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REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSUNTOS GERAIS 

HAIA, 5 A 7 DE ABRIL, 2011 

 

CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

 

RELATÓRIO PROF. NADIA DE ARAUJO, MEMBRO DA DELEGAÇÃO DA 

ASADIP PARA O GRUPO DA REUNIAO DO RIO DE JANEIRO 

 

I. Introdução 

A reunião começou no dia 5 de abril , na sede da Academia de Direito 

Internacional. A delegação da ASADIP foi composta de sua Presidente,  

Prof. Claudia Lima Marques, Prof. Diego Arroyo, representante da 

ASADIP na Conferência da Haia,  e Prof. Nadia de Araujo , Diretora de 

Jurisprudência e representando o Grupo da Reunião do Rio de Janeiro.  A 

Prof. Nuria Gonzalez Martin, apesar de fazer parte da delegação, não pode 

comparecer, justificadamente.   

O Charmain da reunião foi o representante da Finlândia e no curso de três 

dias de discussão os temas da agenda, cujo resumo segue em anexo, foram 

discutidos em detalhes.   O anexo também discute a relação dos temas com 

o Relatório da Reunião do Rio de Janeiro.  

A presença da ASADIP foi objeto de comentários elogiosos não só da 

Presidência como do Secretariado, das Comissões Especializadas, e das 

delegações do Brasil, Argentina e México, que destacaram o trabalho 

técnico prévio realizado, o que fortalece os laços da organização com a 

HCCH. 

 

II. Manifestações da ASADIP na Reunião 

No curso dos trabalhos, a ASADIP se manifestou duas vezes:  

1. No primeiro dia, a ASADIP aproveitou para agradecer o trabalho 

preliminar realizado pelo Secretariado e em especial o trabalho específico 

realizado na região, com a ajuda do Dr. Ignacio Goi cochea, desde a 

reunião de Montevideu, em novembro, na qual também participou o Dr. 

Bernasconi. Também aproveitou para relatar a reunião preparatória 

realizada no Rio de Janeiro e cujo documento final auxiliou a ASADIP a 

amadurecer suas sugestões. A ASADIP aproveitou para elogiar o projeto 

piloto sobre acesso e informação ao direito estrangeiro,  através do 

estabelecimento de um sitio web, apresentado ne sta reunião. Mencionou 

os relatórios e os questionários distribuídos pela ASADIP sobre o tema, 

cujas respostas, de forma unânime, mencionaram o sentimento de 
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relevância do tema para a região. Na opinião da ASADIP, as convenções 

já existentes de Montevideu e Londres deveriam ser aproveitadas para o 

desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. A ASADIP 

sugeriu que a padronização através de formulários das informações 

trocadas pelas autoridades centrais para que possa ser  usada em outros  

casos também, como informação do direito estrangeiro.  

2. No último dia, a ASADIP aproveitou para relatar a sugestão do Prof.  

David Stewart, vice-president ASADIP of a International Migrants Bill of 

Rights, no qual há um artigo específico, n.  10, sobre a questão da 

documentação. Em seguida relatou que o grupo de trabalho da Reunião do 

Rio de Janeiro concluiu que a Convenção da Apostila é de grande 

importância para a vida dos migrantes,  que na maioria das vezes tem 

inúmeros problemas relacionados a ausência de documentaçã o adequada, 

que impedem e atrasam a sua nova inserção. Por isso, a ASADIP apóia 

fortemente as ações da HCCH nesta área.   

 Ver art igo “International Migrants Bill  of Rights ” by IMBR Network, 

published in Georgetown Immigration Law Journal,  vol.  24,  n. 3.  2010, 

pp.395/409.  

3. Além disso, os documentos distribuídos pela  ASADIP ressaltaram os 

trabalhos prévios realizados pela organização, assim como a sua 

participação como observadora na Reuni ão Interamericana sobre Rede de 

Juízes, e Autoridades Centrais, sobre a Convenção de seqüestro de 

menores,  realizada no Mexico, em 23/25 de fevereiro  de 2011.  

III. Contatos com o Secretariado da Conferência da Haia e sugestões 

de ações da ASADIP para o futuro  

Além disso, em contatos com o Secretariado, a ASADIP apresentou  seu 

relatório da Reunião do Rio de Janeiro, e uma proposta para um novo 

tema, de um documento sobre a proteção do consumidor-turista, através de 

uma lei-modelo com normas de conflitos de lei  e uma convenção sobre 

cooperação internacional das autoridades de  proteção do consumidor no 

tema. 

Também informou ao Secretariado que  a ASADIP, através de sua Seção 

Brasileira,  vai desenvolver a tradução do Guia de Boas Práticas da 

Convenção de Adoção Internacional para o Português, em conjunto com a 

China, através da representante de Macau.  

Uma sugestão para o futuro, relacionada com a sugestão da ASADIP para 

a relação da Convenção da Apostila e as demais, feita no curso da reunião 

do Conselho, foi o de aproveitar a reunião regional da ILA, em 2012, no 

Rio de Janeiro, para haver uma discussão que continue o trabalho 

realizado na Reunião do Rio de Janeiro sobre a importância da Convenç ão 

da Apostila para os migrantes, sob a presidência da Prof essora Daniela 

Vargas. Informalmente, o Secretariado já sinalizou sua satisfação em 

participar da Conferência anunciada.  
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III. Conclusões  

Ao final, é importante destacar que no seu relatório de atividades 

regionais, em especial com relação à America Latina,  o Secretariado fez 

menção expressa ao trabalho da ASADIP, elogiado como de valor para o 

desenvolvimento dos estudos da HCCH e do avanço do DIPr na região.  

Outros delegados inclusive reconheceram a diferença em degrau de 

maturidade nos estudos sobre a HCCH na América Latina com relação às 

outras regiões e também elogiaram especialmente o trabalho solido e 

profundo desenvolvido pela  ASADIP. 
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Resumos das discussões , em cotejo com o Relatório da Reunião do Rio 

de Janeiro 

 

 

1º. Dia –  5 de abril  

O Chairman abriu a reunião incitando a todos a uma participação 

construtiva. No início, O Secretario Geral da HCCH, Hans Van 

Loon, fez uma apresentação geral do que estava na ordem do dia, 

dos presentes, com ênfase nas ONGs que auxiliam o trabalho da 

HCCH, como a ASADIP, e do desenvolvimento da HCCH neste 

último ano.  

Na discussão sobre o Grupo de Especialistas de contratos 

internacionais , o Relator do Grupo apresentou um resumo dos 

trabalhos. Marta Pertegas,  pela HCCH, propôs três vias para o 

futuro dos trabalhos. Nas discussões do plenário, vários países se 

manifestaram pelas propostas, mas houve maior consenso pela 

proposta n. 2 para que os países pudessem ver e analisar os 

artigos já prontos antes de seguir com o projeto. No final, o 

Presidente resumiu as discussões e definiu o consenso como 

sendo de que haveria um relatório do grupo para o Conselho do 

próximo ano, com tempo para os estados analisarem o documento 

e em seguida haveria uma Comissão especial para discutir o 

trabalho, do ponto de vista dos Estados.  Nota-se o apoio do 

Conselho ao projeto, na linha defendida pela ASADIP na 

Reunião do Rio de Janeiro. Não houve discussão sobre o mérito 

do projeto. 

 

Em seguida, tratou-se do tema da Convenção sobre os aspectos 

civis do seqüestro de menores e da Convenção sobre adultos, 

1980 e 1996. William Duncan, da HCCH fez um relatório sobre o 

que vai ser discutido na próxima reunião da Comissão Especial  

designada para esse fim, e que foi dividida em duas partes, co m 

reuniões já marcadas para esse ano e o início de 2012 . O 

delegado da Suiça foi muito crítico sobre o tempo alocado para 

cada tema. Outros países discutiram a alocação dos temas para a 

Comissão Especial. Houve grande preocupação com a agenda da 
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próxima reunião, para o que William Duncan, HCCH, 

tranqüilizou todos de que as preocupações seriam levadas em 

conta. Esse tema não foi discutido na Reunião do Rio de Janeiro, 

bem como seguinte.  

No tema II.3, sobre Mediação no processo de Malta, foram 

esclarecidas as questões sobre o projeto e respondidas as 

preocupações de alguns países. É certo que não é possível chegar 

a algo que resolva todos os problemas, mas a mediação seria uma 

solução especialmente para os países que não estão nas 

convenções de proteção de menores e não como uma alternativa a 

essas convenções. Canadá achou importante que os princípios 

fossem limitados ao Grupo de Malta, antes de ser algo para os 

demais países. Houve apoio para que o trabalho do grupo 

continue. Este tema tampouco foi tratado na Reunião do Rio de 

Janeiro. 

 

Na parte da tarde, a reunião começou com a manifestação do 

UNIDROIT, por seu secretário geral, Jose Estrela de Faria, sobre 

a cooperação entre as instituições, e a importância da expertise 

desenvolvida na HCCH para suas co-irmas, como o UNIDROIT. 

E da disposição do UNIDROIT de continuar a trabalhar em 

conjunto com a HCCH. Anunciou que os trabalhos já prontos, em 

especial o guide que está quase pronto, sobre “securities”. E Van 

Loon agradeceu e atendeu o chamado da maior cooperação, 

apontando a importância dos serviços que são necessários para a 

implementação dos trabalhos da HCCH.  

O tópico seguinte da agenda discutiu o documento do WG sobre 

a própria metodologia de trabalho do Conselho da HCCH e como 

melhorar a comunicação entre os membros durante o ano, não só 

nesta reunião anual. A discussão foi acalorada entre a posição de 

um sistema de amigos do Chairman, de grupo aberto, mas ativo, 

ou do estabelecimento de Vice-Chairman. Esse tópico dominou 

bastante as discussões dos três dias  e ao final, não houve 

consenso sobre uma solução apesar do esforço no Chairman 

nesse sentido. Este tópico diz respeito ao próprio funcionamento 

do Conselho de assuntos gerais da HCCH e não fez parte das 

preocupações da Reunião do Rio de Janeiro, que prefe riu abordar 

os temas substantivos discutidos pela HCCH.  
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2º. Dia –  6 de abril  

 

No debate sobre a questão relativa ao acesso à informação e 

prova do direito estrangeiro, o Secretariado apresentou sua visão 

e um projeto de website com informação e acesso ao d ireito 

comparado. As discussões foram acaloradas e as posições 

ficaram divididas entre: a) os que acreditam que a HCCH está 

indo além do mandato com o website e que esse não é a questão, 

e que se deve parar por enquanto com o projeto, e b) os países 

que entendiam que a questão do acesso era útil, como o Brasil. 

Não houve consenso sobre esse ponto.  

Neste ponto, de notar que os documentos entregues sobre o tema 

mencionavam expressamente o documento da ASADIP, a partir 

das conclusões da Reunião do Rio de Janeiro. Foi uma pena que 

se perdeu a oportunidade de avançar nesse tema.Na Reunião do 

Rio de Janeiro, o grupo liderado pela Prof. Carmen Tiburcio 
discutiu a obrigatoriedade ou não de uma convenção, pois não bastaria 

este instrumento para haver acesso ao direi to estrangeiro.  Poderia ser uma 

convenção que permitisse outras formas de acesso, por exemplo, até pela 

reciprocidade.  O Grupo também se manifestou por algum tipo de 

padronização para os pedidos de  informação do direito estrangeiro, bem 

como da resposta, através de formulários. Esse ponto estaria dentro da 

noção de assistência técnica, mas o Conselho não foi favorável a esse 

ponto. Especialmente, a instalação de autoridades centrais para essa 

finalidade e conseqüentemente, uma maior cooperação administrati va 

entre os estados,  através da Conferência da Haia, contando, inclusive,  com 

a figura do juiz de ligação, que tem auxiliado a Convenção sobre os  

aspectos civis do seqüestro de menores,  deixando -se ao direito local a 

organização para a resposta, centraliza ção ou não das mesmas, etc. Houve 

consenso de que algum meio eletrônico para a informação, através do sítio 

da Conferência da Haia, poderia centralizar as informações, e alguma 

solução para a questão da língua dos documentos, já que a tradução 

sempre representa um custo elevado, aqui novamente o Conselho 

discordou da utilização de recursos nesse tópico.  

 

Na discussão sobre o tema de reconhecimento e execução de 

sentenças estrangeiras, o judgments’ Project , vários países 

mantiveram sua posição do ano anterior de que somente depois 

da entrada em vigora da Convenção do foro este projeto deveria 

ir adiante. No entanto, alguns países encorajaram a HCCH a 

seguir estudando o tema, inclusive com o estabelecimento de um 
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grupo de trabalho. Brasil e Argentina tiveram o cuidado de 

destacar a importância para os países da região dos seminários 

que foram realizados pela HCCH no Brasil, em novembro 

passado e ainda a reunião da ASADIP no Rio de Janeiro. O 

Chairman pediu a todos que pensassem na retomada, ainda que 

modesta, deste tema, embora no momento ficasse claro que não 

haveria modificação da decisão do ano passado. A posição da 

ASADIP, na Reuniao do Rio de Janeiro foi no sentido de 

encorajar a retomada do assunto. 

 

Em seguida, o tema em discussão foi referente a questão dos 

aspectos de DIPr em migrações. O Secretario Van Loon fez 

algumas observações sobre o tema e o Chairman pergunta se 

seria o caso da HCCH fazer algo sobre esse tema, e se alguém 

vai mudar de posição em relação ao ano passado. O tema foi 

considerado muito complexo para alguma ação concreta, embora 

a ASADIP tenha feita depois, por escrito, uma sugestão concreta, 

que muito agradou ao Secretariado, no sentido de promover a 

convenção da apostila.   

 

No tema das questões de direito de família, com especial ênfase 

na determinação da filiação, William Duncan iniciou a discussão 

sobre maternidade por substituição, e o  Documento Preliminar n. 

11, em que se apontam os problemas, e como a HCCH deveria 

apresentar um relatório mais profundo em dois anos. Os Estados 

ressaltaram a excelência do documento e apoiaram a continuação 

desses estudos, para um problema que realmente aflige a todos.  

 

3º. Dia –  7 de abril  

A reunião começou com a explicação do Bernasconi sobre a 

Convenção da Apostila e o projeto da e-apostille, com um vídeo 

do novo sistema como está sendo pioneiramente realizado na 

Espanha. Em seguida o Chairman abriu a discussão e a ASADIP 

aproveitou para relatar a sugestão do Prof. David Stuwart, vice -

president Asadip de um Bill of rights for international migrants , 

no qual há um artigo específico, n. 10, sobre a questão da 

documentação. Em seguida relatou que o grupo de trabalho da 
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reunião do Rio de Janeiro concluiu que a Convenção da Apostila 

é de grande importância para a vida dos migrantes, que na 

maioria das vezes tem inúmeros problemas relacionados a 

ausência de documentação adequada, que impedem e atrasam a 

sua nova inserção. Por isso, a ASADIP apóia fortemente as ações 

da HCCH nesta área. O Chairman informou que mais tarde 

haverá a votação sobre a data de uma reunião de uma Comissão 

Especial nesse tema, programada para 2012.  

O tema seguinte tratou da reunião da Comissão especia l sobre 

adoção, de 2010, Doc Pr n. 4, e o Secretariado comentou que na 

revisão da operação da Convenção de Adoção,  em uma reunião 

de Comissão Especial que ocorreu em junho,  houve uma série de 

recomendações sobre a convenção.  

As manifestações foram positivas, em especial da Suiça, que 

relacionou o trabalho desenvolvido na Convenção de Adoçao 

internacional com o da Apostila e sua importância.  

No tema da Convenção sobre os aspectos civis do seqüestro de 

menores, alguns temas foram tratados. Com relação à da r ede de 

juízes, para o retorno de crianças, o Secretariado está 

desenvolvendo princípios para a comunicação entre os juízes, 

com o auxilio de especialistas, o que foi feito através de três 

seminários, e que será apresentado na reunião da Comissão 

Especial que será em junho de 2011. Serão enviados nos 

próximos dias. William Duncan também fez comentários sobre a 

intervenção da HCCH como amicus curiae  perante a Suprema 

Corte, nos Estados Unidos e em um caso perante a Corte 

Européia de Direitos Humanos. Adiantou que essas 

manifestações foram excepcionais e que não está nos planos da 

HCCH uma participação ativa em casos similares. A Suiça se 

manifestou contrariamente a futuras intervenções, e criticou a 

participação já ocorrida, que a seu ver,  era contrária a boa 

reputação estabelecida pela HCCH. O Canada também acredita 

que o Secretariado não tem autoridade para falar sobre a posição 

dos membros da HCCH sobre a interpretação da convenção. E 

que o PB não poderia intervir em nenhum caso sem o mandato 

específico dos membros para isso e não estava preparado para 

dar um mandato geral sobre isso. Nesse momento é contra a 

participação do Secretariado nesses casos, apesar de reconhecer 

sua expertise. Entende que essa participação excede o escopo de 
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suas atribuições. No entanto, os Estados Unidos acreditam que 

em condições excepcionais é apropriado para o Secretariado 

entrar nesses procedimentos, mas acredita que algum mecanismo 

de consulta com os países membros é necessário antes de 

qualquer manifestação. Reconhecem a dificuldade de 

instrumentalizar essa intervenção.  Israel acredita que o 

Secretariado nas cortes todos os dias seria excessivo, mas os 

casos foram absolutamente excepcionais e apóia a intervenção 

que já ocorreu. Outros países expressaram reserva sobre a 

intervenção, mas não foram totalmente contra, ressaltando a 

necessidade de algum mecanismo de consultas para essas 

intervenções. China colocou a questão sobre a intervenção do 

Secretariado sem autorização dos membros, sendo uma OI 

tradicional. E relatou que outras organizações do mesmo tipo não 

parecem fazer isso e sugeriu uma pesquisa a esse respeito para 

esclarecer como isso poderia ser feito. O Chairman apontou ser 

esta uma sugestão interessante para o futuro. Duncan agradeceu 

os conselhos, porque é necessário para o Secreatariado essa 

orientação. Relatou a angustia do Secretariado se deveriam ou 

não intervir nos dois casos mencionados. Destacou que nas duas 

intervenções do Secreariado entenderam que a posição tomada 

seria representativa das decisões já realizadas pelo Conselho da 

HCCH. E a grande questão é se a HCCH deveria intervir e não o 

Secretariado. O Chairman fez um resumo geral e comentou a 

importância da decisão sobre a intervenção ou não no Raban 

case, na CEDH. Agora isso ainda não esta em questão. Mas 

quando estiver, haverá informação a todos os membros da HCCH 

para reagir sobre isso, sobre apoiar ou não essa intervenção. E 

então, se houver consenso irão adiante e se não tiver, n ão irão. E 

a questão do consenso será decidida com base no tratado. A 

Suiça acredita que do debate já feito nesta manhã há clareza de 

que há países contrários a intervenção e , conseqüentemente o 

Secretariado não deveria intervir. E ainda criticou o amicus 

curiae do caso Abbot v. Abbot, perante a Suprema Corte 

Americana, cientificamente, e que a PB toma partido em caso 

individual. E que o Chairman deveria sair dessa discussão por ser 

de um pais signatário da CEDH, cuja corte vai decidir o caso. 

Canada acredita que a HCCH já tem tudo nos seus procedings e 

textos da convenção, e que o Secretariado é um representante da 

HCCH e isso é um mandato específico e ainda não se sabe sobre 
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o que vai ser esse mandato. O Chairman acha que é preciso 

discutir isso com cuidado no futuro, não este ano, e que não há 

consenso sobre a intervenção do PB no Raban case se for para a 

CEDH, mesmo antes da próxima reunião. A ASADIP não havia 

se pronunciado na Reunião do Rio de Janeiro.  

Ignacio Goicochea, Oficial de Ligação com a América  Latina, fez 

um relatório regional , ressaltou e agradeceu o papel da ASADIP 

como um key actor  especializado na região para a promoção do 

desenvolvimento da cooperação jurídica internacional e do DIPr. 

Nesse mesmo papel, outros key actors mencionados como 

importantes foram não só os estados, como o GRULAC e as ACs 

dos países. 

Agradeceu de forma expressa ao incentivo e ajuda do DRCI/MJ, 

do Brasil, dos governos do Mexico, Panama, e da OEA e do 

Mercosul. Também mencionou a realização da Conferência do 

Mexico, de fevereiro, agradecendo o apoio, e ainda, à PUC-Rio 

por ter sediado o seminário sobre a convenção de escolha do 

foro, e recentemente a reunião preparatória da ASADIP. Em 

especial mencionou nominalmente as Professoras Claudia, pela 

ASADIP  e Nadia de Araujo, pela PUC-Rio, por seu empenho na 

preparação do seminário e da reunião. Ressaltou a utilidade dos 

documentos apresentados. Também ressaltou a atuação do 

GRULAC. O Delegado Brasileiro pediu a palavra para elogiar a 

atuação competente do Dr. Ignacio Goicochea na região. 

Uma importante informação sobre a reunião  realizada no Mexico 

foi a maciça presença de interessados, 73 juizes e autoridades 

centrais de 21 paises americanos. E dos 17 paises membros da 

HCCH, 16 já’estao conectados na rede de juízes. Que a 

Colombia, ultimo que não está, está considerando entrar no 

grupo, o que fará com que todos os países membros da AL 

estejam presentes na rede de juízes.  

A Suiça pediu um debate mais profundo sobre a atividade 

regional, com ressalva de que já se pode verificar que a atividade 

na America latina está mais amadurecida do que o que ocorre na 

Asia e Africa. O Chairman acredita que é necessário fazer um 

debate mais aprofundado sobre o que significa essas atividades 

regionais para a HCCH, em especial na área de assi stência 

técnica.  
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Aúltima parte da reunião voltou a ser dedicada aos aspectos 

relativos ao funcionamento do Conselho e a proposta de texto de 

recomendações finais.  

 


