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PreFácio

O reconhecimento e a execução de sentenças judiciais estrangeiras é um 
tema antigo e novo do direito internacional privado.

Um tema antigo porque sempre foi levantada a questão dos efeitos que 
as decisões judiciais estrangeiras deveriam ter. O Código Francês Michaud de 
1621 dizia que as decisões judiciais estrangeiras deveriam ser sem efeito. O 
sistema de Common Law por muito tempo dizia que as decisões judiciais es-
trangeiras deveriam ter efeito total. A maioria dos outros sistemas jurídicos 
dizia, e ainda diz, algo no meio do caminho.

Um tema novo, pois a Conferência da Haia, em 2019, adotou uma conven-
ção sobre o reconhecimento e a execução de sentenças estrangeiras. As tentativas 
anteriores haviam falhado; a última, na virada do século. Agora, o que parecia 
impossível foi realmente alcançado e o mundo se depara com uma oportunida-
de sem precedentes: uma lei uniforme sobre reconhecimento e execução.

Este é um tema novo por um outro motivo também. Durante muito 
tempo, a ciência do direito internacional privado tem se preocupado muito 
com questões do direito aplicável em um certo caso. Além disso, a questão 
da jurisdição internacional há muito tempo tem sido o foco de atenção. Em 
contrapartida, a terceira área de disciplina, o reconhecimento e a execução de 
sentenças estrangeiras, tem recebido menos atenção.

Isso não se aplica à América Latina na mesma medida. O Tratado de 
Lima (1878) foi, tanto quanto sei, o primeiro acordo que tratou do reconheci-
mento multilateral em todo o mundo. O Código Bustamante (1928) unificou 
a legislação pertinente entre seus estados membros. As Convenções Interame-
ricanas de 1979 e 1984 modernizaram a lei a esse respeito, embora esta última 
tenha sido ratificada por apenas dois Estados. Nesse sentido, a América Latina 
foi pioneira nas negociações do tema, antes da Haia. No entanto, é justo dizer 
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que a lei sobre o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras é bas-
tante negligenciada no Brasil.

O presente livro de Lidia Spitz faz, portanto, um trabalho pioneiro em 
vários aspectos. É o tratamento mais recente e abrangente de sua área de direito 
no Brasil. E é também, tanto quanto sei, o primeiro tratamento monográfico da 
nova Convenção. Tornar-se-á, portanto, um trabalho padrão para os estudiosos 
brasileiros e a jurisprudência brasileira, mas espera-se que também – na medida 
em que as barreiras linguísticas não o impeçam – para a discussão internacional.

Isso é garantido pela pessoa da autora. Lidia Spitz é uma advogada bra-
sileira que tem sido capaz de aprofundar seu conhecimento e abordagem do 
direito comparado durante vários anos de estudo em universidades nos Esta-
dos Unidos. Como membro da delegação brasileira na Conferência de Haia 
durante a Sessão Diplomática em 2019, ela também estava intimamente fa-
miliarizada com os detalhes das negociações e as questões legais relevantes. O 
presente livro não é, portanto, apenas a visão de uma pessoa de fora; também 
nos é dado um relatório interno.

Se a Convenção de Haia terá sucesso no hemisfério norte, especialmente 
entre os EUA e a Europa, não é ainda possível dizer com certeza: a Europa 
tem sua própria lei, os EUA geralmente criticam os acordos internacionais. 
Trabalhos como este da Lidia Spitz contribuem para a capacidade do mundo 
do direito comparado de ampliar sua visão para áreas como a América Latina, 
onde muito está acontecendo. 

RALF MICHAELS
Diretor do Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Lehrstuhl für globales Recht, Queen Mary University London
Professor, Universität Hamburg
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aPresentação

Aceitei com muita alegria o convite para fazer uma apresentação sobre 
a autora da presente obra. Guardamos com carinho a lembrança de tantos 
alunos cuja trajetória acompanhamos! 

Há alguns, entretanto, que nos marcam por testemunharmos algum as-
pecto ou passagem especial de suas vidas ...

Lidia chegou para conversar logo após ser admitida no mestrado e era na-
tural a ponte de amizade estabelecida como ex-aluna da Nadia de Araujo. Sua 
vivacidade e determinação na escolha de seu tema permitiu empatia imediata. 
A candidata já mostrava um engajamento e determinação incomuns para fase 
tão prematura do curso. 

Seu compromisso com os ideais e metas estabelecidas tornaram a orien-
tação prazerosa tarefa de acompanhamento de um orientando que sabe se 
conduzir...

Já pelos meados do curso me dei conta dos desafios pessoais que Lidia 
vinha enfrentando. Apesar da longa enfermidade e do falecimento de sua queri-
díssima mãe durante o mestrado – Lidia superou-se e da dor da perda aprendeu 
a alquimia que burila o espírito – quando convertemos tais embates em criação! 

A sua atuação e trabalho na dissertação foi a melhor homenagem que 
poderia prestar ao exemplo de sua mãe! 

Quando retornou para o doutorado em 2015, Lidia estava ainda mais 
amadurecida e ciente da relevância e alcance de seu projeto com relação ao 
“Judgments Project” da Haia. Novamente fui brindada com o convite para a 
orientação, que mais tarde resultou em uma parceria para a coorientação pelo 
Prof. Marcelo De Nardi. 

Já em fase adiantada de sua pesquisa, uma mudança em razão de proje-
to familiar deu-lhe a excelente oportunidade de passar um período na Duke 
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University. Eu não poderia ficar mais feliz ao vê-la aproximar-se de um 
professor cujos textos estudávamos no mestrado desde 2014: o prof. Ralf Mi-
chaels. Mais uma vez, o foco nos seus objetivos permitiu que ela não se des-
viasse de sua meta e ainda aproveitasse um convite para integrar a delegação 
brasileira que negociou a Convenção de Sentenças na Conferência na Haia, 
antes da conclusão da tese. Todas as experiências contribuíram para o acerto 
e consagração do resultado de seu trabalho em defesa ocorrida em 2018. 

Finalmente, poucos são os casos que conheço em que o período seguinte 
ao doutorado ainda encerra surpresas e conquistas. O intervalo entre a defesa e 
esta publicação coroa mais uma conquista pessoal e familiar: a temporada em 
New York permitiu uma ampliação de sua pesquisa na Faculdade de Direito 
da New York University, um centro de excelência de tradição iusprivatista!

A fase final ainda passou pelos testes impostos à sociedade global: a fina-
lização de um curso e de uma obra em meio à pandemia, com direito a um 
diploma em cerimônia virtual! O retorno ao Brasil marca o desfecho glorioso 
desses ciclos resumidamente descritos. Fica aqui o registro da “semente” pala-
vras que escrevi quando recebi a bela foto da família e da Lidia brilhando com 
seu diploma e a foto da Universidade ao fundo. No meu pequeno comentário 
eu dizia: Não só os professores podem ser inspiração para os alunos! Eu me miro em 
sua resiliência, superação de obstáculos e conquistas difíceis! Tanto AMOR pela famí-
lia!!!! Tua expressão resplandece junto a seus meninos e seu marido companheiro. Meu 
coração e alma de professora vibram na mesma onda de realização e gratidão! 

Foi uma honra e uma alegria ser escolhida para acompanhar você em seu 
caminho! Protagonista e escultora coerente, determinada e disciplinada rumo 
ao sucesso e à felicidade!!!

O processo todo permite agora sua inserção e protagonismo na comuni-
dade acadêmica internacional!!! 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020

MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO 
Doutora em Direito Internacional pela USP

Professora Associada de Direito Internacional Privado da UERJ
Sócia de Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara, Advogados


