12/ano) 

e identificados em cada um os itens de interesse, quais foram:  

● Tipificação dos pedidos relacionados a alimentos; e 

● Base legal diretamente relacionada a pedidos de alimentos. 

 No caderno de indicadores do DRCI foram selecionados exclusivamente os dados 

de: 

● Pedidos de alimentos no decênio 2010-2020. 

 
67 MJSP. Relatórios estatísticos e representações gráficas dos pedidos de Cooperação Jurídica Internacional 

tramitados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria 

Nacional de Justiça (DRCI/SENAJUS). 2017-2020.  
68 MJSP. DRCI. Indicadores DRCI/SEJANUS. 2020.  
69 https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional 
70 https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-

materia-civil 
71 https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/estatisticas 
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Observou-se que os relatórios estatísticos do ano de 2020 não apresentaram as 

informações de interesse, portanto foram excluídos, finalizando uma coleta de 36 relatórios 

estatísticos e o caderno de indicadores para análise (Figura 2), cujos dados utilizados estão 

reportados na p. 32 do documento. 

Quanto ao perfil de pedidos tramitados, foi extraído o quantitativo de pedidos por 

CJI obtido em documento único, publicado em janeiro de 2021. 

 

Figura 2 - Fluxograma de captação de documentos do Superior Tribunal de Justiça para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: (CR) carta rogatória, (HSE) homologação de sentença estrangeira. 

 

3.1.2 Para a análise dos julgados do Superior Tribunal de Justiça 

 

A coletânea material foi estabelecida a partir dos instrumentos de CJI, nas 

modalidades HDE (Apêndice A) e CR (Apêndice B) analisadas pelo STJ (Figura 2). 

Considerando a captação de documentos, na primeira etapa da seleção, por 

intermédio dos descritores de inclusão72 e termos de exclusão detalhados em caráter 

metodológico, foram identificados 145 possíveis registros candidatos à análise e baixados 

do sítio Jusbrasil referente ao período exato de 01.012018 a 31.12.2020. Limitou-se a ações 

envolvendo somente menores de 18 anos, em conformidade com a Convenção da Haia. 

Em seguida foi realizada a seleção, na qual os registros foram avaliados quanto ao 

efetivo teor, considerando que muitos registros conjugam mais de um pedido, a exemplo de 

 
72 A pesquisa foi realizada com vários descritores a fim de maximizar a captação de documentos, para tanto 

utilizou-se os seguintes termos em diferentes cruzamentos: “obrigação alimentar”, “alimentos internacionais”, 

“alimentos no estrangeiro”, “prestação de alimentos”, “sentença estrangeira”, “homologação”, “sentença 

estrangeira contestada”, “menor de 18 anos”, “filho menor”, “Convenção de Nova York”, “Convenção da 

Haia” e “Carta Rogatória”. 

SELEÇÃO 

(n = 73) 

CR/Decisão 

(n = 36) 
HDE 

(n = 37) 

Critério de exclusão 

COLETÂNEA MATERIAL 

JULGADOS RELATÓRIOS 

(n = 37) 

Pedidos 

(n = 36) 

Indicadores 

(n = 01) 
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pedido cumulado de divórcio, alimento, guarda, visita e partilha. Nos casos em que o registro 

captado se referia a decisão acerca de objeto divergente da prestação de alimentos, efetuou-

se a exclusão, porém foram utilizados todos os documentos com pedidos cumulados em que 

se tratou da prestação de alimentos independente da outra causa de pedir.  

Cabe ressaltar que os descritores não selecionam o documento conforme a 

especificidade exigida do objeto em estudo, a exemplo do termo “alimento” “exterior” 

“convenções” em que se captou documentos relacionados a empresas, ao verbo 

convencionar e outros aspectos, caso em que também foram excluídos. Portanto, as 

avaliações realizadas tratam da identidade de um recorte documental no período de 2018 a 

2020 que espera-se refletir a ampla maioria de análises desta matéria pelo STJ. 

Nesta perspectiva foram submetidos a efetiva análise 73 registros (Figura 2), 

distribuídos entre CR (n=36) e HDE (n=37). Cabe ressaltar que das CR, 27 documentos 

referem-se a despachos e os demais são iniciais rituais de recebimento de CR.  

 

3.2 Quanto aos Pedidos de Alimentos Tramitados em Cooperação Jurídica 

Internacional no Brasil  

 

3.2.1 Tipificação e base legal 

 

Neste título serão apresentados dados dos relatórios de pedidos tramitados no 

DRCI/SNJ. 

Os dados referentes a pedidos de cooperação internacionais de alimentos que 

tramitaram no Brasil, como Estado requerido, no período avaliado parecem reforçar o que 

tem sido apontado na literatura, que em função da globalização este tipo de ação tem se 

tornado mais prevalente. 

Segundo dados dos relatórios estatísticos depositados no sítio do MJSP, dentre os 

pedidos relacionados à CJI em matéria de alimentos, sem separar as especificidades, como 

pedido cumulados, observa-se que houve aumento no número de pedidos totais referentes a 

alimentos de 2018 (n = 426) para 2019 (n = 610) (Figura 3) e este foi da ordem de 43,2%, e 

acrescenta-se que, em relação ao ano de 2020, não há registros nos relatórios quanto aos 

tipos de pedidos limitando a inferência da avaliação quantitativa e qualitativa.  
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Figura 3 - Quantitativo de pedidos de alimentos em 

ações que tramitaram por Cooperação Jurídica 

Internacional no Ministério da Justiça e Segurança 

Pública nos anos de 2018 e 2019. 

 

Fonte: sítio do MJSP, 2021. 

 

Dentre os pedidos tipificados nos relatórios do MJSP, os mais prevalentes foram 

descritos como “alimentos” (2018: n = 281 vs. 2019: n = 483), “fixação de alimentos” 

(2018: n = 14 vs. 2019: n =17), “execução de alimentos” (2018: n = 92 vs. 2019: n = 59) e 

“pedidos de identificação de paternidade cumulado com alimentos” (2018: n = 17 vs. 2019: 

n = 09). As demais tipificações tiveram pouca contribuição (Apêndice C).  Cabe ressaltar 

que não há clareza quanto a delimitação para a tipificação “alimentos”, mas entende-se que 

não estão incluídas as demais tipificações consideradas acima, porém provavelmente 

contabiliza pedidos de alimentos incluindo filhos, cônjuges e outros membros da família, 

conforme o caso. 

Portanto a análise dos pedidos não traduz todo o período analisado no estudo e não 

representa especificamente filho menor, mas sinaliza um possível aumento, caso não 

houvesse uma intercorrência de força maior no Brasil, compreendido como ano atípico em 

razão da pandemia da Covid-19, reconhecida oficialmente a partir de março daquele ano no 

nosso país e que supostamente levou a alterações nas atividades do MJSP e na interposição 

de ações que envolveram demandas transnacionais.  

Os pedidos de CJI são formulados tendo uma base legal como fundamento, assim 

verifica-se que quanto a base que fundamenta a prestação de alimentos aplicada aos pedidos, 

o MJSP tem registrado a aplicação das Convenções de Haia, Convenção de Nova Iorque e 

também da Convenção Interamericana no período, a qual deixou de integrar o estudo pela 

observância da não aplicação mediante HDE analisadas. Entretanto cabe considerar as de 

maior expressão dentre os pedidos, nesse caso verifica-se que em 2018 os pedidos 

fundamentados na Convenção da Haia (2018: n = 125; 2019: n = 82) foram apresentados em 

maior frequência comparado a de Nova Iorque (2018: n = 13; 2019: 02) (Figura 4), embora 
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no ano seguinte o número registrado de pedidos tenha reduzido drasticamente para ambas, 

mas a relação prevalente se manteve. 

 

Figura 4 - Frequência de aplicação das convenções de 

prestação de alimentos como base legal em pedidos que 

tramitaram por Cooperação Jurídica Internacional no 

MJSP nos anos de 2018 e 2019. 

 

Legenda: (CH) Convenção da Haia, (CNI) Convenção de 

Nova Iorque. 

  

Os dados dos relatórios não são muito amplos e não seguem uma padronização, 

motivo pelo qual não foi possível estabelecer um panorama temporal, mas fidedigno, além 

do período em análise. Neste contexto, buscou-se avaliar separadamente o ano de 

implementação da Convenção da Haia, que ocorreu precisamente no mês de outubro de 

2017, o qual é o único ano que antecede o período em estudo que tem relatório contendo o 

tipo de pedido e referente a poucos meses (outubro a dezembro) versando sobre a base legal 

relacionada. 

 Verificou-se em 2017 que os pedidos relacionados a alimentos em tramitação no 

setor totalizaram 488, portanto foi 12,7% maior do que o quantitativo de 2018 e 20% menor 

em relação a 2019. Com relação a aplicação da base legal, não houve registros de janeiro a 

setembro, em contrapartida, entre outubro e dezembro a base legal com aplicação da 

Convenção da Haia totalizou 53 registros e outros 08 relacionados ao seu protocolo aplicável 

e somente 02 registros para a Convenção de Nova Iorque.  

 Nos parece óbvia a expansão repentina de aplicação da CH seguida a sua ratificação, 

o que explica e justifica o aumento na passagem de 2017 para 2018. Contudo, não 

encontramos subsídios que explicam a redução de 34% da aplicação da CH entre 2018 e 

2019, porém a redução da aplicação da CNI possivelmente guarda relação com o fato de que 

a CH prevê a sua aplicação prioritária em detrimento da CNI nos casos de pedidos novos. 

Entretanto, não sendo o país signatário da CH, fica mantida a aplicação da CNI. 
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3.2.2 Pedidos de alimentos no decênio  

 

 Avaliando o comportamento na década 2010-2020 (Figura 5), o número de pedidos 

se manteve relativamente constante, porém nota-se um alargamento entre 2018 e 2020, o 

que talvez guarde relação, conforme já mencionado, com a ratificação da Convenção da Haia 

em 2017. 

 

Figura 5 - Evolução do número de pedidos internacionais 

de alimentos registrados no MJSP na década 2010-2020.73 

 

 

 Tomados juntos estes dados, pode-se considerar que a aplicação da CH segue 

ampliando e que os pedidos de prestação de alimentos transnacional têm forte aplicação no 

Brasil e, portanto, pauta de estudo e análise de dados importantes para se buscar entender a 

funcionalidade do processo e a efetividade do direito. 

 É importante destacar que no relatório de indicadores do MJSP/2020, onde foi 

extraída a informação da evolução decenal dos pedidos de alimentos, a representação gráfica 

apresentada (p.32 do documento) traz o número de pedidos em matéria civil e dentre estes 

evidenciam os pedidos de alimentos. Embora o relatório não traga nenhuma descrição 

interpretativa da apresentação dos dados, supõe-se ser, dentre a matéria, o pedido que mais 

contribuiu em matéria civil, com uma média de 42,1% do total civil ao longo dos anos e com 

uma evolução praticamente constante (Figura 6) 

  

 
73 MJSP. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Secretaria Nacional 

de Justiça. 2021. p. 32 
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Figura 6 - Contribuição dos pedidos de alimentos em 

cooperação jurídica internacional dentre os pedidos em 

matéria civil no decênio 2010-2020. 
 

 

 

 Interessante pontuar que a representação gráfica aponta uma constância percentual 

de pedidos entre os anos 2010 a 2015, com vertiginosa queda em 2017. Entende-se que possa 

ser de fato a ratificação da Convenção da Haia, 2017, por massiva divulgação como 

instrumento de facilitação por parte o MJSP, o que corrobora para compreender a observação 

de elevação no número de pedidos entre 2018 e 2020. 

 

3. 3 Quanto a Análise de Aspectos Gerais dos Julgados 

 

3.3.1 Dos instrumentos aplicados 

 

 É recente a ratificação pelo Brasil da Convenção da Haia sobre alimentos e seu 

protocolo, assim na análise das HDE captadas (n = 37) (Quadro 2)  81,1% menciona o pedido 

nos termos da Convenção de Nova Iorque - Decreto nº 56.826/1965, contudo cerca de 15% 

dessas HDE não indicaram o instrumento aplicado, embora na lógica do lapso temporal 

transcorrido entre a abertura da ação e a obtenção da HDE, pode-se afirmar que a maioria 

tenha se dado nos termos da CNI, mas sem denegar a via da reciprocidade. Contudo, 

justamente por admitir a recente ratificação, a referência da Convenção da Haia é prospectiva 

e começa a prevalecer, conforme se observou nas cartas rogatórias captadas e supostamente 

na representação gráfica apresentada acima (Figura 6). 
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Quadro 2. Frequência de aplicação das convenções como fundamento 

das HDE do STJ analisadas no período de 2018 a 2020 

Referência 2018 2019 2020 Total 

n % n % n % n (%) 

CNI¹ 15 88,2 10 83,4 05 62,5 30 (81,1) 

CH² 00 00,0 01 8,3 00 00,0 01 (2,7) 

ND³ 02 11,8 01 8,3 03 37,5 06 (16,2) 

Total 17 100 12 100 08 100 37 (100) 

¹ CNI: Convenção de Nova Iorque; ² Convenção da Haia; ³ ND: não detectado. 

 De fato, das CR avaliadas verifica-se que a totalidade tem como fundamento 

aplicativo a Convenção da Haia - Decreto nº 9.176/2017. Tal constatação também 

acompanha os termos do decreto que define que a referida convenção passa a substituir a 

CNI nos Estados que a ratificaram em matéria de prestação de alimentos. Portanto, pode-se 

inferir que o Brasil encontra-se em período de transição de instrumento, subentendendo-se 

que a partir de 2021 haja uma ascendência tanto da aplicação quanto de sua referência 

enquanto fundamento das HSE em detrimento da CNI. 

 

3.3.2 Dos Estados demandantes 

 

Quanto ao fator Estado demandante, a transnacionalidade ficou evidenciada na 

análise das HDE (n = 37) e CR (n = 36). Foram identificados 15 Estados requerentes, com 

Portugal, Alemanha e Polônia como os mais frequentes, contudo Portugal figura como 

demandante em 24 CR (66,7%) e 18 HDE (48,6%), enquanto os demais Estados variaram 

de 1 a 5 pedidos. Dentre os Estados minoritários estão Argentina, Áustria, Bielorússia, Chile, 

EUA, Espanha, França, Holanda, Moçambique, Países Baixos, Sérvia e Suíça.  

Cabe destacar que essa frequente participação de Portugal pode ser, para além do 

majorado processo migratório, devido ao fato de não haver exigência de tradução 

juramentada dos documentos, tal qual Moçambique, devido ao idioma “Português”, 

conforme apontado em julgado. 

 

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. A Procuradoria-Geral da 

República, na qualidade de instituição intermediária da Convenção da ONU sobre 

Prestação de Alimentos no Estrangeiro – Convenção de Nova York [...], requer a 

homologação do acordo que fixou alimentos [...]. Ultrapassado este ponto, 
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verifica-se que a sentença estrangeira [...], merecendo ser homologada. Constam 

dos autos (fls. 3/27) a sentença estrangeira proferida por autoridade competente 

[...], no caso, de sentença proferida em Portugal, cujo idioma oficial é o português, 

ficando dispensada, portanto, a tradução. [...] Ante o exposto, [..], DEFERE-SE O 

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO.74 (Grifos da autora) 

 

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA CONTESTADA. 

REQUISITOS. CUMPRIMENTOS. [...] constituem requisitos indispensáveis ao 

deferimento da homologação, os seguintes: (i) [...], devidamente traduzidos por 

tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular 

brasileira; [...] A par disso, trata-se de sentença proferida em Moçambique, cujo 

idioma oficial é o português, dispensando, portanto, tradução.75 (Grifos da autora) 

 

 Entretanto, são conjecturas visto que não foi objeto deste estudo captar subsídio 

material para debater sobre aspectos de custeio em outro Estado, como as custas da tradução 

documental. Porém no Brasil, tendo em vista que a PGR é o organismo transmissor, as 

traduções cabem ao Poder Judiciário, entretanto, salvo deferida gratuidade de justiça, a 

despesa corre na responsabilidade da parte demandante76. Essas custas reforçam a ideia de 

que muitos podem deixar de requerer ações alimentícias por questões financeiras 

momentâneas, inclusive na pesquisa documental, mesmo não sendo objeto do estudo, muito 

se observou sobre pedidos de gratuidade indeferidos. 

 

3.3.3 Do objeto do pedido 

 

As causas de pedir, a depender da competência jurisdicional e da própria causa, 

podem ser cumuladas. Observou-se nas HDE que os pedidos de alimentos também se 

apresentam, por vezes, cumulados com outros pedidos. Entretanto se observa também que 

os pedidos cumulados suscitam contestações, em especial no caso de divórcio, guarda e 

visita, e nesse sentido o RISTJ/1989 dispõe sobre a homologação parcial dos pedidos 

estrangeiros, definindo no art. 216-A, §2º que as decisões estrangeiras poderão ser 

homologadas parcialmente77. 

De maneira que as decisões do pleito alimentar são homologadas em caráter parcial, 

a despeito dos demais pedidos, resguardando o menor de situações de vulnerabilidade, 

 
74 STJ. HDE nº 463 – PT (2017/0075514-0). Relator: Ministro Jorge Mussi. DJe de 04 de junho de 2018. p. 

1-5. 
75  STJ. HSE nº 907 – MZ (2017/0221240-1). Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Corte Especial. DJe de 

01 de junho de 2018. p. 1. 
76 BRASIL. Ministério Público Federal. Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. Convenção de Nova 

York sobre prestação de alimentos no estrangeiro: o que é e como funciona / Secretaria de Cooperação 

Jurídica Internacional. – Brasília: MPF, 2014. p.13 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça / organizado pelo 

Gabinete do Ministro Diretor da Revista – Brasília: STJ. p. 112. 
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inclusive se verifica que o pedido da PGR já evidencia pedido de homologação parcial e 

segue deferido pelo relator.  

 

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. A Procuradoria-Geral da 

República, na qualidade de Instituição Intermediária, indicada nos termos da 

Convenção Sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro (Convenção de Nova 

York), formulou pedido de homologação parcial da sentença de divórcio proferida 

pelo Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão, Portugal, 

exclusivamente na parte em que fixou os alimentos devidos [...]. Ante o exposto, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE o título judicial estrangeiro, exclusivamente no 

tocante às disposições referentes aos alimentos fixados.78  (Grifos da autora) 

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA. A Procuradoria-Geral da República, na qualidade 

de Instituição Intermediária, indicada nos termos da Convenção Sobre Prestação 

de Alimentos no Estrangeiro (Convenção de Nova York), formulou pedido de 

homologação parcial da sentença que aprovou acordo sobre a guarda e alimentos 

proferida pelo Juizado de Paz do Cantão de Hoogstraten, Reino dos Países Baixos, 

exclusivamente na parte em que dispôs sobre a prestação de alimentos [...]. Ante 

o exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE o título judicial estrangeiro, 

exclusivamente no tocante às disposições referentes aos alimentos fixados [...].79 

(Grifos da autora) 

 

3.4 Quanto a Análise dos Aspectos Procedimentais 
 

3.4.1 Das representações - Autoridade Remetente, Instituição Intermediária e 

Autoridade Central 

 Os documentos analisados foram na sua totalidade oriundos do exterior, razão pela 

qual tiveram a indicação da PGR (70,73%) como organismo majoritário na representação do 

requerente e a DPU (47,22%) como representante maior da parte requerida, incluindo 

situações de curadoria especial. Nas HDE, conforme determina a Convenção de Nova Iorque 

e comunicado pelo Brasil ao SGNU, confirma-se a PGR como Instituição Intermediária.  

No Brasil, a Procuradoria Geral da República é a autoridade central designada para 

atuar como autoridade intermediária e como autoridade remetente80, estando o papel do 

MPF, enquanto responsável por tais funções, centralizado no próprio Procurador Geral da 

República. 

Verificou-se que tanto requeridos como requerentes foram também de maneira 

expressiva representados por Advogados (Quadro 3), casos em que não prospera a 

 
78 STJ. HDE nº 196 – PT (2016/0337833-7). Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJe de 03 de agosto de 2018. p.1-

2. 
79 STJ. SE nº 16.179 – NL (2016/0275517-3. Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJe de 07 de maio de 2018. p.1-

2. 
80 ARAÚJO, N. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 

p. 535. 
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gratuidade, o que guarda relação com a situação financeira do requerido e/ou requerente, 

posto que nos termos da CNI, o benefício jus postulandi limita-se aos hipossuficientes, que 

não conseguem arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento81 (MPF, 2014. 

p. 6).  

 

Quadro 3. Representante das partes que figuram nas HDE 

do STJ analisadas no período de 2018 a 2020 

Representações Requerente (%) Requerido (%) 

PGR 70,73 0,0 

DPU 9,76 47,22 

Advogado(s) 17,07 38,89 

Requerido 0,0 13,89 

Requerente 2,44 0,0 

Total 100 100 

¹PGR: Procuradoria Geral da República, ²DPU: Defensoria 

Pública da União. ³HSE: homologação de sentença estrangeira 

Com relação à autoridade central, na totalidade das CR figura o MJSP, conforme 

oficializado pelo Brasil na ratificação da Convenção da Haia. Cabe ressaltar que embora os 

pedidos tramitem no Ministério, o exercício da função está a cargo do DRCI/SNJ, embora 

este dado não tenha sido indicado nos documentos avaliados.  

Quanto à competência jurisdicional para a apreciação dos pedidos de prestação 

alimentar nos dois casos, cabe frisar que, em se tratando de requerimento originário do 

exterior, será competente para efetivar a análise a Justiça Federal, tendo em vista que a PGR 

atuará como Instituição Intermediária.  

 

3.4.2 Dos atos e fundamentos legais   

 

3.4.2.1 Da citação do réu  

 Nas HDE (n = 37) as citações foram realizadas por edital (29,73%) ou CR (29,73%) 

e ainda por Oficial de Justiça (OJ) (5,41%), entretanto 35,13% das HDE não mencionaram 

 
81 BRASIL. Ministério Público Federal. Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. Convenção de Nova 

York sobre prestação de alimentos no estrangeiro: o que é e como funciona / Secretaria de Cooperação 

Jurídica Internacional. – Brasília: MPF, 2014. p. 6 
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ou não qualificaram a forma da citação. Observou-se referência ao procedimento de citação 

nas homologações como etapa que efetivamente é prejudicial ao processo visto que é critério 

para o juízo de delibação. Inclusive verificou-se alegação em sede de contestação e de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Julgados: 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS [...]. Trata-se de 

pedido de homologação de sentença estrangeira formulado pela Procuradoria-

Geral da República, [...] Convenção de Nova York [...]. Em sua contestação, alega 

o requerido que não se deve proceder à homologação porque: [...] (b) não foi válida 

a citação no processo que tramitou em Portugal, pois a requerente sabia o endereço 

do requerido no Brasil, de modo que sua citação deveria ter sido por carta rogatória 

e não por edital; (c) além disso, também não comprovou a requerente que a citação 

por edital tenha sido válida à luz das normas processuais portuguesas nem que 

tenha sido nomeado curador especial no processo original, como exigido pelo 

direito português; [...] 2- É válida a citação editalícia quando não se tenha ciência 

do local em que o requerido poderá ser atualmente encontrado, [...]. Ante o 

exposto, [...], defiro o pedido de homologação da sentença estrangeira.82 (Grifos 

da autora) 

 
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. PRESTAÇÃO DE 

ALIMENTOS. [...]. Trata-se de Homologação de Sentença Estrangeira na qual a 

Procuradoria Geral da República, [...] (Convenção de Nova Iorque – Decreto 

56.826/1963), [...], o pagamento de prestações alimentares. [...] 2. Citado por edital 

(fls. 49), a parte requerida não apresentou contestação (fls. 62). 4. O douto 

Ministério Público Federal, [...], requereu a extinção do feito sem resolução do 

mérito, em razão da não demonstração da regularidade da citação da parte 

requerida no processo na Justiça Portuguesa (arts. 216-D, II, e 216-E, parágrafo 

único do RISTJ). [...] 7. Pois bem. A homologação de sentença estrangeira, dentre 

outros requisitos, pressupõe a demonstração de que, no processo estrangeiro, as 

partes tenham sido regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada à 

revelia, sob pena de extinção do processo sem resolução do feito. [...] 8. 

Compulsando-se os autos, verifica-se não ter sido demonstrada a regularidade da 

citação da parte requerida no processo estrangeiro, vício reconhecido pelo próprio 

Ministério Público Federal, responsável pelo requerimento de homologação [...]. 

9. Ante o exposto, extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, IV do CPC/2015, arts. 216-D, II, e 216-E do RISTJ.83  (Grifos da autora) 

 

A citação é, em tese, um ato de fácil realização, contudo pressupõe-se que o fato das 

partes litigantes estarem afastadas territorialmente, é frequente a perda de contato e do 

domicílio da mesma, porém é etapa exigida para que se cumpra o exercício do contraditório 

e da ampla defesa.  

Nesse sentido, a CH, dentre outros, trouxe o requerimento referente a medidas 

específicas, que tramitam entre as autoridades centrais e são encaminhadas à autoridade 

competente (ex. Juiz). Essas medidas correspondem a diligências que, conforme o art. 6º do 

 
82 STJ. HDE nº 2020 – PT (2018/0201602-5). Relator: Ministro Benedito Gonçalves. DJe/STJ nº 2614 de 20 

de fevereiro de 2019. P. 1. 
83 STJ. SEC nº 15.685 – DE (2016/0123673-8). Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. DJe de 10 de 

maio de 2018.  p. 1-3. 
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Decreto 9.126/2017 da CH, inclui a localização do credor ou devedor e facilitação da 

comunicação processual84.  

Contudo, no que corresponde a CNI, conforme apresentado na cartilha orientativa, 

“embora previstas em diversas legislações (no Brasil, é regida pelo art. 232 do CPC), as 

citações editalícias não têm sido consideradas válidas para fins de HDE71 (p.12). Verificou-

se no presente estudo que as HDE avaliadas com referência de citação por edital não foram 

indeferidas por este critério, o que pode ser explicado pelo fato de o Brasil impor sua 

legislação, que exige CR de citação, portanto deve aceitar procedimentos internos de outros 

Estados e conforme esclarece o Ministro João Otávio de Noronha em seu julgado no STJ:  

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA. HOMOLOGAÇÃO. 1. [...]. 2. O ato citatório praticado no exterior 

deve ser realizado de acordo com as leis do país onde ocorre a citação, sendo 

incabível a imposição da legislação brasileira. [...]. 5. Sentença estrangeira 

homologada.85 (Grifos da autora - documento não analisado). 

 

3.4.2.2 Do juízo de delibação e ato homologatório 

 

 O juízo de delibação realizado pelo STJ é limitado, visto o impedimento de adentrar 

no mérito da causa, razão pela qual as HSE trazem negativas às contestações por tratarem 

de matéria cujo debate não é cabível no âmbito da HDE. Há o entendimento pacificado de 

que tal juízo se restringe aos requisitos regimentais. Portanto, os indeferimentos têm relação 

somente com o não cumprimento de algum requisito exigido na legislação ou caracterizam 

afronta à ordem pública, à soberania nacional e bons costumes, conforme apontam os 

julgados.  

 

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. Procuradoria-Geral da 

República, na qualidade de instituição intermediária da [...] Convenção de Nova 

York [...] requer a homologação do acordo que fixou alimentos, para possibilitar 

[...] a execução das prestações alimentares [...]. A Defensoria Pública da União 

apresentou contestação (fls. 53/71), alegando não possuir o requerido condições 

de pagar a pensão alimentícia fixada, por estar desempregado [...], motivo pelo 

qual não deve ser homologado o pleito, sob pena de ofensa ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. [...]. Sobre a suposta falta de condições financeiras 

do requerido para arcar com o valor da pensão, tal tema não pode ser enfrentado 

neste juízo de delibação, o qual se restringe tão somente aos requisitos regimentais 

acima referidos.86  (Grifos da autora) 

 
84 BRASIL. Decreto n. 9.176, de 19 de outubro de 2017. Convenção sobre a cobrança internacional de 

alimentos para crianças e outros membros da família e o protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de 

prestar alimentos. DOU. Seção 1. 20/10/2017. p. 1 
85 STJ. Sentença Estrangeira Contestada nº 7.139 – EX (2012⁄0129264-5). Relator: Ministro João Otávio de 

Noronha. DJe de 10 de outubro de 2013. p.1. 
86 STJ. HSE nº 463 – PT (2017/0075514-0). Relator: Ministro Jorge Mussi. DJe de 04 de junho de 2018. p.1. 
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Buscando homogeneidade e padronização do rito é evidente a repetição reiterada de 

alguns dispositivos (Quadro 4), inclusive os textos das HDE são muito semelhantes, o que 

reafirma a utilização homogênea de critérios na análise do processo por diferentes analistas 

e que simultaneamente fundamentam e justificam o deferimento ou indeferimento do pedido 

de homologação.  

 

Quadro 4. Principais normas e dispositivos 

referenciados nas HDE do STJ no período de 2018 a 

2020. 

Norma Dispositivo Citações % 

 

 

RISTJ 

Art. 216-C 30 81,1 

Art. 216-D 25 67,6 

Art. 216-F 27 73 

CPC Art. 963 13 35 

LINDB Art. 17 22 59,4 

Legendas: RISTJ: Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça. CPC: Código de Processo Civil. LINDB: Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

 

Esses dispositivos mais citados são do RISTJ, referente ao capítulo I de HDE, revisto 

recentemente pela Emenda Regimental nº 24 de 2016, do CPC/2015 e da LINDB/42, 

conforme transcrição de julgado. 

 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA EM 

PORTUGAL. ALIMENTOS. 1. Trata-se de pedido de homologação do acordo de 

fixação de alimentos a filho menor requerida pela Procuradoria Geral da 

República, [...] – Convenção de Nova York [...]. É o relatório. 2. O Código de 

Processo Civil estabelece os requisitos indispensáveis à homologação da decisão 

estrangeira: Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da 

decisão: I - ser proferida por autoridade competente; II - ser precedida de citação 

regular, ainda que verificada a revelia; III - ser eficaz no país em que foi proferida; 

IV - não ofender a coisa julgada brasileira; V - estar acompanhada de tradução 

oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado; VI - não conter 

manifesta ofensa à ordem pública. […]. Nessa esteira, os artigos 216-C e 216-D 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelecem os requisitos 

para a homologação de sentença estrangeira, [...]. O art. 216-F do RISTJ dispõe, 

ainda, que não será homologada a sentença estrangeira que ofender a soberania 

nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública, norma que tem 

alicerce legal no que dispõe o art. 17 da LINDB: 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 
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costumes. [...]. 4. Ante o exposto, defiro o pedido de homologação da sentença 

estrangeira [...].87 (Grifos da autora) 

 

 

 Contudo, além desses dispositivos, seguem citados em poucos documentos, o art. 

216-K do RISTJ/89 que trata da contestação do pedido, o art. 15 da LINDB/42, referente à 

sentença proferida no estrangeiro, e o art. 965 do CPC/15 que trata do cumprimento de 

decisão.  

 

RISTJ/89. Art. 216-K. Contestado o pedido, o processo será distribuído para 

julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao 

andamento e à instrução do processo. 

 

LINDB/42. Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, 

que reúna os seguintes requisitos: 

a) haver sido proferida por juiz competente; 

b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; 

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a 

execução no lugar em que foi proferida; 

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

CPC/15. Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo 

federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas 

para o cumprimento de decisão nacional. 

 

 

É clara a preocupação do STJ com o rito homologatório e a harmonia entre as 

decisões, a fim de limitar contestações e a interposição de recursos. De fato, nas contestações 

observadas há uma tendência a equívoco jurisdicional, devendo a demanda ser reclamada no 

juízo requerente, e nesse sentido o STJ homologa a decisão e remete a tal juízo.  

Relevante é considerar que apesar da importância na cooperação jurídica entre os 

Estados, essa padronização do juízo de delibação representa uma preocupação do legislador 

em limitar esta atividade visando proteger os interesses nacionais. Haja vista a proteção à 

ordem pública definida no art. 17 da LINDB. 

A EC nº 45/2004 atribuiu ao STJ a competência para processar e julgar, 

originariamente, a HSE e a concessão de exequatur às CR. O ordenamento brasileiro aplica 

o termo homologação para designar ato judicial que confere eficácia de provimentos 

estrangeiros (art. 15, I, “i”, CRFB). Neste sentido a homologação é acompanhada do juízo 

de delibação para que o ato seja cumprido, haja vista que a sentença será homologada se 

 
87 STJ. HSE nº 277 – EX (2017/0021000-0). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe/STJ nº 2899 de 04 de 

maio de 2020. p. 1-6. 
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estiver congruente ao Estado em que foi prolatada88. Isso denota a ideia de confirmação, de 

aprovação, de chancela a favor da sentença estrangeira sob análise no juízo de delibação, 

portanto, o ato de homologar é dependente da prévia análise dos requisitos formais previstos 

e já mencionados.  

No tocante a questões de mérito questionadas em pedidos de homologação 

decorrente de contestação, estas não podem ser examinadas pelo STJ em juízo de delibação, 

exatamente por extrapolar os dispostos, que em caráter transitório, trata da competência 

acrescida ao STJ pela EC nº 45/2004, além do que dispõe no apresentado anteriormente art. 

17 da LINDB. Havendo qualquer contradição aos requisitos o ato homologatório não se 

consuma, com consequente indeferimento do pedido.   

Quanto às análises dos pedidos de homologação (n = 37) (Quadro 5) verificou-se 

majoritariamente o deferimento, porém casos minoritários de interrupção ou retardo do 

processo podem ter impacto severo na vida do menor. 

 

Quadro 5. Decisões nas homologações de decisão estrangeira 

pelo STJ no período de 2018 a 2020. 

Decisão Frequência % 

Deferimento 26 70,3 

Indeferimento 01 2,7 

Réplica à pugnante 01 2,7 

Extinção do processo devido 

existência de coisa julgada 

01 2.7 

Tutela indeferida 04 10,8 

Tutela deferida 01 2,7 

Homologação parcial 03 8,1 

Total 37 100 

 

Solicitações de homologação de decisão com pedido de tutela de urgência somaram 

13,5% e chama atenção, entretanto o que se verifica é que em 11% o pedido foi negado e 

essencialmente em decorrência de equívocos instrucionais do processo.  

 
88 DINAMARCO, C.R. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, v. IV, 2005. p. 

239. 
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Definitivamente, o juízo de delibação, via de regra, não é o meio adequado para 

postular a revisão dos alimentos, que poderá ser buscada por meio da devida ação revisional 

em razão da alteração da condição econômica, entretanto se apresenta como uma constante 

as contestações neste juízo deste pleito. 

 

3.4.2.3 Dos argumentos em sede de contestação  

 

 Importante destacar que embora não prevalente, a contestação é presente nos pedidos 

de HDE e contextualizar as alegações à luz das argumentações do STJ acrescenta 

entendimentos relevantes em matéria de prestação transnacional de alimentos.  

 É de competência do Presidente do STJ as HDE e concessão de exequatur às CR, 

entretanto havendo contestação, caberá a Corte Especial do STJ distribuir a um dos Ministros 

que a compõem (art. 216-A e 216-O do RISTJ/89) para análise.  

 Na análise verificou-se que apesar de em 64,9% das HDE (n = 37) os requeridos não 

apresentaram contestação, em 35,1% delas houve contraditório, cujas alegações versam 

sobre vários entendimentos (Quadro 6). Foi também observado que a alegação mais 

prevalente diz respeito à limitação financeira para suportar a prestação alimentícia fixada.  

 

Quadro 6. Alegações em sede de contestação às homologações de decisão 

estrangeiras no STJ no período de 2018 a 2020. 

Falta de condição de pagar a pensão 

Necessidade de redução do valor mensal por impossibilidade de pagamento 

Extinção do processo por existência de coisa julgada 

Falta de chancela consular e citação inválida     

Efeito “ex nunc”. Cobrança de prestações vencidas 

Fixação de alimentos não faz coisa julgada 

Existência de decisão com trânsito em julgado  

Discordância do cálculo do valor devido  

 

O teor argumentativo do STJ frente às contestações são similares e se reproduzem 

reiteradamente, tal como a aplicação dos dispositivos legais para homologar as sentenças. O 

principal argumento é fundado no juízo de delibação. Assim, no que se refere a questões de 

ordem financeira, seja revisional por baixo salário ou impedimento de trabalhar ou mesmo 
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desemprego, o STJ tem se pronunciado nos termos da legislação vigente que disciplina o 

procedimento de homologação, e tem trazido nas decisões, julgados anteriores que pacificam 

a decisão caracterizando uma jurisprudência. 

Nas argumentações reafirma-se que o tema “financeiro” não pode ser enfrentado no 

juízo de delibação, por razões já esclarecidas anteriormente, portanto pedido revisional por 

modificação da condição financeira, devem ser examinados no país de origem posto que não 

há cognição sobre o processo de HSE no Estado em que se realiza o juízo delibatório.  

Cabe esclarecer que os valores sentenciados não são imutáveis podendo ser objeto 

de revisão na fase executória, pois o pedido decorre de imprevisibilidade. As sentenças 

estrangeiras podem sim, ser submetidas à regra da coisa julgada enquanto não há 

modificação dos fatos (rebus sic stantibus). De modo que, a ocorrência de algo imprevisto 

após a HDE pode ter as condições de execução alteradas em pedido revisional. 

Quanto à coisa julgada, trata de pedido de HSE de fixação de alimentos com sentença 

estrangeira contestada anteriormente e com indeferimento decorrente de citação inválida, 

portanto no pleito que se apresenta, os requerentes e requeridos pedem extinção do processo 

por coisa julgada, pedido homologado nos termos do art. 485, V do CPC que dispõe que “o 

juiz não resolverá o mérito quando, (v) reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada. 

 A chancela consular está definida no art. 1º da Resolução nº 228/2016 do CNJ, que 

em seu parágrafo único dispõe: 

 
[...] entende-se como legalização, ou chancela consular, a formalidade pela qual 

se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo 

signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo 

nele aposto. 

 

  Foi observado em pedido de HDE, representado por advogados, fundamentado na 

CNI, a exigência de chancela consular. Este procedimento é dispensado quando os 

documentos do processo são transmitidos à autoridade remetente do Estado requerente ao 

MPF brasileiro, visto que a verificação é obtida através de checagem da Fé Pública da 

autoridade estrangeira, juntamente com a autoridade destinatária. Portanto, qualquer outra 

via de trâmite cai em exigência tal procedimento, o que significa falha na instrução do pedido 

o que imputa prejuízo ao alimentante, que tem seu processo prejudicado pelo decurso.  

 Ainda na perspectiva do prazo, se inserem o lapso procedimental por cobrança de 

prestações vencidas e discordância do cálculo do valor alimentar devido em sede de HDE. 

É preciso observar o momento do processo e a qualificação da solicitação, entendendo que 
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na fase de homologação o rito é delibatório, não há mérito que seja avaliado. Assim, quando 

a defesa, seja advogado ou DPU, faz a solicitação, não deve confundir atos de ação de 

homologação com ação de execução. As solicitações aqui referidas poderão ser avaliadas 

em sede de execução, então inserir no momento da HDE configura desperdício instrutório 

da contestação. 

 Ainda que o direito pátrio proíba os juízes decidirem novamente questões da mesma 

lide (art. 505, CPC), a lei de alimentos prevê, em rito especial, rediscutir judicialmente a 

quantia da pensão alimentícia fundada no binômio necessidade: possibilidade, portanto a 

decisão judicial que fixa alimentos não transita em julgado89 

 

3.5 Quanto a Análise de Atos  

 

3.5.1 Suspensão de carta rogatória 

 

 Em relação às CR, observou-se que após o recebimento do pedido de reconhecimento 

e posterior execução da sentença de homologação de acordo, o Presidente do STJ declara a 

intimação da DPU para manifestar-se: “intime-se a Defensoria Pública da União para que se 

manifeste acerca de sua legitimidade para atuar no presente feito como representante legal 

da parte alimentanda”90. 

 Em resposta, na totalidade dos casos a DPU se manifestou como tendo protocolado 

o pedido de HDE (n = 27 despachos), porém o que de fato se evidencia, aparentemente como 

um vício de procedimento, é o requerimento da DPU em repetidos casos pela suspensão da 

CR (59,3%) e/ ou exigência do trânsito em julgado da homologação (51,8%), conforme: “A 

Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial, informou que protocolara o 

pedido de homologação de decisão estrangeira – HDE [...] e requereu a suspensão desta 

rogatória até o trânsito em julgado daquele feito”  

Entretanto, em 59,3% dos despachos, o Presidente do STJ votou pelo indeferimento 

da suspensão da carta, conforme segue: “[...] indefiro o pedido de suspensão formulado pela 

Defensoria Pública da União [...]”, e cuja alegação se reitera em 62,9%91 dos votos, de 

seguinte forma: “não há interesse processual que justifique o deferimento do pleito de 

 
89 O artigo 15 da Lei nº 5.478/68 dispõe: A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a 

qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados. 
90 CARTA ROGATÓRIA Nº 13.944 - PT (2018/0248897-5) DJe/STJ nº 2643 de 04/04/2019). 
91 A diferença de porcentagem da alegação para o indeferimento está relacionada ao fato de que em algumas 

decisões, o indeferimento foi apresentado não em relação ao pedido de suspensão da DPU, mas sim em 

relação ao parecer do Ministério Público Federal requerendo a suspensão. 
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suspensão da presente carta rogatória.” e invoca o juízo rogante para que tenha 

conhecimento da tramitação da homologação, que fora protocolada pela DPU, quando então 

será decidido o pleito originário da CR.  

 Ora, a divagação aqui é sobre qual o fundamento existente para que a DPU reiteradas 

vezes tenha praticado ato que tem precedente de indeferimento na sua totalidade pelo STJ. 

O fundamento que assenta o indeferimento está no RISTJ: 

Art. 216-X. Cumprida a carta rogatória ou verificada a impossibilidade de seu 

cumprimento, será devolvida ao Presidente deste Tribunal no prazo de dez dias, e 

ele a remeterá, em igual prazo, por meio do Ministério da Justiça ou do Ministério 

de Relações Exteriores, à autoridade estrangeira de origem. (Grifo nosso)  

 Logo, os autos seguem à Justiça Rogante tão somente informando que não houve a 

averbação da decisão, mas que a mesma tramita segundo o registro protocolado pela DPU. 

Neste sentido, causa estranhamento um pedido de suspensão de uma carta, que na verdade 

não foi cumprida, pois o objeto da mesma era o reconhecimento/execução da sentença, o que 

só poderá ser feito mediante atos conclusos do pedido de homologação recém protocolado 

pela própria DPU. Portanto, não temos subsídios normativos ou de rito processual para 

explicar a motivação repetitiva de tal ato pela DPU, nem considerar que seja ato protelatório, 

pois a DPU representava a parte alimentanda na totalidade dos documentos. 

 

3.5.2 Exequatur em carta rogatória 

 

 Outro aspecto que despertou interesse de entendimento, diz respeito a expedição de 

exequatur requerida pela DPU em circunstância atípica, posto que uma vez intimada, a 

mesma segue um rito de protocolização do pedido, contido na CR com vistas à HDE, e 

conforme anteriormente mencionado, entretanto também vimos acima a solicitação de 

suspensão da CR e agora colocamos em evidência o “requerimento de execução da sentença 

de fixação de alimentos simultâneo ao protocolo do pedido de homologação” pela DPU, ou 

seja, não há decisão averbada no Brasil, porque a CR não foi cumprida, mas na contraposição 

há o requerimento de seu cumpra-se, a exemplo: “A Defensoria Pública da União, na 

condição de curadora especial, protocolou pedido de homologação de decisão estrangeira – 

HDE n. 3.033/FR – e requereu a execução da sentença que fixara alimentos.”  

 Também vimos anteriormente que os pedidos de homologação de decisão estrangeira 

são analisados mediante tratados e o RISTJ, e são submetidos à verificação dos requisitos ao 

juízo de delibação, ofensa à soberania e ordem pública (art. 963, CPC; art. 216-C e 216-D 
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do RISTJ), e assim dispõe o próprio RISTJ: “Não será concedido exequatur à carta rogatória 

que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública (art. 

216-P). 

Neste sentido, nos parece uníssono o entendimento de que a decisão de sentença 

estrangeira só terá eficácia no Brasil após a homologação, que depende do  juízo dos 

requisitos procedimentais (art. 963, I - VI, CPC92) ou à concessão de exequatur à CR, que 

prevê análise dos requisitos do art. 963 (parágrafo único), portanto não cabe anteceder um 

pedido de exequatur sem o juízo prévio, é este entendimento que trazemos para assentar os 

indeferimentos observados na forma em que se apresentou o rito da DPU em algumas CR. 

O RISTJ define de certa forma a atribuição da defesa no caso do exequatur, cuja concessão 

é ato do Presidente do STJ (art. 216-O, RISTJ): 

Art. 216-Q. §2º No processo de concessão do exequatur, a defesa somente poderá 

versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a 

observância dos requisitos previstos neste Regimento. (Grifo nosso) 

 

 Inclusive o RISTJ define que pedidos que não ensejam juízo de delibação serão 

encaminhados ao cumprimento por auxílio direto (art. 216-O, §2º). O procedimento em tela, 

acerca da sobreposição de atos, não se enquadra na ampla maioria das cartas analisadas, foi 

invocado em 22,2% dos despachos (n = 27) porém é importante trazer para discussão até 

mesmo para avaliar se há um fundamento que o sustente. Entretanto, não foi possível ajustar 

tal solicitação por parte da DPU ao rito de análise no STJ, o que justifica os indeferimentos 

da Presidência da Corte. 

 

3. 5.3 Tutela de urgência 

 

 Embora não seja ponto específico do estudo debater a tutela antecipada, não se pode 

deixar de trazer uma reflexão sobre indeferimentos verificados aos pedidos julgados sobre 

este instituto. Parece que em sede de alimentos os pressupostos são evidentes, mesmo que 

dependa de prova inequívoca de necessidade do requerente e possibilidade do requerido, 

pois o que se quer com a tutela de alimentos não é assegurar um direito, mas de antecipar 

direito pretendido. Traz ainda a mesma, por seu caráter provisório, a possibilidade de ser 

 
92 Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: I - ser proferida por autoridade 

competente; II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; III - ser eficaz no país em 

que foi proferida; IV - não ofender a coisa julgada brasileira; V - estar acompanhada de tradução oficial, 

salvo disposição que a dispense prevista em tratado; VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.  
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revogada ou modificada (art. 296, CPC) quando alterado o binômio necessidade-

possibilidade. 

 A tutela de urgência tem sua concessão prevista no art. 300 do CPC, sendo concedida 

quando se reúne elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, 

porém o indeferimento está caracterizado no mesmo dispositivo em seu §3º onde está 

definido que tal tutela, quando de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não cabe em sede de alimentos. Para 

além disso, somente as questões relativas aos pedidos de exoneração e ou revisão de 

alimentos, geralmente, não se prestam à tutela antecipada, pois os alimentos são 

estabelecidos em processo próprio, sujeito ao contraditório e ampla fase cognitiva, 

especialmente se não transitado em julgado a sentença, e nesse caso inclusive segue em autos 

apartados. 

 É claro que, como disposto no capítulo I deste estudo, na prestação de alimentos 

haverá sempre a ponderação entre a possibilidade do alimentante e necessidade do 

alimentado, e neste sentido a concessão da tutela antecipada depende da evidência dos 

pressupostos e da ponderação, pressupondo-se que na falta de evidências fica a tutela 

comprometida. 

 Entretanto, observou-se que os indeferimentos proferidos no STJ foram sustentados 

com base em aspectos da inobservância do requerente de requisitos obrigatórios. Os fatores 

que motivaram os indeferimentos nos julgados foram invariavelmente a ausência de 

“chancela consular”, de “comprovação de trânsito em julgado” ou de “tradução oficial dos 

documentos”. Tal fato remete ao pedido indevidamente instruído, que pode ser agravado 

pelo pedido do Relator de arquivamento do processo decorrente da não manifestação da 

representação às pendências no prazo, conforme julgado analisado: 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. [...]. Trata-se de 

homologação de sentença estrangeira de fixação de alimentos com pedido de tutela 

de urgência [...]. Como se percebe, [...] é possível ao juiz conceder tutela de 

urgência, desde que evidenciada a presença concomitante de seus dois 

pressupostos autorizadores [...]. Na espécie, o pedido não se encontra devidamente 

instruído, o que inviabiliza, provisoriamente, a própria pretensão homologatória, 

impedindo, via de consequência, a antecipação de seus efeitos jurídicos. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se os Requerentes 

para que providenciem, em 60 (sessenta) dias, a chancela consular brasileira ou a 

apostila (arts. 1.º e 3.º da Convenção de Haia sobre a Eliminação da Exigência de 

Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros combinados com os arts. 2.º e 

3.º da Resolução n.º 228/CNJ) na sentença homologanda [...] comprovação do 

respectivo trânsito em julgado. Decorrido o prazo, sem resposta, arquivem-se os 

autos.93 (Grifo nosso) 

 
93 STJ. HSE nº 1.428 – PT (2018/0045927-4). Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe de 02 de abril de 2018.  
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 Também indeferimentos por vezes decorrem da apresentação de argumentos 

genéricos nas iniciais, como expressão de situação hipotética de, por ex. previsão prospectiva 

de possível inadimplemento das prestações de alimentos. 

 Esclarecemos que a chancela consular, em sentença alienígena, quando houver 

atuação do MPF como autoridade intermediária para a transmissão dos documentos, é 

procedimento dispensado, conforme já comentado e vai aqui colacionado em julgado. 

 
SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. [...].  3. "É dispensada a chancela 

consular na sentença alienígena no caso de prestação de alimentos, por força da 

atuação do Ministério Público Federal, como autoridade intermediária na 

transmissão oficial dos documentos, nos termos da Convenção sobre Prestação de 

Alimentos no Estrangeiro [...].94  

 

 De maneira que não há entendimento para que a representação tenha autuado o 

pedido de tutela sem cumprir devidamente o protocolo documental, a fim de garantir a tutela 

invocada.   

 Em relação ao trânsito em julgado a questão é ainda mais criteriosa pois ao tratar-se 

de pedido de tutela sobre HDE, caso exista decisão perante o Judiciário Brasileiro acerca dos 

alimentos isso significa ofensa aos princípios da ordem pública e soberania da jurisdição 

nacional, razão pela qual a HDE não será deferida, já há inclusive jurisprudências da Corte 

neste sentido.  

 No tocante à tradução juramentada, é uma questão mais do que pacificada pois trata 

de requisito obrigatório, salvo aos países cuja língua nativa seja o português, mesmo de 

Portugal. 

 

3.5.4 Contrafé via aplicativo telefônico 

 

 Este procedimento é relacionado à citação do requerido, porém dada a atipicidade do 

veículo e do próprio contexto, embora seja situação tratada em única HDE em que o 

requerido foi devidamente citado pela DPU, julgou-se de interesse trazer para o presente 

estudo por ter-se a perspectiva da reprodutividade em sede de citação, em caso de endereço 

incerto. 

 
94 STJ. SEC nº 7.173 – MX (2011/0311424-0). Relator: Ministro Humberto Martins. DJe de 19 de agosto de 

2013. p. 1. 
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  Ocorre que na homologação a citação foi cumprida por mandado, tendo o OJ 

comparecido ao endereço registrado na petição. No local, o OJ foi informado que o requerido 

não residia mais ali, e sim em outro Estado brasileiro sem endereço conhecido. 

 O OJ foi informado, pelos familiares do requerido, dos contatos telefônicos, e por 

meio do aplicativo “WhatsApp” realizou o contato, e por este canal foi feita a solicitação de 

atualização do endereço. Porém o requerido se esquivou reiteradamente de fornecer a 

informação, restando ao OJ dar efetividade à citação. Para tanto foi encaminhado pelo 

aplicativo, a contrafé. Portanto, o referido ato foi oficializado via aplicativo e lida pelo 

citado. No momento seguinte o requerido ligou ao OJ, ratificou também via telefone, o 

recebimento da contrafé. Neste contexto o OJ certifica: “Diante de todo o exposto, certifico 

que citei o Sr. _____ na referida data e hora da leitura do conteúdo encaminhada pelo referido 

aplicativo de mensagens e de dados. Nada mais. O referido é verdade. Dou fé.”  

De modo que a situação resguarda o requerido da ciência do conteúdo da petição, e 

ainda que não se tenha endereço certo nos autos do processo, a ciência foi dada e ratificada 

a contrafé. Considerando que DPU não contestou sobre quaisquer vícios da citação, a mesma 

é válida e não há nulidade a ser suscitada neste requisito. Assim, considerou-se cumpridos 

todos os requisitos para a homologação, na forma dos dispositivos aplicados e já discutidos 

neste capítulo, portanto em sede de contrafé via aplicativo telefônico não se constituiu óbice 

à HDE de fixação de alimentos devido.  

 Nesse sentido, em suma, podemos inferir que a presente pesquisa de base quantitativa 

e qualitativa permitiu trazer de forma elucidativa elementos que podem contribuir para 

avanços procedimentais na prestação de alimentos no estrangeiro e desenvolver reflexão 

acerca de novos instrumentos para a garantia e celeridade do processo.  
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CONCLUSÃO 

 

Na perspectiva propositiva do presente estudo, buscou-se traçar um panorama da 

transnacionalidade da família e as repercussões sobre o aumento no número de pedidos de 

prestação internacional de alimentos para em seguida apresentar as principais Convenções 

Internacionais aplicadas à tramitação desses pedidos.  

A principal ideia do estudo foi caracterizar a aplicação da Convenção da Haia em 

relação a Convenção de Nova Iorque, considerando que a primeira apresenta-se como um 

tratado que tem como principal característica facilitar a tramitação e a efetividade da 

prestação transnacional de alimentos dentre os países que a ratificaram. 

A partir da narrativa temática, com base em documentos de registros de dados do 

MJSP e julgados do STJ no biênio 2018 a 2020, foi construída análise qualitativa e 

quantitativa procurando enfatizar diferentes aspectos que representam a tramitação dos 

pedidos de prestação transnacional de alimentos no Brasil. A análise trouxe uma 

caracterização do rito procedimental e aspectos aplicados a fundamentação da avaliação dos 

pedidos de homologação de decisão estrangeira pelo STJ.   

Na avaliação do processamento da prestação transnacional de alimentos a partir da 

análise dos pedidos de homologações de decisões estrangeiras e cartas rogatórias pelo STJ 

verificou-se como principais características: 

- Trata de período de transição da aplicação da Convenção de Nova Iorque para a Convenção 

da Haia aprovada em 2017 e que fundamenta 100% das cartas rogatórias analisadas; 

- Os procedimentos nos julgados e cartas rogatórias fundamentam-se prioritariamente no 

decreto correspondente à convenção aplicada. Os documentos em repetida manifestação 

referem: 1. O RISTJ, mais especificamente os artigos 216-C, 216-D, 216-F e 216-K; 2. A 

LINDB, nos seus artigos 15 e 17; 3. O CPC/2015, nos seus artigos 300, 962 e 963. 

- Em sede de contestação há elevada inobservância de pedidos que não cabem em HDE, 

devendo se interpostos em sede de execução do título judicial; 

 Nesta perspectiva apontamos que o STJ busca alinhar todo o rito processual de forma 

a conferir celeridade, contudo observa-se que lapsos no rito acarreta retardo, posto que há a 

necessidade de remessa das demandas processuais ao juízo rogante no estrangeiro, como 

implicações na tradução juramentada entre outros requisitos e não raro ainda é a demora da 

solução do litígio. O presente estudo se configura como produto científico relevante para se 

conhecer do perfil brasileiro de aplicação de instrumentos tradicionais. 
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Cabe destacar que além dos tratados vigentes, existem novos instrumentos de 

cooperação, como o auxílio direto, e encontra-se em debate o projeto de sentenças95, que 

trata de possível nova convenção da Haia visando estabelecer um sistema que facilite e dê 

fluidez a circulação internacional de sentenças.  

 
95 As negociações do Projeto de Sentenças iniciaram em 1991 na Conferência da Haia e recentemente, 2019, 

foram encerrados os debates não tendo prosperado a elaboração de uma nova convenção por falta de acordo 

entre diversos países, embora o Brasil tivesse não só mantido o interesse, mas também incentivado o avanço, 

contudo os países não acompanharam o Brasil quanto ao pedido das Cartas Rogatórias. De todo modo, 

importante também registrar que ainda que tivesse prosperado e se apresentado como uma convenção 

facilitadora, ela não contemplaria a matéria alimentos no seu rol, muito embora incluiria CR e HDE. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Países signatários da Convenção de Nova Iorque 

Alemanha Argélia Argentina 

Austrália Áustria Barbados 

Bélgica Bielorrússia Bósnia e 

Herzegovina 

Brasil Burkina Faso Cabo Verde 

Cazaquistão Chile China 

Chipre Colômbia Croácia 

Dinamarca Equador Eslováquia 

Eslovênia Espanha Estônia 

Filipinas Finlândia França¹ 

Grécia Guatemala Haiti 

Holanda Hungria Irlanda 

Israel Itália Libéria 

Luxemburgo Macedônia Marrocos 

México Moldávia Mônaco 

Montenegro Níger Noruega 

Nova Zelândia Paquistão Polônia 

Portugal Quirguistão Reino Unido 

República Centro-Africana República Checa Romênia 

Santa Sé Seicheles Sérvia 

Sri Lanka Suécia Suíça 

Suriname Tunísia Turquia 

Ucrânia Uruguai  

 ¹ ratificação extensiva ao Departamento da Argélia, Oases e Saoura, 

Departamento de Guadalupe, Guiana, Martinica, Reunião e territórios de Além-

Mar (São Pedro e Miquelão, Somlilândia Francesa, Arquipélago Cômoro, Nova 

Caledônia e Dependências, Polinésia Francesa96. 

 
96 Ministério Público Federal. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-

atuacao/alimentos-internacionais-convencao-de-nova-iorque-1. Acesso em: 23 de janeiro de 2021. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/alimentos-internacionais-convencao-de-nova-iorque-1
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/alimentos-internacionais-convencao-de-nova-iorque-1
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ANEXO B - Países signatários da Convenção de Haia97 

 

 

 

  

 
97 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: https://www.justica.gov.br/sua-

protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-

internacionais/convencao-da-haia-sobre-alimentos. Acesso em 25 de janeiro de 2021. 

Albânia Alemanha Áustria 

Bélgica Bielorússia Bósnia e 

Herzegovina 

Brasil Bulgária Burkina Faso 

Canadá Cazaquistão Chipre 

Croácia Eslováquia Eslovênia 

Espanha Estados Unidos Estônia 

Finlândia França Grécia 

Guiana Honduras Hungria 

Irlanda Itália Lituânia 

Letônia Luxemburgo Malta 

Montenegro Nicarágua Noruega 

Nova Zelândia Países Baixos Polônia 

Portugal Reino Unido República Checa 

Macedônia Romênia Sérvia 

Suécia Turquia Ucrânia 

União Europeia 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/convencao-da-haia-sobre-alimentos
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/convencao-da-haia-sobre-alimentos
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/convencao-da-haia-sobre-alimentos
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Cartas Rogatórias analisadas 

DOCUMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

n. Processo nº Relator - Ministro Data do 

julgamento 

Assunto 

1 CR Nº 13.327 João Otávio de 

Noronha 

06/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

2 CR Nº 13.436 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

3 CR Nº 13.444 João Otávio de 

Noronha 

29/05/ 2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

4 CR Nº 13.451 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

5 CR Nº 13.492 João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

6 CR Nº 13.504 João Otávio de 

Noronha 

16/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

7 CR Nº 13.506 João Otávio de 

Noronha 

11/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

8 CR Nº 13.551 João Otávio de 

Noronha 

05/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

9 CR Nº 13.567 João Otávio de 

Noronha 

19/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

10 CR Nº 13.607 João Otávio de 

Noronha 

07/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

11 CR Nº 13.939 João Otávio de 

Noronha 

03/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

12 CR Nº 13.944  João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

13 CR Nº 13.965 João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Instrução de ação de alimentos 

Concessão de Exequatur 

14 CR Nº 14.020 João Otávio de 

Noronha 

31/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

15 CR Nº 14.077 João Otávio de 

Noronha 

03/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

16 CR Nº 14.121 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

17 CR Nº 14.129 João Otávio de 

Noronha 

30/10/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 
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18 CR Nº 14.133 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

19 CR Nº 14.177 João Otávio de 

Noronha 

03/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

20 CR Nº 14.310 João Otávio de 

Noronha 

13/05/2019 Pedido de homologação de decisão 

estrangeira (HDE) 

21 CR Nº 14.339 João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

22 CR Nº 14.361 João Otávio de 

Noronha 

16/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

23 CR Nº 14.381 João Otávio de 

Noronha 

16/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

24 CR Nº 14.399 João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

25 CR Nº 14.400 João Otávio de 

Noronha 

07/06/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

26 CR Nº 14.445 João Otávio de 

Noronha 

22/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

27 CR Nº 14.446 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

28 CR Nº 14.467 João Otávio de 

Noronha 

23/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

29 CR Nº 14.865 João Otávio de 

Noronha 

15/10/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

30 CR Nº 13.697 João Otávio de 

Noronha 

16/05/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

31 CR Nº 13.697 João Otávio de 

Noronha 

22/03/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

32 CR Nº 13.940 João Otávio de 

Noronha 

26/03/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

33 CR Nº 14.071 João Otávio de 

Noronha 

02/04/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

34 CR Nº 14.118 João Otávio de 

Noronha 

26/03/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

35 CR Nº 14.215 João Otávio de 

Noronha 

10/07/2019 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 

36 Cr Nº 15597 João Otávio de 

Noronha 

11/08/2020 Reconhecimento e posterior execução da 

sentença de pagamento de alimentos 
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APÊNDICE B - Homologações de Decisão Estrangeiras (HDE) analisadas 

 

 DOCUMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

n. Processo nº Relator – Ministro Data do 

julgamento 

Assunto 

1 HSE Nº 198 Laurita Vaz 01/02/2018 Pedido de HSE 

2  

HSE Nº 196 

 

Laurita Vaz 

 

01/08/2018 

Pedido de HSE parcial exclusiva à 

fixação de alimentos 

3  

HSE Nº 385 

 

Laurita Vaz 

 

23/03/2018 

Pedido de HSE parcial exclusiva à 

prestação de alimentos 

4 HSE Nº 387 Laurita Vaz 01/02/2018 Pedido de HSE 

5 HSE Nº 463 Jorge Mussi 28/05/2018 Requer a homologação do 

acordo que fixou alimentos 

6  

HSE Nº 464 

 

Laurita Vaz 

 

01/02¹2018 

Pedido de HSE de 

responsabilidades parentais que 

fixou alimentos 

7 HSE Nº 465 Corte Especial 

(Francisco Falcão) 

05/12/2018 Pedido de HSE de fixação de 

alimentos e guarda do menor. 

8 HSE Nº 467 Laurita Vaz 17/05/2018 Pedido de HSE de alimentos 

9 HSE Nº 514 Laurita Vaz 23/08/2018 Pedido de HSE de 

responsabilidades parentais que 

fixou alimentos 

10 HSE Nº 515  João Otávio Noronha 26/10/2018 Pedido de HSE que fixou 

alimentos 

11 HSE Nº 837 Humberto Martins 15/10/2018 Pedido de HSE de divórcio e 

prestação de alimentos 

12 HSE Nº 907 Corte Especial 

(Benedito Gonçalves) 

16/05/2018 Pedido de HSE de divórcio e de 

guarda e alimentos 

13 HSE Nº 1.428 Laurita Vaz 23/03/2018 Pedido de HSE de fixação de 

alimentos 

14  

HSE Nº 2.414 

 

João Otávio Noronha 

 

10/12/2018 

Pedido de HSE com tutela de 

urgência, de responsabilidades 

parentais e crédito alimentar 

15 HSE Nº 15.684 Laurita Vaz 20/06/2018 Pedido de HSE que fixou 

alimentos 

16  

HSE Nº 16.179 

 

Laurita Vaz 

 

03/05/2018 

Pedido de HSE de guarda e 

alimentos - exclusiva à prestação 

de alimentos 

17 HSE Nº 9.650 Laurita Vaz 01/02/2018 Pedido de HSE de divórcio e 

alimentos 
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18 HSE Nº 388 João Otávio de Noronha 10/05/2019 Pedido de HSE parcial, exclusiva 

à prestação de alimentos 

19 HSE Nº 560 João Otávio de Noronha 14/08/2019 Pedido de HSE parcial exclusiva à 

prestação de alimentos 

20 HSE Nº 1.861 João Otávio de Noronha 02/04/2019 Pedido de HSE que fixou alimento 

21 HSE Nº 1.893 João Otávio de Noronha 01/04/2019 Pedido de HSE que fixou alimento 

22 HSE Nº 2.020 Benedito Gonçalves 14/02/2019 Pedido de HSE para execução das 

prestações alimentícias 

23 HSE Nº 2.341 João Otávio de Noronha 25/10/2019 Pedido de HSE que fixou alimento 

24 HSE Nº 2.383 João Otávio de Noronha 30/05/2019 Pedido de HSE que fixou alimento 

25 HSE Nº 2.654 Herman Benjamin 23/10/2019 Pedido de HSE de pagamento de 

prestações de alimentos 

26 HSE Nº 2.656 João Otávio de Noronha 02/08/2019 Pedido de HSE de obrigação de 

prestações de alimentos 

27 HSE Nº 2.906 Laurita Vaz 16/10/2019 Pedido de HSE de divórcio 

extrajudicial e alimentos 

28 HSE Nº 2.935 Mauro Campbell 

Marques 

21/11/2019 Pedido de HSE de fixação de 

alimentos 

29  

HSE Nº 3.005  

 

João Otávio de Noronha  

 

05/08/2019 

Pedido de tutela de urgência para 

homologação antecipada da SE de 

fixação de alimentos 

30 HSE Nº 277 Luís Felipe Salomão 20/04/2020 Pedido de homologação da 

sentença que fixou alimento 

31 HSE Nº 544 Jorge Mussi 30/03/2020 Pedido de HSE de fixação de 

alimentos, guarda e visita 

32 HSE Nº 735 Corte Especial 

(Herman Benjamin) 

04/03/2020 Pedido de HSE de fixação de 

alimento 

33 HDE Nº 2746 João Otávio de Noronha 22/05/2020 Pedido de HDE de obrigação de 

prestação de alimentos 

34 HDE Nº 2785 João Otávio de Noronha 24/08/2020 Pedido de HDE de obrigação de 

prestação de alimentos 

35 HSE Nº 2.984 Benedito Gonçalves 14/02/2020 Pedido de HSE de recebimento de 

alimentos 

36 HDE Nº 3550 João Otávio de Noronha 03/08/2020 Pedido de HDE de pagamento de 

alimentos 

37 HSE Nº 4123 João Otávio de Noronha 12/05/2020 Pedido de HSE, com tutela de 

urgência, de guarda e alimentos 
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APÊNDICE C - Panorama dos pedidos prevalentes registrados no Ministério da Justiça e 

Segurança Pública relacionados às ações internacionais de alimentos nos anos de 2018 e 2019. 

Nota: 1. Nos meses de setembro a dezembro de 2018 e janeiro a março de 2019 os relatórios no sítio 

do MJSP não apresentaram dados sobre pedidos. 2. Nos relatórios mensais de 2020 o MJSP não declara 

os dados referente ao quadro, razão pela qual 2020 foi excluído. 

 

 

 

Tipo de ação 2017 2018 2019 

Alimentos 269 281 483 

Fixação de alimentos 35 14 17 

Execução de alimentos 131 92 59 

Exoneração de alimentos 25 27 12 

Paternidade c/c alimentos 13 17 09 

Alimentos provisionais 01 04 01 

Revisional de alimentos 21 04 17 

Alimentos c/c visita 0 01 00 

Alimentos c/c guarda c/c visita 0 02 00 

Divorcio c/c visita c/c alimentos 0 05 01 

Alimentos c/c guarda 13 00 05 

Divórcio c/c guarda c/c visita c/c alimentos 01 00 01 

Divórcio c/c guarda c/c alimentos 01 00 01 

Cumprimento de alimento 0 00 03 

Alimentos c/c guarda e tutela 01 02 00 

Alimentos c/c liminar de provisório 02 04 01 


