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Este trabalho  da seguinte forma: 
De inicio preocupamo-nos em visualizar o Mercosul como um 

meio que seus participantes encontraram para contrapor-se a ordem 
mundial hodierna. Demonstramos que blocos regionais como o Mer
cosul decorrem do  político dos Estados envolvidos 
em eliminar continuamente os entraves que os  para, solida
riamente, atingirem objetivos comuns. No caso do Mercosul, tais ob
jetivos, revestem-se, até hoje, de interesses eminentemente económi
cos, voltados para a  de um espago  
integrado. 

Ultrapassando os motivos que justificaram a  do Mer
cosul, adentramos na  atinente a forma escolhida para inte
gragáo  das regras  acordadas pelos países-
membros, identificando alguns Protocolos que já se  internali
zados no ordenamento jurídico brasileiro. A um deles, deticamo-nos 
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com maior énfase, tal seja: o Protocolo de Las Leñas, do qual extraí-
 duas novidades dele incorporadas pela legislagáo brasileira. A 

primeira diz respeito a figura da "Autoridade Central", arquitetada 
para agilizar o cumprimento das cartas rogatorias dirigidas ás autori
dades jurisdicionais dos Estados-Partes, ao passo que a segunda 
abrange o novo procedimento acolhido  Suprema Corte brasileira 
para o  e  de laudos  sentengas ou 

 de índole executória provenientes dos órgáos judiciários da 
Argentina, Uruguai e Paraguai. 

No tópico posterior, aponíamos o Protocolo de Las Leñas como 
uma garantía efetiva de que dispoe o credor cambiário para a prática 
de atos de constrigáo judicial no territorio brasileiro, assim como os 
requisitos necessários para que o credor de título de crédito, com soma 
expressa em moeda estrangeira, possa  diretamente no foro 
brasileiro competente, independentemente de prévia homologagáo do 
Supremo Tribunal Federal. „ 

Por fim, a análise do exposto,  á  de que, para 
que os títulos de crédito  eficazmente sua fungáo 
económica  ambiente  integrado, mostra-se de 
suma importancia a unificagáo das legislagóes nacionais disciplinado-
ras da matéria, como forma de conferir seguranga aqueles que 

 de títulos de crédito para desenvolver suas atividades empresa-
 

Uma segunda proposta enderegada, particularmente ao legisla
dor brasileiro, seria a de deslocar a competencia de receber e conceder 
o  ás cartas rogatorias, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, para a Justiga Federal, o que,  asseguraria a rapi
dez  na entrega da prestagáo jurisdicional pleiteada. 

1. INTROITO 

Inegável que o atributo de circulabilidade dos títulos de crédito 
contribuiu para mobilizar os direitos  materializados de forma 
fácil e rápida a partir do período  da civilizagáo, vindo a facilitar 
sobremaneira o desenvolvimento da  comercial. No mundo 
sem fronteiras de hoje, os títulos de crédito continuam a ocupar lugar 
de destaque, dada a sua relevancia na  negocial interna e 
internacional das nagóes. 

Com os expressivos resultados  que  a 
 por cinco entre 1991-1997, passando o volume de negocios 
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de 4 bilhóes de dólares/ano para quase 20 bilhóes de dólares/ano1 e 
com o envolvimento profundo do setor privado no processo de inte

 do Mercosul, é  que os agentes económicos 
 assegurados seus direitos corporificados em títulos de crédito. 

Deseja-se, assim, com o presente estudo, apontár o conjunto de 
normas emanadas do Mercosul e em vigor no ordenamento jurídico 
brasileiro, hábeis a  o acesso dos credores  á 

 brasileira, como forma de garantir a  dos crédi
tos contidos em títulos emitidos e nao pagos nos prazos  dan-
do-se, por conseguinte, seguranga e certeza ás transagoes  
realizadas na regiáo do Mercosul. 

Para isso, partiremos do   globalizagáo e da regio-
nalizagáo, com uma ligeira retrospectiva histórica da  do 
Mercosul, enfatizando-se o projeto tragado pelos países-membros de 
constituigáo de um espago económico uno. Num segundo momento, 
buscar-se-á compreender a sistemática adotada para integragáo jurídi
ca dos ordenamentos nacionais, com a identificagáo dos  
protocolos de cooperagáo jurisdicional já internalizados no direito 
brasileiro. Em seguida, far-se-á  breve reflexáo sobre as novidades 
introduzidas no direito brasileiro pelo Protocolo de Las Leñas no que 
tange ao cumprimento de cartas rogatorias oriundas dos países do 
Mercosul. Por último, abordaremos os requisitos indispensáveis á 
execugáo de cambial expressa em moeda estrangeira no Brasil. 

2. GLOBALIZACÁO, INTEGRACÁO E MERCOSUL 

A reorganizagáo da base produtiva engendrada nos anos 80 do 
 XX, mormente pela política económica neoliberal implantada 

nos governos Reagan, nos EUA e Thatcher, no Reino Unido, calcada 
na interferencia ativa do Estado subsidiando e estimulando os pro-
cessos de oligopolizagáo, investimentos em pesquisa e desenvolvi
mento de tecnologia de ponta, impeliu definitivamente a economia de 
escala mundial, resultado da  Industrial do século XLX, 
como também criou condigóes para a arrancada do processo de globa
lizagáo, de efeitos interativos mais contundentes.2 

 fenómeno da globalizagáo, por sua vez,  pelas 

Ricardo GRINBAUM,   MARIN, Mercosul: bloco económico testa seu 
equilibrio, Folha de Sao Paulo, Especial  p. 3. 
Cf. Demétrio MARTINELLI MAGNOLI, A Economia Mundial e a Crise da Divida, ps. 104-
111. 
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 favoráveis ao crescimento do comércio internacional que 
sucederam  segunda guerra mundial e sobrenado  segunda crise do 
petróleo, como por exemplo: a.) aumento do volume de comércio, em 
ritmo superior ao crescimento da produgáo; b.)  do 
mercado financeiro; c.) progresso sem precedentes  comunicagóes 
e na tecnologia de processamento de informagoes; d.) alastramento 
das empresas multinacionais pelo globo, resultando, por um lado, em 
formas de produgáo e consumo homogéneas entre países e, por outro, 
no aumento do comércio intrafirma.3 

Assim é que, o   economías capitalista pós-
década de 70, operacionalizou a globalizagáo, movimento esse enseja-
dor de outra forga de integragáo denominada regionalizagáo. 

Se por um ángulo os efeitos da globalizagáo transcendem o 
pago local para alcangar a esfera global,4 a regionalizagáo aparece 
como um processo de integragáo regional desencadeado por  
políticas tomadas por Estados contiguos, de afinidades  e 
interesses económicos convergentes.5 De sorte que, o movimento de 

 continuo e simultáneo entre os Estados, contrapoe-se ao 
fenómeno da globalizagáo que ao mesmo tempo que possibilita tam
bém forga á integragáo regional.6 E uma tentativa do Estado-nagáo de 

 regras á globalizagáo, ainda que com o compartilhamento de 
parte de sua soberanía ou a custa da perda de outras prerrogativas 
tradicionais,7 visando  esforgos, no sentido de aumentar ou 
manter a competitividade no mercado internacional, assim como o 
poder de negociagáo política em nivel global. 

E nesse contexto de integragáo regional que surgiram as 
ras iniciativas de integragáo económica entre os países platinos, nota-
damente entre Brasil e Argentina, que  na instituigáo do 
Mercosul, 

 marco histórico que instaurou o enlace regional Brasil-
Argentina e a própria constituigáo do Mercosul deu-se em  com 
a Declaragáo de Iguagu, na qual Brasil e Argentina revelaram o firme 
propósito de promover e aprofundar suas relagóes bilaterais políticas e 

-1 Cf. Vivianne VENTURA DIAS In: Renato BAUMANN,  Brasil entre  Poder da  e  
 do Poder, p. 55. 

 Cf. Luizella Giardino B. BR ANCO, Sistema de  de Controversia no Mercosul, ps. 
21. 

 Cf. Carlos Alberto COMES CHIARELLI, Matteo ROTA CHIARELLI,  direito e 
dever, ps.  

 Cf. Fábio ULHOA COELHO Apud Paulo SUCCAR, As Etapas da  Económica, 
Revista Literaria de Direito, N° 27, p. 13. 

 Cf. Luciano MARTINS, Apud Luizella Giardino B. BRANCO, Sistema de  de Con
troversia no Mercosul, p. 19. 
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económicas. Em 1986,  o Programa "de  e Coope
ragáo Económica -  objetivando promover a abertura seletiva 
dos respectivos mercados e a  de setores específicos 
da economia dos dois países. Avangando na consolidagáo do processo 
de integragáo económica, Brasil e Argentina celebraram em 1988 o 
Tratado de Integragáo, Cooperagáo e Desenvolvimento, o qual 
java a ambiciosa meta de constituigáo de um espago económico co
mum entre os dois países, no prazo máximo de 10 anos, com a conti-
nuidade da abertura gradual dos mercados por  da  de 
todos os entraves tarifários e náo-tarifários ao comércio de bens e 
servigos. 

 resultado positivo das negociagóes bilaterais  com a 
insergáo do Paraguai e Uruguai no processo de integragáo regional e 
atingiu seu ápice com a assinatura do Tratado de Assungáo, institutivo 
do Mercosul, celebrado em 26 de margo de  entre Brasil, Argen
tina, Paraguai e Uruguai. 

Além de reafirmar a vontade política dos Estados-Partes de es-
treitar e aprofundar o processo de integragáo, prevé o Tratado de 
Assungáo a constituigáo de um mercado comum entre os países partí
cipes do Mercosul, nos moldes daquele instituido pela Uniáo Euro
péia, caracterizado pela   das mercadorias em geral 
e uma pauta aduaneira comum no quadro da política comercial co
mum mas abarca, além disso, a livre circulagáo dos factores de pro
dugáo - a  de  das pessoas no espago comunitá
rio, a livre circulagáo dos capitais, a liberdade de estabelecimento 
dos produtores e comerciantes, a livre prestagáo de servigos pelas 
empresas ou pelos profissionais independentes e certas políticas co
muns nos dominios económico e social.  

Para tanto, incrementou-se a aproximagáo das economías dos 
Estados-Partes do Mercosul com o fito de propiciar aos seus membros 
uma nova dimensáo no cenário político e económico regional e inter
nacional, por meio da supressáo progressiva das barreiras aduaneiras e 
das restrigóes quantitativas e de medidas de efeito equivalente (arts. 

 5o, do TA), da  de uma tarifa externa comum e adogáo de 
uma política comercial harmónica no que tange a terceiros Estados. 

A eliminagáo das restrigóes quantitativas e barreiras alfandegá-
rias ás trocas  realizadas entre os membros do Mercosul, 
contribuirá, sem dúvida, para intensificagáo do comércio intrazonal, 
expectativa que se confirma se consideradas ainda as dimensóes do 

 MOTA DE CAMPOS, Manual de Direito Comunitário, p. 491. 
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bloco, que abrange uma  com aproximadamente  
 quadrados, com um mercado consumidor de cerca de 200 

milhoes de habitantes e um PNBque ascende  casa dos  
trilhoes de dólares.9 

A esperada  dos mercados nacionais e o surgimento de um 
mercado único, decorrente da  de todos os entraves ao co
mércio  proporcionará vantagens de ordem económica e 
social ás  envolvidas, na medida em que ter-se-á um vasto mer
cado consumidor transnacional, que contribuirá para a atragáo de in
vestimentos estrangeiros,  redugáo dos custos de produgáo, a intensi-
ficagáo da concorréncia entre as empresas, a  do nivel de 

 e a  de políticas económicas mais rígidas. Ou 
seja, o éxito na  de um espago  inte
grado propiciará a aceleragáo do ritmo de desenvolvimento das eco
nomías nacionais.10  

3. INTEGRACÁO JURÍDICA E NORMAS DE COOPERACÁO 
JURISDICIONAL NO MERCOSUL 

 Direito do Mercosul é Direito Internacional Público Clássico. 
As normas emanadas do Mercosul, de caráter intergovernamental, sáo 
negociadas consensualmente no ámbito de conferencias diplomáticas, 

 para serem aplicadas e executadas pelos juízesdos Esta
dos-Partes, de incorporagáo aos respectivos ordenamentos jurídicos 
internos, de  com o processo de  previsto em 
cada país. No Brasil, é aplicável o conteúdo normativo da convengáo 
internacional depois que esta for aprovada pelo Congresso Nacional, 
mediante decreto legislativo, e ratificada e promulgada pelo Presidente 
da República, mediante edigáo de decreto executivo. 

 caráter intergovernamental das normas internacionais emana
das do Mercosul e o sistema consensual de tomada de decisóes cons-

 no dizer de José Botafogo Gongalves "instrumentos capazes 
de, a um só tempo, permitir que cada país preserve seus interesses 
nacionais  e de garantir que os avangos do processo de 

  o exato alcance que  desejem atribuir os quatro 
Estados-partes do Tratado de Assungáo. "" 

Ricardo GRINBAUM, Denise Chrispim  Mercosul: bloco económico testa seu 
equilibrio, Folha de Sao Paulo, Especial 1, ps. 4-5. 

 Cf. MOTA DE CAMPOS, Op. Cit., ps.  
Cf. José BOTAFOGO  Os  do Mercosul,  

unir/ webunir/  
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 portanto, que em se tratando de Mercosul, náo há ain
da que se  em direito comunitário ou em norma  de 
aplicagáo direta na ordem jurídica dos Estados-Partes, pois, como se 
viu, uma vez acordada a norma, carecerá  de ser internalizada em 
cada um dos ordenamentos nacionais para, ulteriormente, ser aplicada 
pelas autoridades jurisdicionais competentes. 

Embora os países participantes do Mercosul  optado pela 
insubordinagáo jurisdicional e seu monopolio, confiando aos juízes 
nacionais a atribuigáo de interpretar, aplicar e executar as normas in
corporadas do Mercosul, comprometeram-se, também, seus gover-
nantes, a assegurar náo só o livre acesso das partes litigantes ao Poder 
Judiciário dos Estados-Partes para a defesa de seus direitos e inte
resses, mas também a igualdade de tratamento entre  no tramitar 
da demanda. Para consecugáo desses objetivos, os Estados-Partes 
acordaram vários Protocolos, com vista a promover a cooperagáo ju
risdicional mediante a harmonizagáo das    prio-
ritárias, de modo a conferir ás relagóes económicas entre agentes do 
setor privado dos Estados-Partes um quadro de seguranga jurídica que 
garanta solugóes justas ás controvérsias privadas. 

Nesse contexto de cooperagáo jurisdicional, já se encontram in
corporados á ordem jurídica interna do Estado brasileiro, o Protocolo 
de Medidas Cautelares (Decreto Executivo n° 2.626, de 15/6/1998), 
Protocolo de Buenos Aires sobre  internacional em matéria 
contratual (Decreto Executivo n° 2.095, de 17/12/1996) e Protocolo de 
Las Leñas sobre cooperagáo e assisténcia jurisdicional em matéria 
civil, comercial, trabalhista e administrativa (Decreto Executivo n° 
2.067, de  a respeito do qual teceremos breves 
rios sob o  da doutrina e jurisprudencia brasileira. 

4. ASPECTOS PONTUAIS DO PROTOCOLO DE LAS LEÑAS E  
NOVO ALCANCE DAS CARTAS ROGATORIAS NO 
MERCOSUL 

 Protocolo de Cooperagáo e Assisténcia Jurisdicional em Ma
téria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, comumente inti
tulado de Protocolo de Las Leñas, foi acordado entre os quatro países 
componentes do Mercosul em 27 de julho de 1992, no Vale de Las 
Leñas, na Argentina, estando já internalizado ao sistema de direito 
positivo do Brasil, vez que aprovado pelo Congresso Nacional por 
meio do decreto legislativo  55, de 19 de abril de 1995, promulgado 
pelo Presidente da República mediante  do decreto n° 2.067, de 
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 de novembro de 1996 e publicado no Diário Oficial da  em 
13 de novembro de 1996. 

Essa convengáo internacional constituida para a  da 
cooperagáo jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e 
administrativa entre os Estados subscritores do Tratado de Assungáo, 
traz em seu bojo, duas originalidades de ordem procedimental á ordem 

 interna brasileira, concernentes aos institutos da carta rogato
ria e da  de sentenga estrangeira. 

A novidade primeira é a figura da "Autoridade Central". Esta 
tem por objetivo geral agilizar o recebimento e o andamento das pe-
tigoes de assisténcia jurisdicional em matéria civil, comercial, tra
balhista e administrativa  2o), e mais específicamente, o de inter
mediar o pedido  reconhecimento e execugáo de sentengas e de lau
dos  por via de cartas  provenientes de quaisquer 
dos Estados integrantes do Mercosul (art. 19). 

Anteriormente, no Brasil, o encaminhamento de pedidos de 
homologagáo de sentenga estrangeira, assim  a  de car
tas  tramitavam sucessivamente através do Ministério das 
Relagóes Exteriores, Ministério da Justiga e Supremo Tribunal Fede
ral.1 2 Pelo Tratado de Las Leñas o trámite foi simplificado, de sorte 
que existe em cada país signatário uma "Autoridade Central" á qual é 
encaminhada a documentagáo processual que fará chegar ao Poder 
Judiciário respectivo, que a receberá e  dará cumprimento, 

A outra inovagáo inserida no ordenamento jurídico nacional 
 tratado ora enfocado, diz respeito ao novo alcance das cartas 

rogatórias no territorio brasileiro. 
Estabelece o artigo 102, I, h, da Constituigáo da República Fe

derativa do Brasil, que é de competencia privativa do Supremo Tribu
nal Federal, tanto a homologagáo de sentengas estrangeiras, como a 
concessáo do  ás cartas rogatórias.  procedimento de ho
mologagáo de sentenga estrangeira está previsto nos artigos 215 a 224 
do  Interno do Supremo Tribunal Federal, enquanto que o 
procedimento  concessáo de  as cartas rogatórias encontra 
sua disciplina nos artigos 215 a 224 do mesmo  Como 
explica Edson Nelson Ubaldo a diferenga entre os dois procedimentos 
"...está em que, no pedido de homologagáo de sentenga estrangeira, a 
fase contraditória precede o  permitindo ao requerido ofe-
recer  antes da decisáo do Supremo. Já no caso da carta 
rogatoria o  precede o contraditório, mas náo o impede nem 

 Marcelo HUCK,  estrangeira e lex mercatoria: horizontes e fronteiras do 
comércio internacional, ps. 36-37. 
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o dificulta pois a  a ele oposta pela parte requerida pode 
levar á revogagáo do  

A propósito, o Supremo Tribunal Federal  sobre o 
assunto em julgamento que deu provimento a agravo regimental inter-
posto contra decisao que indeferiu a  de  e deter-

 a  da carta rogatoria á Justiga de primeira instancia de 
Buenos Aires, República Argentina,  Min. Sepúlveda Pertence, RT 
742/166:  é sabido, além da iniciativa - que,  rogatoria, é da 
autoridade  do foro de.  ao  que, na homolo

 da sentenga, é da parte interessada — distingue os dois proce-
dimentos a maior simplicidade da carta rogatória, particularmente no 
ponto em que  o contraditório eventual nao precede á decisao -
como sucede com a contestagao do requerido, para tanto citado, ao 
pedido de   art. 220) - mas  é posterior, me
diante agravo regimental de sua  ou embargos ao seu cum
primento  arts.  

As cartas rogatórias enquanto instrumentos onde se inscreve a 
requisigáo de  judicial, enderegada da autoridade judiciária 
estrangeira á autoridade judiciária brasileira, ou vice-versa, tendo por 
escopo a realizagáo de  ato processual de  com a legislagáo 
do Estado rogado, para serem cumpridas pela Justiga do Brasil depen-

 da concessáo do  sobredito.   por seu turno, 
é a autorizagáo dada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal 
para que  validamente, ser executadas, na jurisdigáo do juiz 
competente, as diligencias de cooperagáo ou atos processuais discipli
nados no art. 5o do Protocolo de Las Leñas, em atividades de simples 
trámite, tais como citagóes, notificagoes,  interrogatorios, 
vistorias, exames de livros, remessa de documentos ou outras semel
hantes ou ainda de natureza probatoria. 

Edson Nelson UBALDO In: Luiz  PIMENTEL,  Novo Alcance das  no 
Mercosul, p. 150. 
Ementa oficial do acórdao:  Protocolo de Las Leñas ('Protocolo de  e Assistén
cia Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista, Administrativa' entre os países do 
Mercosul) nao afetou a exigencia de que qualquer  estrangeira - a qual é de equipa

 a decisao  concessiva de medida cautelar - para tornar-se exeqüível no 
Brasil, há de ser previamente submetida á  do Supremo Tribunal Federal, o que 
obsta á  de seu reconhecimento incidente no foro brasileiro, pelo juízo a que se re-
queira a  inovou, entretanto, a  internacional referida, ao prescrever, no 
art.  que a  (dito reconhecimento) de  provinda dos Estados partes se 

 mediante rogatória, o que importa admitir a iniciativa da autoridade judiciária compe
tente do foro de origem e que o  se defira independentemente da  do requeri
do, sem prejuízo da posterior  do requerido, por meio de agravo á decisao con
cessiva ou de embargos ao seu cumprimento." (AgRg em Carta Rogatória  
- Sessao  03.04.1997 -  Min. Sepúlveda Pertence - DJU 09.05.1997). 
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 procedimento para  do  abrange a recepgáo 
da rogatória e subseqüente  do interessado residente no país, 
o qual terá o prazo de cinco dias para impugnar a carta rogatória 
(RISTF, art. 226). A  á carta rogatória somente será admi
tida  hipóteses de falta de autenticidade, de violagáo a ordem pú
blica ou a soberanía nacional (RISTF, art. 226, §2°). Concedido o 

 será a rogatória remetida ao juiz federal competente para 
ser cumprida (art. 109, X, da Constituigáo da República Federativa do 
Brasil de 1988). 

Remansada era a orientagáo da Suprema Corte em indeferir o 
 ás cartas rogatórias passivas de caráter executório, com a 

 devolugáo á autoridade internacional do foro de origem, 
já que, em tal hipótese,  imprescindível a prévia homolo
gagáo da decisáo  nos moldes  rito prescrito nos artigos 

 a 224 do  Interno do Supremo Tribunal Federal. Con
tudo, com o Protocolo de Las Leñas, tornou-se possível  o 
rito simplificado das cartas rogatórias para a homologagáo (reconhe
cimento) e  no Brasil, de sentengas ou  de natureza 
executória advindas dos países  do Protocolo de Las 

 o que consignou expressamente o insigne Ministro do STF 
Celso de Mello, em ato decisorio de concessáo de  para efe-
tivagáo de busca e  de menor argentino em territorio brasi
leiro, confira-se: "Com o Protocolo de Las Leñas -  
   interjurisdicionais entre os Estados subscritores do 
Tratado de  e integrantes do Mercosul - tornou-se possível, 
mediante simples carta rogatória, promover a  e exe
cugáo, em nosso País, de sentengas proferidas pelos órgáos judiciá-
rios da Argentina, Paraguai e Uruguai.  

 do exposto, que a novidade reside na utilizagáo do pro
cedimento, mais simples e veloz das cartas rogatórias, eleito pelo 
Protocolo de Las Leñas, de forma que, para o reconhecimento e exe
cugáo de laudos  sentengas ou  de índole executória, 
originárias dos órgáos judiciários dos países do Mercosul, basta, ago
ra, a concessáo de  que funcionará como homologagáo 

 pretensáo traduzida na carta rogatória dirigida á justiga brasilei
ra com a finalidade de ver cumprida a  de atos de constrigáo 
judicial inerente á execugáo forgada. 

 Singulares. GENESIS - Revista de Direito  Civil, n. 7,   
209. 

328 

VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Rosario, 2001)



5.  DOS TÍTULOS DE  EM MOEDA 
ESTRANGEIRA NO BRASIL 

Juntamente com a  negocial globalizada, os títulos de 
crédito  os estreitos limites das fronteiras nacionais e 
passaram a alavancar o comércio internacional fazendo circular os 
direitos de crédito  corporificados. A  de criar um mercado 
comum, um espago económico liberalizado e integrado entre os países 
do Mercosul é estimulada,  pelas vantagens que sua 
criagáo poderá trazer ás economías nacionais.  aumento da produti-
vidade, a  dos custos de produgáo,  expansáo do consumo, 
certamente  o aumento da emissáo de títulos de crédito em 
moeda estrangeira. 

 que muito dos títulos emitidos náo seráo pa
gos,  clara a perspectiva de que, com  mercado comum, au
mentará a quantidade de Controvérsias fundadas em cambial com so
ma expressa em moeda estrangeira. Daí a importancia das 
cagoes introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pelas normas 
de cooperagáo jurisdicional contidas no Protocolo de Las Leñas, por
que ao  pelo rito das rogatórias, a prática de atos de cons-

 judicial no Brasil, solicitada pelo Poder Judiciário da Argentina, 
Paraguai ou Uruguai; independentemente de prévia homologagáo da 

 estrangeira, está se  a própria finalidade do protoco
lo, que é a de facilitar aos negociantes do Mercosul o livre acesso á 

 brasileira para, no caso, fazer valer direitos incorporados em 
títulos de crédito. E uma seguranga conferida ao portador do título que 
propondo a demanda executória em seu país de origem, somente po-
deria evitar ou minimizar seu prejuízo, expropriando bens de proprie
dade do devedor no territorio brasileiro. 

 salientar, entrementes, que de  com o §2°, do ar
tigo 585, do Código de Processo Civil Brasileiro, poderá a demanda 
executória, lastreada em título emitido em moeda estrangeira, ser ins
taurada pelo credor cambiário diretamente no foro brasileiro compe
tente, independentemente de homologagáo pelo Supremo Tribunal 
Federal. Exige, porém, o referido dispositivo, que para ter eficácia 
executiva o título deverá, obligatoriamente, satisfazer aos requisitos 
de formagáo exigidos pela lei do  de sua celebragáo e indicar o 
Brasil como o lugar de cumprimento da obrigagáo. Significa que, náo 
importa se o título foi emitido no Paraguai, Uruguai, Argentina ou 
Brasil, será a ele atribuida eficácia executiva, desde que satisfaga os 
requisitos de formagáo exigidos pela lei do lugar de sua emissáo 

 art. 9o), e que, além disso, indique o Brasil como lugar do 
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cumprimento da obrigagáo. Acrescente-se igualmente, a necessidade 
de converter-se o valor da moeda estrangeira estipulado no título no 
valor equivalente em moeda nacional á taxa de cambio oficial do dia 
do ajuizamento da  no Brasil, consoante artigo 41 da Lei 
Uniforme. 

Quanto á tradugáo prévia do título redigido em espanhol para a 
língua portuguesa, diz o art.  do Código de Processo Civil Brasilei
ro que "Só poderá ser juntado aos autos documento redigido em lín
gua estrangeira, quando acompanhado de versáo em vernáculo, fir
mada por tradutor juramentado". É posigáo jurisprudencial domi
nante a de que redigido o título em língua estrangeira deverá este ser 
traduzido por tradutor juramentado antes  da  Toda
vía, o Tribunal de Justiga.de Sáo Paulo, pela sua 3a Cámara de Direito 
Privado,  Des. Énio Santarelli Zuliani, aos 19.05.1998, dispensou, 
ancorado no Protocolo de Las Leñas, da tradugáo para o  de 
documentos redigidos em espanhol, quando do julgamento do  

    
 norma do art. 157 do CPC comporta   

consentánea com a iminente  do Mercosul, justificando 
a dispensa da  para o portugués de documentos redigidos em 
espanhol que  agáo monitoria, pois com a  do Dec. 
2.067/96  forga probatoria dos instrumentos públicos dos Paí-
ses-Membros, abrindo caminho para uma perfeita integragáo de sis
tema de comunicagao, sem afronta á soberanía jurídica  

Festejada pelos integracionistas, a decisáo do TJ  para 
uma nova  jurisprudencial tendente a interpretar específicamente 
as normas de cooperagáo jurisdicional emanadas do Mercosul com 
base  principios do respeito á soberanía nacional e á igualdade de 
direitos, com o intuito de fortalecer o processo de integragáo, viabili-
zando-se solugoes jurídicas eficientes e ágeis aos conflitos envolvendo 
questoes relacionadas ao comércio ultrafronteiras relativamente aos 
títulos de crédito. 

Frise-se, ainda, que poderá o juiz brasileiro, para a prova de que 
o título preenche os requisitos de formagáo exigidos pela lei do lugar 
de sua emissáo, determinar que o credor cambiário providencie a jun
tada aos autos do texto da lei pertinente,  igualmente sua 
vigencia  art. 14 e art. 337, do CPC). 

Por  a indicagáo do Brasil como o lugar de cumprimento da 
 incorporada na cártula náo deve ser compreendida como 

condigáo direcionada á fixagáo de competencia, como leciona Flávio 
 

"Náo se deve, em hipótese  tentar justificar a eficácia 
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executiva do título com a competencia da  brasileira, para a 
 dos conflitos internacionais. A previsao do art. 585, §2.", do 

CPC nao constituí causa ensejadora de competencia, mas táo-
somente,  de eficácia do título.  

6. ÚLTIMAS CONSIDERACÓES 

 obstante  os dois  socios do Mercosul, Brasil e 
Argentina, passando por crises   fiscais, estas, no entanto, 
náo podem ser consideradas como indicios do fim do bloco comercial, 
ainda que  atritos em determinados setores produtivos. Isso 
porque, só náo tém divergencias  países que náo negociam 
intensamente entre si, de forma que, tais atritos devem ser entendidos 
como conseqüéncia natural da crescente interdependencia económica 
dos dois países, provocada pelo éxito do processo integracionista que 
criou  para o crescimento exponencial do comércio intrazo-

 nos anos 1990. Os fatos analisados por esse ángulo nos  á 
assergáo de que o Mercosul náo é a causa das crises  mas a 
melhor alternativa política para atacar de frente as árduas negociagoes 

 que compóém a atual agenda de trabalho internacional, 
  no ámbito da Organizagáo Mundial do  a OMC, 

da Uniáo Européia ou ALCA. 

Por isso,  ser a hora de retomar com afinco o projeto 
do Mercosul de constituigáo de um espago económico integrado, pois 
se consideráveis sáo as dificuldades que se   significativas 
também seráo as vantagens de sua conclusáo, náo apenas para as em
presas, mas também para a  do nivel de vida das  
Para tanto, necessário se faz dar  no processo de inte
gragáo, com o aprimoramento,  e finalizagáo da pauta 
aduaneira. 

E certo que, conforme for evoluindo o Mercosul para um mer
cado comum, em que os títulos circularáo mais intensamente na re
giáo, inúmeras pendencias surgiráo  náo cumprimento das obri
gagoes  corporificadas. Para evitar-se as dificuldades originadas 
pela diversidade de legislagáo  e aumentar a seguranga e 
rapidez das relagoes do comércio ultrafronteiras, parece-nos de suma 
importancia o iniciar dos debates sobre a  legal dos 
títulos de crédito na esfera do  uma vez que, sem  os 

Flávio   de Título Extrajudicial Estrangeira, p. 142. 
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títulos de crédito difícilmente  desempenhar,  espago eco
 integrado, sua preeminente   tanto 

como instrumentos de pagamento como de financiamento. 
A exemplo do que acontece  legislagóes da Argentina e Pa

raguai, uma das hipóteses que também poderia colaborar para reforgar 
o processo de integragáo, seria a de deslocar no Brasil, mediante 

 constitucional, do Presidente do Supremo Federal (art. 102, I , h, 
da CF/88 c/c art. 225 do RISTF), para o juiz federal, a competencia de 
receber e conceder o  ás cartas rogatórias provenientes da 
Argentina, Paraguai ou Uruguai. É a feliz  gestáo de Edson Nelson 
Ubaldo, ao expor que "Esse  de competencia, além de 
desafogar o Supremo Tribunal Federal, agilizarla o cumprimento das 
rogatórias no juízo de destino. A rapidez na entrega da  
jurisdicional é fator preponderante para qué as pessoas  no 
sistema legal e judiciário de qualquer país. Além de infundir con-

 á parte necessitada, a justiga rápida tem a fungáo didática de 
desestimular a  (Edson, 1998, p. 154). 

 náo pretendendo esgotar o tema,  que estas 
modestas e despretensiosas consideragóes revelem as dúvidas e po

 a respeito do tema que ora nos  a desenvolver. Se 
porventura esse objetivo foi alcangado no decorrer da presente pesqui
sa, ficará a certeza de que o trabalho náo foi em váo. 
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