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RESUMO
O presente trabalho tem o propósito de trazer uma reflexão acerca da internacionalização das 
relações de consumo, eis que a proteção ao consumidor fez grandes progressos no Brasil e nos 
demais países do Mercosul e do mundo.  Este trabalho também pretende avaliar a importância 
do Instituto da Arbitragem, como um caminho alternativo na solução de controvérsias 
decorrentes de contratos nacionais e internacionais de consumo, por órgãos sérios e competentes, 
considerando-se uma importante via de pacificação social e de agilidade na composição de 
lides consumeristas, tanto sob o ponto de vista internacional como o aliado as vertentes 
nacionais. E ainda, demonstrar-se-á em breve estudo a importância do Direito Internacional 
Privado na sociedade contemporânea. 

Palavras-Chave: Internacionalização dos Direitos do Consumidor. Arbitragem Nacional e 
Internacional. Cláusula Arbitral.   

ABSTRACT 
This paper aims to reflect on the internationalization of consumer relations, and consumer 
protection has made great progress in Brazil and in the other countries of Mercosur and the 
world. This paper also intends to evaluate the importance of the Arbitration Institute as an 
alternative way to solve disputes arising from national and international consumer contracts 
by serious and competent bodies, considering an important path of social pacification and 
agility in the composition of consumerism, both from the international point of view and the 
allied national aspects. And yet, the importance of private international law in contemporary 
society will soon be studied.
  
Keywords:  Internationalization of Consumer Rights. National and International Arbitration. 
Arbitration Clause.
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A globalização é um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica e da expansão do 

capitalismo em construir uma aldeia global, sendo impulsionada pelos países do mundo, 

desde o final do século XX e início do século XXI, sendo considerada resultante da 

Revolução Industrial para uns, ou resultante de uma Revolução Tecnológica, para outros. 

O processo de globalização refere-se ao modo de como os países e as pessoas se 

interligam perante o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, políticos, sociais 

e culturais, tornando possível com isso a realização de grandes transações financeiras.

Nesse sentido, inovidável é a presença de dois elementos, consectários desse 

fenômeno: o desenvolvimento tecnológico e o comércio global, os quais possuem apropriada 

relação com a prática consumerista, posto que apresentam como principais protagonistas, o 

consumidor, como sendo a parte vulnerável da relação comercial, e o fornecedor, como sendo 

a outra parte contratante mais forte e dotada de privilégio e benefício econômico.

Denota-se com isso uma real necessidade de haver um intento protetivo ao 

consumidor, com a necessidade da concretização da inclusão de normas para garantir os seus 

direitos, não apenas no âmbito nacional como também, e mais ainda, no âmbito internacional, 

dada as diversidades legislativas dos países e as dificuldades enfrentadas nas contratações 

estrangeiras. 

Pois, pode se perceber uma inexistência de normas protetoras para as partes 

contratantes mais vulneráveis, condizentes com a dinâmica dos contratos internacionais de 

consumo. 

Nesse norte, acaso encontre divergências existentes nas regras de conexão de Direito 

Internacional Privado DIP, e também nas relações de internacionalização de consumo no 

Mercosul ou entre outros países membros da integração econômica regional ou mesmo 

universal, necessário é buscar meios de solução de controvérsias mais adequadas, de forma a 

amparar o objetivo deste estudo, a qual seja apresentar uma proposta de solução extrajudicial 

para os impasses consumeristas. 

Assim, o presente trabalho tem o propósito de trazer uma reflexão acerca da 

internacionalização das relações de consumo, eis que a proteção ao consumidor fez grandes 

progressos no Brasil e nos demais países do Mercosul e do mundo.  

Ademais, este trabalho também pretende avaliar a importância do Instituto da 

Arbitragem, como um caminho alternativo na solução de controvérsias decorrentes de contratos 

nacionais e internacionais de consumo, por órgãos sérios e competentes, considerando-se uma 

importante via de pacificação social e de agilidade na composição de lides consumeristas, 
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tanto sob o ponto de vista internacional como o aliado às vertentes nacionais. No mais, 

demonstrar-se-á ainda em breve estudo a importância do Direito Internacional Privado na 

sociedade contemporânea.  

2 ARBITRAGEM NAS RELAÇOES DE CONSUMO 

Aprioristicamente, compulsando a realidade brasileira, é cediço que a atividade 

jurisdicional nem sempre consegue solucionar os litígios existentes de forma célere e 

eficiente. Ou melhor, o processo jurisdicional brasileiro nem sempre se demonstra de forma 

eficaz, não consegue proporcionar justiça em tempo razoável, a contento.  

Por essa razão, pode-se entender que a celeridade é um pressuposto para a efetividade 

do processo. Assim, a busca por solução das lides e em tempo razoável é um dos reclamos dos 

jurisdicionados de um modo geral.   

 O Estado, assumindo a tutela da resolução de conflitos, adquiriu este poder com a 

prerrogativa de proporcioná-lo com eficiência. Contudo, nem sempre tem conseguido exercer 

essa função de modo eficaz, haja vista os problemas existentes no Judiciário, como por 

exemplo, a questão da falta de estrutura e de funcionários, ou seja, na gestão da justiça 

brasileira. 

Nesse norte, encontra-se guarida nas palavras de Roberto Lisboa no sentido de que 

muitas vezes os consumidores que já estão em posição de inferioridade frente aos 

fornecedores se sentem ainda mais prejudicados quando tentam resolver seus conflitos perante 

os órgãos jurisdicionais, e com isso desistem de procurar seus direitos por causa da 

morosidade (LISBOA, 2001, p. 91): 

O consumidor vem encontrando várias dificuldades em buscar o provimento 

jurisdicional: não sabe como efetuar a reclamação; reluta em entregar a causa a um advogado, 

enquanto não adquire plena confiança ou se encontra e situação tal que ele se torne 

imprescindível; teme pelos elevados custos processuais; não confia na justiça por causa da 

morosidade e mesmo por discordar de decisões amplamente criticadas pela imprensa; e assim 

por diante. Deve-se estabelecer um sistema judiciário que seja acessível a todos,

independentemente de sua condição social ou econômica, e que produza resultados individual 

e socialmente justos. 

Dessarte, a procura por mecanismos alternativos é uma das eventuais soluções frente 

aos reiterados problemas existentes na estrutura do Poder Judiciário. Daí, deve-se buscar 

intermediar e facilitar a resolução dos litígios por mecanismos privados.  
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Por conseguinte, amplia-se a importância da solução das lides pela via arbitral, eis que 

a arbitragem representa um meio alternativo de eliminação de uma série de conflitos que 

envolvem direitos patrimoniais disponíveis, tais como os decorrentes das relações de 

consumo. 

Enfim, a arbitragem é, portanto, um mecanismo de solução de conflitos. Respeitadas 

suas condições legais, é ela responsável por uma justiça mais simples, mais rápida e de menor 

custo para o litigante obter a paz social e a resposta para seus direitos. 

3  INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

A proteção dos direitos do consumidor trata-se de um fenômeno que foi consagrado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro com a entrada em vigor do Código Brasileiro de Defesa 

do Consumidor (CBDC ou simplesmente CDC) em 1990.  

Essa codificação acima citada trouxe inúmeras inovações tanto no mercado brasileiro 

como no mercado regional, a exemplo do mercado comum do sul, servindo inclusive de base 

e estímulo tanto para a instituição do ordenamento jurídico argentino pertinente à prática 

consumerista, quanto para demais países membros, tendo em vista ser a norma brasileira 

avançada neste setor.   

A inovação reside no fato de que ao tutelar a parte hipossuficiente e vulnerável das 

relações comerciais exige-se consequentemente uma imposição aos produtores e fornecedores 

de bens e serviços de um maior dispêndio de cuidados à segurança, à qualidade e aos padrões 

pré-estabelecidos. 

Em 26 de março de 1991 surge o Tratado de Assunção (TA) firmado por Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, tendo por finalidade a criação do Mercado Comum do Sul ou 

comumente denominado de Mercosul, sendo aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro em 

25 de setembro de 1991, e promulgado pelo Presidente Fernando Collor de Melo em 21 de 

novembro do mesmo ano pelo Decreto n.º 350. Internacionalmente, entrando em vigor 

somente com o depósito das ratificações em 29 de novembro de 1991 (BAPTISTA, 1998, 

p.35).  

Este tratado serve também de estímulo às economias destes quatro países com vistas à 

inserção no processo competitivo do mercado internacional, bem como apresenta o escopo de 

passo a passo nortear a integração regional na tentativa de congregar a América Latina.  

Celso Ribeiro Bastos e Cláudio Finkelstein (1998, p. 09), em análise na união de forças 

em blocos regionais na América Latina, atesta que  
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O sonho de uma América Latina unida sempre fez partes dos anseios e desejos de 
parcela significativa da população latino-americana e diversas foram as tentativas 
iniciadas buscando alcançar tal objetivo. Nesta ótica, Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai, quando da assinatura do Tratado de Assunção de 1991, deram início à mais 
ousada tentativa de integração regional realizada no continente. 

Importante frisar que, o Mercado Comum do Sul, ou mais conhecido pelo nome de 

MERCOSUL, possui como componente os Estados Partes fundadores e signatários 

do Tratado de Assunção (TA) a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

Não obstante essa composição inicial, o Tratado de Assunção está aberto à adesão de 

outros Estados membros da Associação Latino-Americana de Integração, a então denominada 

ALADI. Essa dita abertura, fez com que o primeiro Estado Latino-americano a aderir em 

2006 a esse tratado constitutivo fosse a Venezuela; então, o bloco possui, atualmente, cinco 

membros efetivos: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Contudo, a República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os 

direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado Parte do MERCOSUL desde 2016. 

Essa informação encontra plasmada no Protocolo de Ushuaia, com supedâneo no parágrafo 

segundo do artigo 5° desse citado diploma normativo. 

Considerando então a crise econômica, social e política enfrentada pela Venezuela, 

ficou determinado desde dezembro de 2016 a sua suspensão do bloco por descumprir 

obrigações com as quais se comprometeu em 2012. 

Ademais, o Estado Plurinacional da Bolívia se encontra atualmente em processo de 

adesão. Assim, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional já aprovou a adesão 

da Bolívia ao Mercosul. O Protocolo de Adesão de Bolívia ao MERCOSUL foi celebrado em 

Brasília, em 17 de julho de 2015. 

Mister acrescentar que esse referido protocolo de adesão do país ao mercado comum 

sul-americano já foi assinado pela totalidade dos Estados Parte em 2015 e agora se encontra 

em vias de incorporação pelos congressos dos Estados Parte.

Logo, pode-se afirmar que a Bolívia tem a posição de Estado Associado em processo 

de adesão, porque falta a aprovação internamente pelos estados membro. E, todos os demais 

países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como Estados Associados.

Na dicção da atual Constituição Brasileira de 1988, os atos internacionais assinados 

pelo governo brasileiro só terão validade após receber a chancela das duas Casas do

Congresso Nacional.
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A proposta ainda será analisada pela CCJ - Comissão e Constituição e Justiça e de 

Cidadania antes de seguir para o Plenário. Logo, poderá o parecer da comissão ser 

apresentado no próprio Plenário, de modo a acelerar a tramitação desse projeto, haja vista se 

encontrar em regime de urgência. 

O interesse na boa relação do Brasil com a Bolívia e vice-versa, está em que o Brasil é 

o principal parceiro comercial da Bolívia, sendo o primeiro destino de suas exportações em 

razão da venda de gás natural, por outro lado, boa parte das importações bolivianas provém do 

Mercosul.

O Mercosul consagrou um modelo de integração para formar um mercado comum no 

intuito de permitir uma livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, e para

isso esse bloco almeja adotar uma política comercial comum e aplicar uma TEC -Tarifa 

Externa Comum no comércio com outros países.

Os países do Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia são considerados países 

associados  do Mercosul e não membros pleno como antes dito, eis que não participam da 

união aduaneira e não são obrigados a aderir à TEC, ou seja, à denominada Tarifa Externa 

Comum, apesar disso participam de debates políticos e realizam acordos de livre comércio.  

Fundamental para toda essa situação é, refletir na necessidade de uma harmonização 

legislativa no Mercosul, na intenção de promover a aplicação prática de normas uniformes 

entre quatro países membros, tendo em vista a observância expressa do que está prescrito no 

artigo 1º do Tratado de Assunção de 1991, um de seus objetivos magnos, o qual seja: [...] Este 

Mercado comum implica: [...] O compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas 

legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.

Considerando-se o risco de se ter decisões não equânimes proferidas por tribunais 

nacionais, a harmonização de leis constitui medida positiva e assertiva para a eficácia dos 

direitos contratuais em mercados englobados por integrações regionais. A harmonização está 

em sintonia com a ideia de aproximação, tanto de legislações como da interpretação destas 

normas consumeristas.  

Sendo assim, como ainda não há a uniformização total de leis protetivas ao 

consumidor, nesse sentido, torna imperioso fazer uma adequação das normas já existentes ao 

                                                  
 Os Estados Associados são aqueles membros da ALADI com os quais o MERCOSUL subscreve acordos de 

livre comércio, e que posteriormente solicitam ser considerados como tais. Os Estados Associados estão 
autorizados a participar nas reuniões de órgãos do MERCOSUL que tratem temas de interesse comum. Essa é a 
situação atual do Chile, Colômbia, Equador e Peru. 
 Importante a análise do TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE A 

REPÚBLICA ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI 
E A REPÚBLICA DO URUGUAI (26/3/1991). 
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caso concreto, de forma a fomentar uma harmonização legislativa no Mercosul, tendo em 

vista a possibilidade de impor um risco de se ter decisões conflitantes ou não equânimes, 

gerando uma eventual ineficácia dos direitos contratuais envolvendo a relação consumerista 

em mercados englobados por integrações regionais, o que não seria viável ao comercio 

internacional. 

Nesse tom, não se pode olvidar que uma das causas de divergências legislativas 

repousa na esfera de interesses governamentais em detrimento ou inversão aos interesses de 

proteção dos consumidores, figurantes que são como o destinatário final da integração 

regional.  

Com isso, percebe-se uma insuficiência na tutela consumerista, não obstante, essa 

tutela está implícita no Tratado de Assunção como uma finalidade básica do Mercosul.

Assim, o Mercosul ao não promover uma política de proteção ao consumidor de forma 

eficiente deixou uma lacuna na estrutura da integração econômica dado que o consumidor é o 

destinatário final do comércio e para ele devem se dirigir todas as benesses e facilidades 

possíveis. 

É forçoso dizer que a preocupação com o consumidor está implícita no Tratado de 

Assunção, visto que somente no preâmbulo há uma menção genérica de que a finalidade 

básica do Mercosul é melhorar as condições de vida dos cidadãos nacionais, o que não 

implica dizer que garantiu a tutela do consumidor no âmbito mercosulino (SILVA, 2018, 

online).

Em 1996 foi editado o Protocolo de Santa Maria o qual apresentou significativos 

princípios representando conquistas no âmbito da defesa do consumidor no Mercosul. 

 Esse Protocolo de Santa Maria teve como norte a tão almejada harmonização 

legislativa, fortalecimento do processo de integração, proteção ao consumidor, além da 

adoção de regras comuns sobre jurisdição internacional em matéria de relações de consumo.  

Apraz acrescentar ainda que esse mesmo Protocolo concentrou seus esforços nos 

seguintes contratos: de venda a prazo de móveis corpóreos; empréstimos a prazo ou de outra 

operação de crédito ligada ao financiamento na venda de bens; qualquer outro contrato que 

tenha por objeto a prestação de um serviço ou fornecimento de bem móvel corpóreo. Quedou-

se à sua margem os contratos de transportes e as relações de consumo do turista adquirente de 

produtos e serviços no exterior.  

É evidente e praticamente impossível abranger toda a gama de relações internacionais 

de consumo. 
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 Não obstante tudo isso, o referido Protocolo ainda não está em vigência em 

decorrência da recusa do Brasil em aprovar o Regulamento Comum Mercosul de Defesa do 

Consumidor.

4 CRIAÇÃO DA CIDIP 

Pelo que se constata das informações em realce, denota-se uma dificuldade na 

aplicação direta das normas protetivas do mercado consumidor, frente a enorme divergência 

de textos de lei em dissonância com as regras de Direito Internacional Privado (DIP) já 

vigentes, tal como ocorre nos países membros do bloco regional do Mercosul, onde em cada 

um deles foram promulgadas leis divergentes em matéria de defesa do consumidor, bem como 

diferem com as postulações de DIP.  

Nesse espectro, incontestável se torna a harmonização das regras do DIP tanto por 

meio dos mecanismos do Mercosul, como por outros organismos internacionais, tudo em 

busca de padrão jurídico de interligamento diplomático entre os Estados.  

As Conferências Interamericanas de Direito Internacional Privado são reuniões 

especializadas, por iniciativa da OEA, que discutem um determinado assunto colocado em 

pauta previamente, buscando promover a uniformização e harmonização do direito 

internacional privado. Ao final de cada CIDIP, são criadas Convenções Interamericanas de 

Direito Internacional Privado, de acordo com o que se discutiu na Conferência. Desta forma, a 

sigla CIDIP designa, simultaneamente, a Conferência e seus frutos, as Convenções (RECH, 

2018, online).  

Uma das principais características das CIDIPs é que os temas propostos para 

consideração por uma determinada CIDIP consiste naquelas recomendações apresentadas na 

Conferência anterior. Os temas propostos tornam-se, então, matéria de discussão de experts, 

que examinam aspectos altamente especializados de Direito Internacional Privado (RECH, 

2018, online).  

As convenções de direito internacional privado, especialmente aquelas do sistema 

interamericano, buscam nada mais que facilitar a integração das nações, não desrespeitando 

seus ordenamentos internos e negando suas particularidades, mas resguardando suas 

peculiaridades e almejando a obtenção de um denominador comum (RECH, 2018, online).  

Compulsando o estudo acerca das CIDIPs pode-se proclamar que o assunto de maior 

número das decisões encontradas levando em consideração essas convenções de direito 
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internacional privado estão no contexto das cartas rogatórias .

As cartas rogatórias são atos de comunicação processual, instrumento de cooperação 

entre os juízos. Seu cumprimento não é vinculado, podendo ser concedido, ou não seu 

exequatur, daí a nomenclatura de ser rogatória a carta, donde roga-se ao juízo estrangeiro para 

que cumpra o pedido. Entretanto, nem todo e qualquer pedido será cumprido, há um limite à 

(RECH, 2018, online).  

O êxito das CIDIPs quanto às cartas rogatórias reporta na grande utilidade processual 

delas, e ainda encontra justificativa na busca de facilitar a comunicação dos atos processuais. 

Outra razão para o êxito para a maior aplicabilidade das CIDIPs no âmbito das cartas 

rogatórias é a ausência de controvérsia em relação à conceituação e utilidade das cartas 

rogatórias.  

Vislumbrando a importância desse tema, mister se faz verificar a existência de 

julgados a esse respeito da menção a essas Convenções, senão vejamos (RECH, 2018, 

online):   

AgRg na CARTA ROGATÓRIA Nº 1.589 - -7) - STJ 

PARTE(S) AGTE.: DELOITTE E TOUCHE TOHMATSU AUDITORES 
INDEPENDENTES ADVDO. : JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ E OUTRO(S) 
JUSROGANTE : TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS - 
DISTRITO SUL DE NOVA YORK  
EMENTA CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUTENTICAÇÃO 
E TRADUÇÃO JURAMENTADA. TRÂMITE POR MEIO DE AUTORIDADE 
CENTRAL. DILIGÊNCIA ROGADA. CITAÇÃO. DOCUMENTOS QUE 
ACOMPANHAM A INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA, OFENSA 
À ORDEM PÚBLICA OU SOBERANIA NACIONAL. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTRANGEIRA E REGULARIDADE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. 
QUESTÕES A SEREM ANALISADAS PELA JUSTIÇA ROGANTE. 
Encaminhado o pedido rogatório via autoridade central, estão satisfeitos os 
requisitos da legalidade e autenticidade, nos termos dos arts. 5º e 6º da Convenção 
Interamericana sobre Cartas Rogatórias  Não se exige, 
tanto na legislação brasileira quanto na americana, que o ato citatório venha 
acompanhado de todos os documentos mencionados na petição inicial. Não há falar, 
desse modo, em violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa.  A simples citação, por si só, não implica afronta à 
ordem pública ou à soberania nacional e destina-se, apenas, a dar conhecimento da 
ação em curso, permitindo a defesa da interessada.  Não cabe a esta Corte avaliar a 
regularidade da relação processual instaurada na ação original, ou mesmo a 
incompetência absoluta da Justiça estrangeira para o deslinde da causa, pois são 

                                                  
A Lei 13.129 de 2015 incluiu esse CAPÍTULO IV-B - DA CARTA ARBITRAL na Lei 9.307/06 de 

arbitragem, acrescentando o artigo 22-C, senão vejamos: -C.  O árbitro ou o tribunal arbitral poderá 
expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na 
área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro.   Parágrafo único.  No cumprimento da 
carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada 
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matérias a serem deduzidas no Juízo rogante. Agravo regimental improvido.  
RESUMO Agravo contra decisão que, supostamente, não haveria autenticação dos 
documentos do pedido rogatório pelo juízo de Nova Iorque, falta de documentos na 
inicial, incompetência do juízo rogante, violação dos princípios da ordem pública, 
contraditório e ampla defesa e ausência de tradução juramentada. Não há 
necessidade de se juntar todos os documentos apensados à inicial. Sob pena de crise 
diplomática internacional, significando uma suspeita da autenticidade dos 
documentos Departamento de Direito emitidos por autoridade estrangeira, não se 
pode exigir prova da veracidade dos referidos documentos, o que equivaleria a uma 
quebra da presunção da lisura desses documentos.  

Encontra-se também aplicação das CIDIPs no âmbito da Prova e Informação Acerca 

do Direito Estrangeiro, da Eficácia Extraterritorial de Sentenças e Laudos Arbitrais 

Estrangeiros e também da Restituição Internacional de Menores.  

É de suma importância a Convenção de restituição internacional de menores. Seu 

objetivo primordial é garantir que o menor sequestrado e levado a outro país, por um dos pais 

que não detém a sua guarda, seja devolvido o mais rápido possível. Isto é essencial para o 

menor já que o tempo é fator fundamental, envolvendo sua adaptação e desenvolvimento 

psicológico. Com efeito, a Convenção criou o sistema de autoridades centrais, buscando 

acelerar o processo de devolução do menor, com vistas a diminuir o impacto psicológico da 

situação de mudança na vida da criança (RECH, 2018, online).  

Desta forma, cada país designaria uma autoridade central, que teriam livre 

comunicação entre si, garantindo a tão necessária celeridade deste processo. As vias regulares, 

através do judiciário, seriam demasiadamente complexas e, portanto, morosas, prejudicando o 

bem jurídico que se pretende proteger. Como mecanismo que tem demonstrado bons 

resultados, pensa-se, inclusive, em criar novas autoridades centrais, com diversas 

incumbências, o que tornaria o diálogo entre nações mais rápido e efetivo, proporcionando 

maior cooperação jurídica internacional e garantindo sua efetividade (RECH, 2018, online).

Cotejando os estudos, força convir a existência de algumas decisões dos Tribunais 

Superiores que ensejaram a utilização de CIDIP nesse sentido de restituição internacional de 

menores (RECH, 2018, online): 

CR 1648/BO  STJ REGISTRO: 2006/0056016-1 RELATOR(A): Min. 
PRESIDENTE DO STJ Julgamento: 01/06/2006  
EMENTA - DECISÃO Vistos, etc. 1. A Corte Superior do Distrito de La Paz, 
República da Bolívia, solicita, mediante esta carta rogatória, a restituição de menor 
boliviana ao seu país, devidamente identificada, devido à ocorrência de fatos que 
evidenciam exploração e maus tratos (fls. 4/12). 2. O Ministério Público Federal 
opinou pela localização preliminar da menor e pela adoção de "todas as medidas 
necessárias para evitar a sua ocultação ou transporte irregular", bem como "que se 
verifique se a mesma está no país em situação regular e em que condições ela vive, 
ressaltando a necessidade de que tais medidas sejam cumpridas em caráter sigiloso" 
(fls. 17/18). 3. O pedido encontra respaldo na Convenção Interamericana sobre a 
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Restituição Internacional de Menores, incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro pelo Decreto n. 1.212/1994. A localização da menor deverá ser realizada 
com observância dos arts. 18 e 19 da mencionada Convenção. Remetam-se os autos 
à Justiça Federal do Estado de São Paulo para que sejam procedidas as investigações 
preliminares, nos termos do parecer ministerial. Ressalto que o processo tramita em 
segredo de justiça (art. 155, II, Código de Processo Civil). Após, devolvam-se os 
autos a esta Corte para que seja analisada a viabilidade da concessão do exequatur . 

Ademais, aproveita-se o ensejo para informar que a V Conferência Especializada 

sobre Direito Internacional Privado (CIDIP V), realizada em 1994 na Cidade do México, 

infelizmente não abrangeu de modo específico a tutela do consumidor, apesar do esforço 

empreendido para elucidar as lides pertinentes aos contratos internacionais.  

Dessarte, a CIDIP V não tem aplicabilidade quando está envolvida a causa 

consumerista. Leciona Cláudia Lima Marques (2005, p.191) com propriedade: 

O consumidor interamericano fica sem proteção especial, quando contrata à 
distância ou por comércio eletrônico, posto que não é certo que as normas 
imperativas ou de ordem pública do país de domicílio do consumidor serão 
aplicadas por opção do juiz do foro competente, geralmente o do fornecedor.  

Sem maiores delongas, emerge desse estudo que mormente a excelente intenção das 

CIDIPs retromencionadas, elas na realidade são muito pouco conhecidas ou esclarecidas pelos 

seus países signatários, daí na prática serem pouco aplicadas.  

Denota-se que a baixa alusão às convenções da CIDIP se dá por falta de conhecimento 

desses instrumentos e, até mesmo, resistência em utilizar em razão das ínfimas informações a 

seu respeito, enfraquecendo ou mesmo perdendo com isso de se obter uma melhor garantia de 

proteção àquelas partes mais fracas da relação e até mesmo de se trilhar uma resposta 

uniforme, com segurança jurídica, para as querelas internacionais.  

Frente ao exposto, não resta dúvida no que tange à necessidade da edição de uma 

CIDIP especializada na defesa do consumidor, com a finalidade de satisfazer os litígios 

relativos aos contratos internacional de consumo.  

Enfim, necessário também adotar um meio efetivo de composição de litígios no fim de 

promover a tutela do consumidor na seara internacional, e para tanto pode-se prescrever a 

arbitragem.  

5 ARBITRAGEM INTERNACIONAL 

Os mais modernos e importantes ordenamentos jurídicos estrangeiros consagram a 

arbitragem entre as modalidades de resolução de conflitos, em maior ou menor frequência.  
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As diferenças existentes entre esses ordenamentos jurídicos revelam-se por conta da 

forma de sua elaboração, seja por clausula e/ou compromisso arbitral; da sua nomeação de 

árbitros, se em número par ou ímpar; das regras de procedimento; da homologação e da 

eficácia da sentença arbitral, se faz coisa julgada ou não.  

Percebe-se também que, não obstante acentuada divergência sobre a natureza jurídica 

da arbitragem, quase sempre ela está disciplinada nos respectivos Códigos de Processo, como 

na Alemanha, Itália, França, Espanha e Argentina.  

Em outra margem, a característica comum que vincula a maioria dos sistemas 

estrangeiros encontra-se na natureza do direito que pode constituir objeto da arbitragem, 

devendo a controvérsia compreender direitos a respeito dos quais a lei admite a transação. 

Alguns falam em direitos disponíveis e outros em direitos transigíveis.  

É inconteste o fato de que a aplicação da arbitragem como mecanismo alternativo de 

solução de controvérsias em contratos de adesão implica na sua utilização nos contratos de 

consumo.  

E, essa foi a intenção do legislador, quando dispõe no artigo 4º, inciso V do CDC 

sobre a política nacional de consumo, ao tentar inserir a arbitragem no contexto moderno de 

 conforme se 

pode trazer à memória dos ensinamentos de Mauro Cappelletti, e do incentivo aos 

mecanismos alternativos de solução de conflitos.

Valendo lembrar nesse momento que, essas formas alternativas de solução de conflitos 

é também conhecida pela sigla em inglês ADRs - Alternative Dispute Resolutions.

Consoante linhas anteriores, a arbitragem pode e deve ser aplicada no âmbito de 

relações de consumo.  

E, neste instante, oportuno é fazer um breve relato da experiência da União Europeia 

(JACYNTHO, 2001, p.112) 

Adaptam-se as legislações nacionais, harmonizando-as, numa forma de aproximação 
integradora de mercados, diminuindo a diferença legislativa em seu espírito, 
retirando o que discrimina produtos estrangeiros, o que efetivamente restrição ou 
barreira, propondo normas acessórias e complementares as já existentes, propondo 
leis-modelo e diretivas mínimas, para os países que não possuem ainda legislação, 
criando algumas regras básicas comuns, declarações de direitos comuns e 
recomendações de objetivos comuns. 

O sistema de arbitragem na relação de consumo encontra-se, principalmente nos países 

europeus, em fase avançada, permitindo as partes, consumidores e fornecedores, resolver as 
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controvérsias sem despesas e sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, desafogando, 

portanto, o excesso de demandas. 

O sistema arbitral de consumo espanhol constitui, sem dúvida, exemplo de via 

alternativa de composição de conflitos com altíssimo grau de efetividade e celeridade e que 

goza, ademais, de grande prestígio junto ao mercado de consumo na Espanha. Os tão temidos 

riscos que seriam inerentes à arbitragem de conflitos de consumo restaram resolvidos pela 

natureza pública das juntas arbitrais, cujo presidente é sempre funcionário da administração 

(RIBEIRO, 2018).  

Denota-se que a arbitragem de consumo na Espanha, encontra raízes lançadas a partir 

de sua base constitucional, ao artigo 51.1 da Constituição espanhola de 1978, e que não 

obstante ser apenas regulamentada por meio do Real Decreto 636, de 3 de maio de 1993, essa 

técnica de solução de conflitos já vinha sendo utilizada na Espanha, ainda que de maneira 

experimental.  

Nesse diapasão, calha apresentar algumas considerações acerca do sistema de 

arbitragem de consumo na Espanha em estudo produzido pelo doutrinador Marcos Paulo 

Veríssimo (2011):  

a) Sobre o funcionamento das Juntas Arbitrais: As juntas arbitrais são os órgãos que 
articulam todo o sistema arbitral de consumo. Vinculadas às Oficinas Municipais de 
Informação ao Consumidor, constituem instituições de natureza pública, estando 
ligadas à administração direta. Dela participam, obrigatoriamente, representantes das 
classes empresariais e de consumidores, razão pela qual sua natureza é considerada 
também orgânica e institucional. 
Constituem, ademais, funções das juntas arbitrais, o fomento e a formalização de 
convênios arbitrais, a atividade de mediação, o censo das empresas que aderiram 
publicamente ao sistema arbitral de consumo e a elaboração e distribuição de 
modelos de convênios arbitrais, bem assim a informação do público em geral acerca 
do sistema e das matérias que podem ou não ser arbitradas em seu seio.  
b) Sobre o Procedimento Arbitral na Espanha. Surgida uma controvérsia em meio a 
uma relação de consumo, é sempre facultada ao consumidor sua resolução por meio 
da via arbitral, seja por intermédio de uma associação de classe, seja por iniciativa 
própria, sem a necessidade de representação por meio de um advogado, caso em que 
o colégio arbitral decidirá acerca da representatividade. 

Neste momento, urge indagar se seria possível aplicar a mesma experiência espanhola 

no Brasil?  

É preciso anotar que a experiência espanhola somente logrou prosperar em razão de 

desenvolvido associativismo que lá se verifica, combinado à atuação competente da 

administração pública e a uma consciência de cidadania bem desenvolvida nos espanhóis, 

capaz de levá-los a preferir o consumo de um determinado produto em detrimento de outro 

apenas em razão de um apresentar o distintivo da arbitragem de consumo e o outro não.  
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Assim, pelo que se constata das informações em realce, em harmonia com todo esse 

breve estudo, percebe-se sem dúvida que a experiência estrangeira pode, efetivamente, ser 

muito útil para uma análise e possível pelo legislador brasileiro.  

Para tanto, mister se faz levar em consideração as peculiaridades do país, quando se 

pretender importar, para o direito interno, quaisquer experiências estrangeiras, antes de serem 

aplicadas efetivamente.  

6 ARBITRAGEM NO MERCOSUL   

De acordo com o relatado no contexto anterior verifica-se quão imperiosa é a 

participação do Estado como agente fomentador e disseminador dos meios de solução de 

conflitos extrajudiciários para as relações de consumo. 

Constatou-se que a experiência européia mostrou-se extremamente exitosa, ao ponto 

de nos dias hodiernos ser implantado a chamada Rede Extrajudicial Européia. No continente 

sul-americano, a Argentina verificando o sucesso encontrado na Espanha e atentando para sua 

legislação consumerista, instituiu o Sistema Nacional de Consumo, obtendo também uma 

grande prática neste setor, como se verá a seguir.  

No mais, em 26 de março de 1991 surge o Tratado de Assunção firmado por Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela (suspensa do bloco desde 2016) tendo por 

finalidade a criação do Mercado Comum do Sul ou comumente denominado de Mercosul.  

Essa criação serve também de estímulo às economias destes quatro países para a 

inserção no processo competitivo do mercado internacional, bem como apresenta o escopo de 

gradativamente nortear a integração regional na tentativa de congregar a América Latina.  

Certifica-se que esses países tem participação plena no bloco regional, com adesão aos 

acordos, contratos, sistema jurídico-institucional, bem como à área de livre comércio. 

No continente sul-americano, mais especificadamente, na Argentina não tardou em 

perceber o sucesso encontrado na Espanha e consequentemente não ignorou em prestar 

atenção à legislação consumerista espanhola, que a par da brasileira, fomenta a solução 

extrajudicial de controvérsias.  

                                                  
 A ilustre professora e autora SARA LÍDIA FELDESTEIN DE CÁRDENAS (2010, p.330), em sua obra Guia 

de estúdio de derecho a la integración pontifica acerca Acuerdo sobre arbitraje Comercial Internacional del
Mercosur 
solución de controvérsias, surgidas de los contratos internacionales entre personas físicas o jurídicas de derecho 
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Para tanto, na Argentina foi editado o decreto nº 276/98, que instituiu o Sistema 

Nacional de Consumo. A princípio está inserido em duas cidades argentinas: Buenos Aires e 

Mendoza. Os consumidores apresentam os conflitos a serem solucionados nos Tribunais 

Arbitrais de Consumo, criados nesse intento. 

Nesse pormenor, registra-se intensa prática arbitral nesse setor consumerista, o que se 

pode aferir pelo número crescente de casos levados a estes órgãos especializados, que em 

2002 registrou a expedição de 2.698 sentenças arbitrais. 

Portanto, a Argentina, também contribui para o fomento da arbitragem em busca de 

resultados benéficos, em especial nas relações de consumo com a devida proteção da parte 

hipossuficiente no sentido de equilibrar dita relação.  

Essa modalidade tem funcionado da seguinte forma. Os Tribunais de Arbitragem de 

Consumo (TAC) possuem jurisdição que somente se exerce mediante adesão voluntária, ou 

seja, as partes, previa e expressamente estipulam em concordá-la, e igualmente acordam que 

tal decisão não comporta recurso, sendo final e executável prontamente.  

A apresentação de caso ao TAC é feita diretamente pelo consumidor, sem necessidade 

de contratação de profissional jurídico, reduzindo com isso o óbice econômico enfrentado 

normalmente pelas vias judiciais. Assim, o consumidor pode levar sua denúncia aos órgãos da 

administração, acaso a empresa não queira aderir ao TAC ou caso se recuse a comparecer. 

No que tange ao procedimento argentino, denota-se que a princípio será marcada a 

data para a audiência, durante a qual será buscada a conciliação das partes. Não ocorrendo, 

será emitido o laudo arbitral.  

Vislumbra-se dessa experiência argentina que, esse laudo arbitral tem eficácia de coisa 

julgada, possuindo caráter vinculante e força executória, podendo ser executável pela via 

judicial na hipótese da empresa descumpri-lo.  

Nesse diapasão, denota-se que uma forma de fortalecer esse instituto da arbitragem no 

Brasil, como mecanismo alternativo de solução dos conflitos, seria com a participação de 

órgãos governamentais no incentivo a sua prática mais presente na sociedade brasileira.   

Oportuno trazer à baila que a Lei 13.129 de 2015 altera a Lei no 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de 

aplicação da arbitragem brasileira e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes 

recorrem a órgão arbitral, por exemplo. 

Sendo oportuno nesse momento lembrar que a Lei 13.129 de 2015 incluiu esses 

parágrafos nesses dispositivos expostos como forma de ampliar e melhorar o instituto da 

arbitragem no Brasil. 
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Art. 1º, §1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 
para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 
celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou 
transações. (NR) 
Art. 2o , § 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de 
direito e respeitará o princípio da publicidade. 

A nova lei reformadora do instituto da Arbitragem brasileira vaticina que para ser 

reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à 

homologação do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse pormenor, seguindo essa lógica, adscreve também a nova lei que a 

homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira também 

será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar, por exemplo que, segundo a lei 

brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem. E, caso haja 

denegação, e consequentemente, uma vez sanados os vícios formais apresentados, nada obsta 

que a parte interessada renove o pedido, é assim o que se pode depreender da leitura dos 

seguintes dispositivos do citado diploma normativo.  

Art. 39.  A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral 
estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que: I 
- segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 
arbitragem;  II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação 
da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de 
arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, 
inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure 
à parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 
Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de 
sentença arbitral estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada 
renove o pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. 

Ante o exposto, numa tentativa de procurar um equilíbrio na relação jurídica 

consumerista no momento da técnica arbitral de solução de lides, poderia ser implantado no 

Brasil como também em qualquer outro país do Mercosul, setores representativos de 

interesses, tanto de consumidores, quanto de fornecedores, conforme o exemplo de sucesso da 

arbitragem utilizado na Espanha.  

7  CONCLUSÃO 

  

À guisa de conclusão, depreende-se com nessas considerações que não há óbice legal à 
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implementação da arbitragem nos conflitos de consumo.  

Considerando a internacionalização das relações de consumo e que a proteção ao 

consumidor traz grandes progressos no Brasil e nos demais países do Mercosul e do mundo, é 

de se perceber que diante da inexorável tendência do processo de globalização e da integração 

econômica dos mercados nacionais e internacionais, há a necessidade de que as regras de 

conexão do Direito Internacional Privado concedam uma efetiva tutela ao consumidor.  

Não resta dúvida no que tange à necessidade da edição de uma CIDIP especializada na 

defesa do consumidor, com a finalidade de satisfazer os litígios relativos aos contratos 

internacional de consumo. Isso é fato.  

E mais, necessário também adotar um meio efetivo de composição de litígios no fim 

de promover a tutela do consumidor na seara internacional, e para tanto pode-se prescrever a 

arbitragem.  

Expostas as informações em realce, percebeu-se que perante o Mercosul é imperiosa a 

necessidade da implementação de um estatuto consumerista e da instituição progressiva e 

aprofundada da arbitragem, representando um meio fácil, rápido, de pouco custo e 

desburocratizado de solucionar conflitos de consumo, inclusive. Para tanto, mister se faz uma 

rígida fiscalização dos Estados membros, bem como de um aproveitamento das experiências 

européias nesse sentido. 

Ante todo o exposto, a justa utilização da arbitragem, por órgãos sérios e competentes, 

poderá ser uma importante via de acesso à pacificação social e de agilidade na solução de 

conflitos de consumo de ordem nacional e mesmo internacional, desde que se respeite os 

princípios inseridos pelo moderno código consumerista nacional, e claro, que seja de interesse 

das empresas e dos consumidores.  

Enfim, a utilização da arbitragem como meio de solução de conflitos de consumo pode 

representar enorme impulso ao desenvolvimento da justiça, tanto no âmbito interno como 

internacional. 
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