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Relatora: Ministra Presidente do STJ

Agravante: Halley Jose Spinola e outros

Advogados: Cândido Emanoel Viveiros Sá Filho - BA008708

Renata Lôbo Quadros - BA019594

Anderson Luis Pitangueira de Jesus - BA030248

Agravado: Companhia do Metro da Bahia

Advogados: Manuela Bastos Simões - BA017758

Jose Carlos Coelho Wasconcellos Junior - BA017432

Interes.: Estado da Bahia

Procuradores: Sílvio Avelino Pires Britto Junior - BA008250

Bruno Espineira Lemos - BA012770

Requerido: Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 

00113074320178050000 do Tribunal de Justiça da Bahia

EMENTA

Agravo interno na suspensão de liminar e de sentença. Paralisação 

de construção de viaduto imprescindível para a conclusão de obras 

do sistema metroviário da Região Metropolitana de Salvador/BA. 

Determinação judicial que lesiona gravemente a ordem pública. 

Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder 

Público que prevalece até prova defi nitiva em contrário. Hipótese 

antecedida da regular autorização administrativa. Ilegalidade que não 

pode ser constatada antes da tramitação da causa originária. Interesse 

público prejudicado. Interrupção de obra pública relevante para a 

coletividade que acarreta também acentuada lesão à economia pública. 

Ausência de prévia dotação orçamentária para gastos extraordinários. 

Atraso na construção que ocasionará o consumo de mais verbas, não 

previstas pelo Governo. Discussão de questões referentes ao mérito da 

causa principal: impossibilidade, salvo se imbricadas com os requisitos 

da própria via suspensiva, vocacionada a tutelar apenas a ordem, a 

saúde, a segurança e a economia públicas. Agravo interno desprovido.
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1. Espécie em que foi proferido ato judicial contra o Poder 

Público, para interromper as obras de implantação de elevado projetado 

para servir de retorno da Avenida Paralela e de acesso ao Bairro Stella 

Maris (Viaduto Stella Maris) – construção necessária para viabilizar a 

implantação da Linha 2 do sistema metroviário de Salvador/BA.

2. A interferência judicial ocorrida viola gravemente a ordem 

pública. A legalidade estrita orienta que, até prova defi nitiva em 

contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo 

(STF, RE n. 75.567/SP, Rel. Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, 

julgado em 20.11.1973, DJ de 19.4.1974, v.g.), cuja necessidade foi 

constatada pelo Poder Público em benefício do interesse coletivo.

3. A precaução impede a paralisação de obras, mormente 

em hipóteses como a presente, em que houve regular autorização 

administrativa para o início da construção, antecedida inclusive de 

audiência pública e de licença ambiental. Postura tão drástica poderia 

ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade 

– desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a devida 

instrução, com o decurso da tramitação completa do processo judicial 

originário.

4. O atraso na construção ocasionaria o consumo de mais verbas 

por parte do governo local, em razão do aumento das despesas com 

pessoal, maquinário e fornecedores, conforme contrato celebrado sem 

a perspectiva de óbice às atividades. O Supremo Tribunal Federal e esta 

Corte, por diversas vezes, já reconheceram que a interrupção de obras 

públicas relevantes para a coletividade acarreta não só lesão à ordem, 

mas também à economia pública, por acarretar gastos extraordinários 

sem dotação orçamentária.

5. A análise do fundo da causa originária, a princípio, não 

constitui atribuição jurisdicional da Presidência desta Corte, caso 

não seja imbricada com os requisitos da própria via suspensiva – 

vocacionada a tutelar apenas os preceitos previstos na legislação de 

regência. É possível um mínimo juízo de delibação sobre a questão 

meritória somente quando se confunde com o exame da violação da 

ordem, saúde, segurança ou economia públicas. No caso, o debate em 

primeiro grau (em que se discute a justa indenização a particulares por 

área desapropriada ou impactada pela obra) versa sobre controvérsia 
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revestida de complexidade e que não se refere a tais bens, razão pela 

qual não pode ser apreciada no presente feito.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Felix Fischer, 

Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Marco Buzzi e Sérgio Kukina votaram com a 

Sra. Ministra Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 

Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes.

Convocados os Srs. Ministros Marco Buzzi e Sérgio Kukina.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 27.11.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de agravo interno interposto por 

Halley José Spínola e Outros, contra a decisão de fl s. 131-138, na qual deferi 

parcialmente o pedido de contracautela para suspender os efeitos da decisão 

antecipatória de tutela recursal de natureza urgente proferida pelo Relator do 

Agravo de Instrumento n. 0011307-43.2017.8.05.0000, em tramitação no 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, apenas no ponto em que obstaculizou o 

seguimento das obras de construção do Viaduto Stella Maris, sem incidir sobre 

a determinação para que a Companhia do Metrô da Bahia, Agravada, “colacione 

aos autos principais o projeto integral da construção do viaduto reportado na 

exordial” (fl . 72).
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Em primeira instância os ora Agravantes ajuizaram a Ação Ordinária n. 

0527425-34.2017.8.05.0001), sob a alegação de que, para viabilizar a construção 

da Linha 2 do sistema metroviário de Salvador/BA, a Companhia, Agravada, 

utilizou-se de área para implantar o elevado, projetado para servir de retorno 

da Avenida Paralela e de acesso ao Bairro Stella Maris. Sustentaram que são 

proprietários na localidade, e que seus imóveis podem ser desvalorizados, 

porque o viaduto impediria o acesso a eles, ou ainda seriam parcialmente 

desapropriados. Formularam pedido de tutela de urgência para suspender as 

obras até a realização de perícia técnica para estipular a devida e antecipada 

indenização.

O Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/

BA indeferiu o pedido urgente. Concluiu que não foi evidenciada a plausibilidade 

do direito, porque nem “sequer houve a comprovação da propriedade dos 

imóveis” (fl . 67), e que “não há perigo de dano, uma vez que a Ré é sólida 

empresa do setor privado e responderá com seu patrimônio diretamente por 

eventuais danos causados” (ibidem).

Os ora Recorrentes interpuseram, então, o Agravo de Instrumento n. 

0011307-43.2017.8.05.0000, no qual o Relator proferiu decisão monocrática 

com os seguintes fundamentos e parte dispositiva (fl s. 70-73):

É de se observar que a decisão objurgada se baseou na suposta ausência 

de comprovação de propriedade dos imóveis objeto da ação originária, a fi m de 

justifi car a ausência da fumaça do bom direito in casu. Ocorre que se encontram 

acostados às fls. 207/2014 dos autos originários (fls. 234/241 destes autos) as 

escrituras públicas comprobatórias da propriedade dos Recorrentes. Da mesma 

forma, como se não bastasse a comprovação da propriedade, ainda na esteira da 

confi guração da relevância da fundamentação, encontram-se acostados inúmeros 

documentos indicativos da probabilidade do direito dos Autores/Agravantes, tais 

como contratos, fotografi as, laudos técnicos, cartas topográfi cas, declarações de 

avaliações mercadológicas, contas de água, boletos de cobrança de IPTU, bem como 

registro de ocorrência junto aos órgãos policiais, reportando sobre o suposto esbulho 

sofrido (fl s. 67/219 destes autos).

Comprovada, portanto, a existência do fumus boni juris no caso em tela.

No que tange ao periculum in mora, também está evidente sua presença, ante 

o fato de que a continuidade do andamento das obras sem que seja observado o 

direito dos Agravantes poderá implicar em dano irreversível, com consequências 

instransponíveis para a solução da lide principal.

Ora, sob tais circunstâncias, neste momento de cognição sumária, constatando-

se que a documentação acostada demonstra o fumus boni juris em favor dos 
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Recorrentes, bem como restando cristalino o periculum in mora, entendo merecer 

reforma o decisum desafi ado, levando-se em conta que o processo de origem 

é uma Ação Indenizatória que versa justamente sobre os imóveis em que os 

Autores requerem realização de perícia.

Ressalte-se que, conforme aludido pelos próprios Agravantes, não se deseja 

paralisar as obras defi nitivamente ou por lapso temporal dilatado, mas tão 

somente para que seja realizada perícia técnica nos terrenos.

Ex positis, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da medida requestada, em que pese a possibilidade de mudança 

de posicionamento em sede de cognição exauriente, concedo a antecipação da 

tutela recursal para, reformando a decisão vergastada, deferir a liminar pleiteada 

na origem, no sentido de suspender o andamento das obras realizadas pela 

Agravada, dentro do prazo que venha a ser fi xado pelo MM. Juízo a quo, a fi m 

de que seja realizada perícia técnica no local em questão, bem como para que 

a Agravada colacione aos autos principais o projeto integral da construção do 

viaduto reportado na exordial. Tudo isso pelo menos até o julgamento defi nitivo 

deste recurso pelo órgão colegiado da Terceira Câmara Cível deste Tribunal. 

(grifei)

Na inicial do pedido suspensivo, a Companhia, Agravada alegou que a) a 

decisão do Relator do Agravo de Instrumento n. 0011307-43.2017.8.05.0000 

consubstancia “contrariedade a manifesto interesse público” (fl. 5), porque 

“a liminar acatou a proteção a mero interesse privado, de caráter pecuniário, 

em detrimento do interesse público que conduz à ampla mobilidade coletiva” 

(ibidem); b) “é de conhecimento público e notório o largo lapso temporal pelo 

qual perduram as obras de implantação do metrô de Salvador, que somente 

em 2013, após a assinatura do Contrato de Concessão entre a Peticionária e o 

Estado da Bahia, vieram a ser efetivamente implementadas, com a utilização 

desta modalidade de transporte coletivo pela população local” (ibidem); c) a 

cautela deferida impede a construção do viaduto Stella Maris, “essencial para a 

continuidade da implantação da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador 

e Lauro de Freitas (SMSL), trecho entre as estações Mussurunga e Aeroporto, 

nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas” (ibidem); d) “a liminar sobrepuja 

o interesse particular exclusivamente pecuniário em detrimento do interesse 

público consistente na mobilidade urbana, mas cumprindo atentar, ainda, que 

a paralisação das obras impacta sobremaneira a fl uidez do trânsito na capital 

baiana, cidade que conta com o segundo pior trânsito do País e o 28º em todo 

o mundo” (ibidem); e) o julgado “causará grave lesão à economia pública, na 

medida em que a paralisação das obras trará grande acréscimo aos custos da 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

30

mesma, visto que as despesas com mão de obra, maquinários, fornecedores, 

etc., aumentará consideravelmente em virtude dos dias de paralisação, donde se 

verifi ca grande impacto negativo nas fi nanças não só das empresas envolvidas 

na obra, mas também e principalmente do Governo do Estado da Bahia” (fl s. 

5-6); f ) “a suspensão da obra irá postergar a efetiva fruição pela população do 

transporte público disponibilizado pelo Sistema Metroviário de Salvador e 

Lauro de Freitas” (fl . 6); g) “a continuidade das obras não acarretará qualquer 

prejuízo aos Autores da ação principal, notadamente pelo fato de não inviabilizar 

ou mesmo impedir a realização de uma vistoria pelo Perito ao local (canteiro) 

e imóveis, ou seja, a perícia poderá ser perfeitamente realizada sem que haja 

prejuízo na continuidade de execução das obras” (fl . 7); e h) “o projeto da obra 

é antigo, foi alvo de audiência pública, que a presente Concessionária obteve 

Licença Ambiental e Autorização de Supressão de Vegetação para implantação 

do Viaduto Stella Maris [...], bem como foi concedido, em 10 de janeiro 

de 2017, o Alvará de Autorização SUCOM n. 14.903 (doc. 07) pelo órgão 

urbanístico municipal que autorizou a execução das obras” (fl s. 7-8).

Contra a decisão em que suspendi parcialmente a efi cácia da decisão 

que deferiu a tutela recursal de natureza urgente proferida no Agravo de 

Instrumento n. 0011307-43.2017.8.05.0000, foi interposto o presente agravo.

Nas suas razões recursais, a parte Agravante alega que a) é necessária a 

“paralização temporária das obras do viaduto (e não do Metrô), até que seja 

realizada a Perícia Técnica acerca do impacto de tal construção (do viaduto) 

nos terrenos de propriedade dos Agravantes” (fl . 262); e c) “Inexiste qualquer 

determinação judicial acerca das obras das linhas do Metrô, mas apenas ao 

viaduto em questão” (fl . 264), razão pela qual não haveria violação de uns dos 

bens da legislação de regência.

Ao fi nal, requerem o provimento do recurso, para que sejam restabelecidos 

os efeitos da decisão parcialmente suspensa.

Resposta do Estado da Bahia ao agravo interno às fl s. 273-275.

Impugnação da Companhia do Metrô da Bahia às fl s. 282-287.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A pretensão recursal não pode 

prosperar.
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O seguimento das obras do Viaduto Stella Maris foi obstaculizado 

pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0011307-43.2017.8.05.0000 

sob o fundamento, em síntese, de que a construção deveria ser precedida de 

perícia técnica, para correta avaliação da devida e antecipada indenização 

dos proprietários dos imóveis que seriam desvalorizados ou parcialmente 

desapropriados.

Conforme consignei na decisão agravada, essa determinação viola 

gravemente bens tutelados pela legislação de regência da via suspensiva (Leis n. 

8.038/1990, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009), quais sejam, a ordem e a 

economia públicas.

Inicialmente, a interferência judicial na atividade determinada pelo Poder 

Executivo não pode ser admitida na hipótese, por ofender criticamente a ordem 

pública.

A legalidade estrita orienta que, até prova defi nitiva em contrário, prevalece 

a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público 

(STF, RE n. 75.567/SP, Rel. Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, julgado em 

20.11.1973, DJ de 19.4.1974, v.g.). No caso, em que o Companhia, Agravada, 

esclareceu na inicial dos presentes autos que houve regular autorização 

administrativa para o início da obra (Alvará SUCOM n. 14.903), antecedida 

inclusive de audiência pública e de licença ambiental, a precaução impediria a 

paralisação da construção. Em sua resposta ao agravo interno, a Recorrida reiterou 

tais aspectos (fl . 283):

Os termos das razões de agravo muito pouco retratam a realidade da situação 

fático-jurídica em que se encontra a ocupação de parte dos lotes pelas obras do 

SMSL, seja porque (i) o próprio Poder Público anuiu com tal ocupação (conforme 

disposições expressas nos já colacionados Termo de Compromisso celebrado 

entre o Município de Salvador, o Estado da Bahia e esta Concessionária, no 

Alvará de Autorização SUCOM n. 14903 e na Licença Ambiental e Autorização de 

Supressão de Vegetação) [...].

Dessa forma, a cautela impediria a decisão de sustar o andamento de obra 

cuja necessidade foi constatada pelo Poder Público, em benefício do interesse coletivo. 

Medida tão drástica somente poderia ocorrer na hipótese de constatação de 

ilegalidade, estreme de dúvidas, após o decurso da tramitação completa do 

processo judicial originário.

No mesmo sentido, cito julgados, mutatis mutandis:
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Agravo regimental na suspensão de liminar. Execução de sentença em ação 

de desapropriação. Interesse público manifesto. Área encravada em espaço da 

Reserva Indígena Ibirama-La Klanó, reconhecida por Portaria do Ministro da 

Justiça. Pagamento de indenização de área da União. Grave lesão à economia 

pública. Agravo regimental a que se nega provimento.

I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo 

mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria 

constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. 

Interesse público que justifi ca o manejo do pedido de suspensão de liminar na 

fase de execução de sentença.

II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, 

diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. 

Interesse público manifesto.

III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva 

indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo 

discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas 

reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da 

CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não 

afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria 

ministerial.

V - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, SL 610/SC AgR, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski – Presidente –, Tribunal Pleno, julgado em 4.2.2015, DJe 

3.3.2015 – grifei.)

Agravo interno na suspensão de liminar e de sentença. [...]. Grave lesão à 

ordem pública confi gurada. Presunção de legitimidade do ato administrativo 

praticado pelo Poder Público que prevalece até prova defi nitiva em contrário. 

Determinação governamental que deve ser prestigiada também para mitigar 

a problemática do défi cit democrático do Poder Judiciário. [...]. Agravo interno 

desprovido.

1. [...].

5. A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte 

público urbano viola gravemente a ordem pública. A legalidade estrita orienta 

que, até prova defi nitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade 

do ato administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE n. 75.567/SP, Rel. 

Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, julgado em 20.11.1973, DJ de 19.4.1974, v.g.) 

- mormente em hipóteses como a presente, em que houve o esclarecimento da 

Fazenda estadual de que a metodologia adotada para fi xação dos preços era 

técnica.
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6. A cautela impediria a decisão de sustar a recomposição tarifária estipulada 

pelo Poder Público para a devida manutenção da estabilidade econômico-

fi nanceira dos contratos de concessão de serviço público. Postura tão drástica 

deveria ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade - 

desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a devida instrução, com 

o decurso da tramitação completa do processo judicial originário.

7. [...].

8. O Magistrado Singular concluiu que os reajustes tarifários seriam 

discriminatórios, por deixar de atingir parte dos usuários e incidir sobre outros. 

Estimou que estava a adotar, assim, a medida que reputou mais justa. Não se 

pode esquecer, entretanto, que o exercício da ponderação exige critérios, entre os 

quais, a adoção de solução que reduza “a tensão gerada pela falta de legitimidade 

representativo-democrática do juiz para realizar opções normativo-axiológicas”, 

conforme leciona Paulo Gustavo Gonet Branco (Juízo de ponderação na jurisdição 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 305). Dessa forma, o ato administrativo 

editado pelo Estado de São Paulo deve ser prestigiado também para mitigar a 

problemática do défi cit democrático do Poder Judiciário.

9. [...].

11. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Min. 

Laurita Vaz – Presidente –, Corte Especial, julgado em 7.6.2017, DJe 20.6.2017.)

Liminar em mandado de segurança. Servidor federal. Processo disciplinar. 

Cassação da aposentadoria. Pedido de suspensão imediata do ato impugnado. 

Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Impossibilidade de 

concessão da liminar. Agravo não provido.

1. A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos 

no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a 

existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do 

procedimento.

2. A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, cuja 

desconstituição só é possível em juízo quando cabalmente demonstrada a nulidade 

do ato impugnado, recomenda, neste caso, que se aguarde a oportuna decisão de 

mérito do mandamus, com a necessária observação do contraditório e da ampla 

defesa.

3. Ademais, não há, nos autos, evidência de que a concessão se tornará inefi caz 

se deferida somente ao cabo da demanda pois, se bem sucedida, a ordem 

mandamental certamente será cumprida a tempo e modo pela Administração, 

inclusive no que concerne a eventual reparação fi nanceira (da impetração em 

diante).
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4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no MS n. 21.493/DF, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22.4.2015, DJe de 27.4.2015 – 

grifei.)

Está confi gurado, também, o risco de acentuada lesão à economia pública.

O atraso da construção ocasionará o consumo de mais verbas por parte 

do governo local, em razão do aumento das despesas com pessoal, maquinário 

e fornecedores, conforme contrato celebrado sem a perspectiva de óbice às 

atividades. Por isso este Tribunal, por diversas vezes, já reconheceu que a 

interrupção de obras públicas relevantes para a coletividade acarreta não só lesão 

à ordem, mas também à economia pública. Exemplifi cativamente, destaco os 

seguintes precedentes:

Pedido de suspensão de liminar. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 

Empreendimento viário. Medida liminar que determinou a paralisação parcial das 

obras. Ato judicial que causa lesão à ordem e à economia públicas.

I - A competência para o processamento e julgamento do pedido de suspensão 

é do presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de eventual recurso 

cabível para desafi ar decisão cujos efeitos se busca sobrestar. No caso, mantida a 

medida liminar pelo Tribunal a quo, está inaugurada a competência do Superior 

Tribunal de Justiça para o exame do presente pedido de suspensão, afastando-se 

a preliminar de incompetência.

II - A execução de medida liminar deferida em desfavor do Poder Público pode 

ser suspensa pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a ordem 

tiver o potencial de causar grave lesão aos bens tutelados pela legislação de 

regência, a saber, à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Nesse 

contexto, o respectivo cabimento é, em princípio, alheio ao mérito da causa, 

voltando-se à preservação do interesse público.

III - Espécie em que a manutenção do ato judicial prolatado contra o Poder Público, 

com a determinação de paralisação das obras em trecho do empreendimento viário 

sub judice - cuja implantação foi precedida de estudos técnicos efetivados por órgãos 

públicos responsáveis pela proteção ambiental -, causa grave lesão à ordem e à 

economia públicas.

IV - A prudência recomenda o controle judicial do ato administrativo após a 

indispensável dilação probatória.

Agravos regimentais desprovidos. (AgRg na SLS 2.032/SP, Rel. Min. Francisco 

Falcão – Presidente –, Corte Especial, julgado em 18.11.2015, DJe 16.12.2015 – 

grifei.)
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Pedido de suspensão de liminar. Paralisação de obra pública. Lesão às fi nanças 

municipais. Iniciada a obra, sua paralisação pode acarretar ao erário municipal 

danos maiores do que eventual indenização devida à empresa que se diz inabilitada à 

licitação ao arrepio da lei (v.g., a perda da verba federal repassada para a construção 

do complexo educacional). Agravo regimental não provido. (AgRg na SS 2.524/SC, 

Rel. Min. Ari Pargendler – Presidente –, Corte Especial, DJe 31.8.2012 – grifei).

Cabe ainda relembrar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto 

o Superior Tribunal de Justiça já deferiram pedidos suspensivos em que se 

concluiu que a ausência de previsão de gastos extraordinários sem a dotação 

orçamentária, determinados pelo Judiciário, ofende criticamente a ordem 

econômica (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Min. Laurita Vaz 

– Presidente –, Corte Especial, julgado em 7.6.2017, DJe 20.6.2017, v.g.). Da 

Suprema Corte, reproduzo o seguinte julgado:

Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. 2. Medida acautelatória 

que obrigara a União a arcar com as despesas de complementações das 

aposentadorias e pensões devidas pelo fundo AERUS. 3. Decisão da Presidência 

concessiva de contracautela proferida sob a ótica dos riscos de prejuízo à ordem 

pública. 4. Imprescindibilidade de instrução probatória para demonstração 

do nexo causal entre o dano e a ação imputável ao ente público. 5. Risco de 

lesão à economia pública. 6. Entidade que se encontra sob regime de liquidação 

extrajudicial 7. Inexistência de prévia dotação orçamentária. 8. Necessidade 

de se resguardar as legítimas expectativas dos benefi ciários do AERUS. 9. Agravo 

regimental parcialmente provido para a limitação dos efeitos da suspensão da 

liminar até o momento da prolação da sentença na ação principal. (SL n. 127/DF, 

AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes – Presidente –, Tribunal Pleno, julgado em 

17.3.2010, DJe de 20.5.2010 – grifei.)

No mais, na parte da razões recursais em que os Agravantes aduzem que 

é necessária a paralisação “temporária das obras do viaduto (e não do Metrô), 

até que seja realizada a Perícia Técnica acerca do impacto de tal construção (do 

viaduto) nos terrenos de propriedade dos Agravantes” (fl . 262), vale ressaltar 

que a questão da indenização será devidamente apreciada na causa originária. A 

propósito, esclareço que, em consulta aos andamentos processuais na internet, 

em www.tjba.jus.br, constatei ter sido determinada a confecção do laudo pericial 

requerido pelos Interessados, conforme despacho proferido pelo Magistrado 

Singular em 12.6.2017, com o seguinte teor:

1 - Sem embargo do prazo para a apresentação de contestação, e em razão 

da necessidade de rápida solução do litígio observando sempre o interesse público 
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determino a realização de perícia judicial para apurar exatamente a situação fática 

denunciada na inicial. Em razão da inexistência de cadastro junto ao TJ BA nos 

termos da resolução 233/2016 do CNJ, designo Paulo Moreira Martins Filho, CREA- 

BA 45.079, cujos documentos e contatos encontram-se já arquivados em cartório.

2 - Fixo o prazo de 5 dias para que o Sr. Expert apresente proposta de 

honorários e demais documentos indicados no artigo 465, § 2º do CPC.

3 - As partes deverão no prazo de 15 dias solicitar as providências previstas no 

artigo 465, § 1º do CPC;

4 - Caberá aos Autores o adiantamento das despesas periciais;

5 - O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 dias a contar do adiantamento 

das despesas.

Int.

Salvador (BA), 12 de junho de 2017.

Glauco Dainese de Campos

Juiz de Direito (grifei)

Também não há como se apreciar, nesta via, a alegação de que “uma vez 

fi nalizada a obra de construção do viaduto pelo agravado, inclusive com parte sobre 

os terrenos dos Agravantes, não há como prever quais elementos para avaliação de 

área e de valor dos terrenos, bem como do impacto da obra sobre os mesmos, 

se perderão, motivo pelo qual se faz necessária a realização de perícia técnica 

antecipada, conforme deferida” (fl . 262 – grifei). Até porque, de outro lado, a 

Companhia, Agravada, consignou em sua resposta que “não realizou qualquer 

construção sobre lotes indicados na petição exordial do processo originário, sendo certo 

que as obras executadas pelo Concessionária Agravada apenas estão sendo realizadas 

em áreas públicas, conforme comprovado cabalmente pela sobreposição da planta 

de loteamento registrada no Cartório de Registro de Imóveis” (fl . 283 – grifei).

Dessa forma, tal discussão – que consubstancia a própria controvérsia em 

primeiro grau é eminentemente fático-probatória – deverá ocorrer em Primeiro 

grau de jurisdição, cabendo referir, no ponto, que o Juiz da causa originaria, 

conforme andamento de 5.9.2017, determinou “que o Sr. Expert apresente nova 

proposta de honorários para aferir exclusivamente se houve ou não ocupação 

dos imóveis, apresentando laudo com todas as informações necessárias a correta 

identifi cação das áreas” (grifei).

Outrossim, a análise do fundo da causa originária, a princípio, não constitui 

atribuição jurisdicional da Presidência desta Corte, caso não seja imbricada 

com os requisitos da própria via suspensiva – vocacionada a tutelar apenas aos 
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preceitos previstos na legislação de regência. Um mínimo de juízo de delibação 

sobre a questão meritória é possível quando se confunde com o exame da 

violação da ordem, saúde, segurança ou economia públicas. Na espécie, reitere-

se, o debate sobre a justa indenização é matéria revestida de complexidade 

e que não se refere a tais bens, razão pela qual não podem ser apreciado no 

presente feito. Com igual conclusão, menciono os seguintes precedentes, mutatis 

mutandis:

Agravo regimental. Suspensão de segurança. Concurso público. Nomeação 

de candidatos aprovados. Contratação precária. Decisão agravada que indeferiu 

a suspensão de segurança. Ausência de grave lesão à ordem pública. Agravo 

regimental a que se nega provimento.

I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo 

mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

II – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da 

ausência de comprovação da alegada lesão e da indisponibilidade fi nanceira para 

o cumprimento das decisões.

III – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso 

público dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito à 

nomeação. Precedente.

IV – A contratação precária mediante terceirização de serviço configura 

preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, 

ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida 

contratação tiver como fi nalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 

Precedentes.

V – Não se confi gura preterição quando a Administração realiza nomeações 

em observância a decisões judiciais. Precedentes.

VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites 

da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser 

realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de 

segurança.

VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, SS 5026/PE-AgR, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski – Presidente –, Tribunal Pleno, julgado em 7.10.2015, 

DJe 28.10.2015 – grifei.)

Agravo interno na suspensão de liminar e de sentença. I) Discussão de 

questões referentes ao mérito da causa principal. Impossibilidade. Via suspensiva 

vocacionada a tutelar apenas a ordem, a economia, a segurança e a saúde 

públicas. [...]. Agravo interno desprovido.
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1. [...].

2. Na via suspensiva, por vezes, para que se verifique a violação de um 

dos bens tutelados na legislação de regência (Leis n. 8.437/1992, 9.494/1997, 

12.016/2009), faz-se necessário proceder a um “juízo mínimo de delibação sobre 

a matéria de fundo da contracautela” (STF, SS n. 5.049/BA-AgR-ED, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski - Presidente -, Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2016, DJe de 

13.5.2016). Todavia, em análise de controvérsia sobre estipulação de remuneração 

pelo uso de transporte coletivo, o Supremo Tribunal Federal consignou que “o 

reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de uma política tarifária, 

solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a 

exigência de ajustar o preço do serviço às situações econômicas concretas do 

seguimento social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade 

econômico-fi nanceiro do empreendimento do concessionário” (RE n. 191.532/

SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 27.5.1997, DJ de 

29.8.1997).

3. Cármen Lúcia Antunes Rocha leciona que a discriminação tarifária torna 

possível, “nessa distinção de usuários em condições econômicas e sociais 

desiguais, a efetivação da igualdade jurídica e da concreta justiça social” (Estudo 

sobre Concessão e Permissão de Serviço Público no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 1996, p. 101). Na mesma obra, contudo, ressalta a difi culdade de se fi xar 

tarifa pública com fundamento no princípio da isonomia.

4. Assim, a evidente sofi sticação da demanda ventilada na causa principal 

impede que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça julgue questões 

relativas ao mérito do reajuste determinado pelo Poder Público - notadamente 

para concluir sobre discriminação ou injustiça na fi xação de preço para uso de 

transporte público. O incidente suspensivo, por sua estreiteza, é vocacionado a 

tutelar tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, não 

podendo ser analisado como se fosse sucedâneo recursal, para que se examinem 

questões relativas ao fundo da causa principal.

5. [...].

11. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Min. 

Laurita Vaz – Presidente –, Corte Especial, julgado em 7.6.2017, DJe 20.6.2017.)

Por fi m, para que não se alegue omissão, a tese recursal de que “Inexiste 

qualquer determinação judicial acerca das obras das linhas do Metrô, mas 

apenas ao viaduto em questão” (fl . 264) não tem fundamento. A premissa da 

decisão recorrida consta em seu próprio relatório, de que a implantação do 

Viaduto Stella Maris visa a viabilizar a construção da Linha 2 do sistema 

metroviário de Salvador/BA (fl . 131). Concluí, tão somente, que a construção 

do viaduto é imprescindível para a conclusão de obras do sistema metroviário da 

região metropolitana de Salvador/BA.
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Por todos essas razões, deve ser mantida a decisão em que deferi 

parcialmente o pedido de contracautela para suspender os efeitos da decisão 

antecipatória de tutela recursal de natureza urgente proferida pelo Relator do 

Agravo de Instrumento n. 0011307-43.2017.8.05.0000, em tramitação no 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, apenas no ponto em que obstaculizou o 

seguimento das obras, sem incidir sobre a determinação para que a Companhia do 

Metrô da Bahia “colacione aos autos principais o projeto integral da construção 

do viaduto reportado na exordial” (fl . 72).

Reitero que a efi cácia do ato recorrido deve ser mantida até o trânsito em 

julgado da decisão de mérito na Ação Ordinária n. 0527425-34.2017.8.05.0001 

– Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA 

(art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N. 2.892-RS 

(2017/0095370-5)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Agravante: Municipio de Restinga Seca

Procurador: Marcelo Selhorst - RS070896

Agravado: Valerio E L da Silva - ME

Agravado: Carlos Gilberto Silva Rodrigues - ME

Advogado: Éverton Michel Niemeyer - RS095321

EMENTA

Agravo interno na suspensão de liminar e de sentença. 

Administrativo. Licitação. Serviço de transporte escolar municipal. 

Suspensão da contratação da empresa licitante. Adjudicação do objeto 

somente após provimento de recurso administrativo. Ausência de 

demonstração de grave ofensa à ordem pública. Dispensa de exigência 
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editalícia após a apresentação de propostas. Flagrante violação à 

ampla concorrência. Pedido suspensivo indeferido. Agravo interno 

desprovido.

1. O pedido de suspensão visa à preservação do interesse público 

e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou 

à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento 

alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica de 

direito público ou do Ministério Público decorrente da supremacia 

do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade, 

cabendo ao postulante a efetiva demonstração da alegada ofensa grave 

a um daqueles valores.

2. É evidente a existência de interesse público na continuidade 

da prestação do serviço de transporte escolar. Todavia, também é de 

interesse da coletividade que o procedimento licitatório transcorra 

dentro dos ditames legais para que atinja seu objetivo, de proporcionar 

a ampla concorrência com tratamento isonômico entre os participantes, 

viabilizando a escolha da melhor proposta para a Administração 

Pública.

3. No caso, deve preponderar a estrita observância das regras 

editalícias lançadas pela própria Administração Municipal, pois é 

manifestamente desarrazoado o afastamento de exigência prevista no 

edital – inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

– após a apresentação das propostas, validando a participação de 

empresa que, desde o início do processo licitatório, não a possuía. É 

nítido o risco de comprometimento da ampla concorrência, ante a real 

possibilidade de outras empresas não terem participado do certame 

por não possuírem inscrição no dito cadastro.

4. Eventual descontinuidade do serviço a ser prestado pode ser 

superada pela contratação emergencial, até que a controvérsia seja 

solucionada pelo Poder Judiciário, conforme entendimento adotado 

na SS n. 2.589/PI, relatada pelo Ministro Ari Pargendler, publicada 

em 28.6.2012, e na SS n. 2.669/SE, relatada pelo Ministro Felix 

Fischer, publicada em 1º.8.2013.

5. O pedido suspensivo, por sua estreiteza, é vocacionado a tutelar 

tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, não 
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podendo ser manejado como se fosse sucedâneo recursal, para que se 

examine o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos pretende-se 

sobrestar.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 

Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco 

Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves.

Convocados a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Sérgio 

Kukina.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 06 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 14.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de agravo interno interposto pelo 

Município de Restinga Seca – RS contra decisão de fl s. 127-132, que indeferiu 

o pedido de suspensão dos efeitos da decisão do Desembargador Ricardo 

Torres Hermann, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 

que foi antecipada a tutela recursal do Agravo de Instrumento n. 0111334-

39.2017.8.21.7000 para “suspender a prestação dos serviços objeto da licitação 

pela empresa Carlos Gilberto Silva Rodrigues-ME até o julgamento fi nal do 

presente recurso” (fl . 45).
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Alega o Município que não houve o afastamento da exigência contida 

no edital, mas sim o exato cumprimento da sua disposição. Entende que, ao 

contrário do consignado na decisão agravada, “não existe ponderação a ser 

realizada in casu entre ‘...o princípio da continuidade do serviço público e a 

observância das disposições legais no processo licitatório.’, uma vez que o 

Agravante não afrontou disposição editalícia, mas deu integral cumprimento 

a mesma ao não exigir ‘inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado’ 

de empresa com atividade tributada exclusivamente no âmbito Municipal, 

promovendo assim sua regular habilitação” (fl . 137).

Sustenta que a decisão de que se buscar suspender os efeitos “é imanada 

de grave ofensa a um dos bens tutelados pela legislação de regência, qual 

seja a ordem pública administrativa” (fl. 138). Argumenta também que “a 

suspensão da execução do contrato público, ordenada pelo Agravado, fere a 

ordem pública administrativa, pois obsta a que a Municipalidade execute o 

serviço em prestígio ao princípio da economicidade (proposta vencedora), bem 

como, causa interrupção de serviço contínuo e de caráter fundamental, pois há 

que levar em conta que o Agravado é pequeno Município do Rio Grande do Sul 

(15.850 habitantes segundo Censo 2010), sendo que não acorre vasto cabedal de 

interessados nas Licitações, culminando assim em tarefa hercúlea e com grandes 

chances de insucesso novas contratações, inclusive extensível a contratações em 

caráter emergencial” (ibidem).

O Agravante assevera que a principal justifi cativa do pedido de suspensão 

de liminar “é a concreta ameaça ao transporte público escolar de estudantes 

e docentes do Município, diante da possível solução de continuidade em 

selecionar novo prestador, que, como salientou anteriormente, possui restrito 

cadastro de licitantes/fornecedores e importara no dispêndio de valores acima 

dos encontrados na proposta vencedora e agravando a situação econômica tão 

combalida do Município” (fl . 139).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A empresa Carlos Gilberto Silva 

Rodrigues-ME foi inabilitada no certame licitatório para prestação de serviços de 

transporte escolar no Município de Restinga Seca-RS, por não ter apresentado a 

documentação exigida no item 3.1.4., alíena “c”, do edital, consistente na “prova 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 30, (249): 23-96, janeiro/março 2018 43

de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade” (fl . 8).

Em grau de recurso administrativo, analisado pela própria municipalidade, 

foi afastada a exigência do referido documento e a empresa Carlos Gilberto 

Silva Rodrigues-ME foi habilitada no certame. Após a análise das propostas, 

sagraram-se vencedoras a empresa Valério e L. da Silva-ME para os “Trajetos 2 

e 4” e a empresa Carlos Gilberto Silva Rodrigues-ME para o “Trajeto 3”.

Irresignada, a empresa Valério e L. da Silva ingressou com mandado de 

segurança, cuja liminar foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau. Interposto 

o Agravo de Instrumento n. 0111334-39.2017.8.21.7000, foi concedida a 

antecipação da tutela recursal para deferir a liminar no writ.

Veio então o presente pedido de suspensão formulado pelo Município 

de Restinga Seca-RS, que foi indeferido às fl s. 127-132, ensejando o presente 

recurso, que passo a examinar.

Como já consignado na decisão agravada, o pedido de suspensão visa à 

preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo 

cabimento alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica de 

direito público ou do Ministério Público decorrente da supremacia do interesse 

público sobre o particular, cujo titular é a coletividade, cabendo ao postulante a 

efetiva demonstração da alegada ofensa grave a um daqueles valores.

Assim, o deferimento de pleitos dessa natureza afi gura-se providência 

excepcional, somente justifi cada quando o cumprimento imediato da medida 

impugnada causar grave lesão aos bens jurídicos listados no art. 15 da Lei n. 

12.016/2009.

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte precedente:

Agravo regimental na suspensão de segurança. Alegada grave lesão à ordem 

pública. Inexistência. Indevida utilização do incidente como sucedâneo recursal. 

Pedido de suspensão indeferido. Agravo regimental desprovido.

I - Consoante a legislação de regência e a jurisprudência deste Superior 

Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão 

quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

II - Ademais, cumpre asseverar que o incidente suspensivo colocado à disposição 

do Poder Público possui cabimento apenas em casos excepcionais, nos quais esteja 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

44

comprovada de maneira inequívoca a grave lesão a algum dos bens tutelados pela 

legislação (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009).

III - Na hipótese, contudo, não causa grave lesão a quaisquer dos bens 

tutelados a decisão que determina a matrícula do impetrante do MS no segundo 

ano letivo da AMAN, com dependência da disciplina de Estatística do currículo do 

primeiro ano.

IV - Finalmente, na linha da pacífi ca jurisprudência desta eg. Corte, deve-se 

ressaltar que não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente 

no intuito de reformar a decisão atacada, olvidando-se o requerente de 

demonstrar o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia 

ou ordem públicas.

Agravo regimental desprovido. (AgRg na SS n. 2.723/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 

DJe 27.8.2014.)

Do que se extrai dos autos, não é difícil verifi car a existência de interesse 

público na continuidade da prestação do serviço de transporte escolar. Todavia, 

também é de interesse da coletividade que o procedimento licitatório transcorra 

dentro dos ditames legais para que atinja seu objetivo, de proporcionar a ampla 

concorrência e o tratamento isonômico entre os participantes, viabilizando a 

escolha da melhor proposta para a Administração Pública.

Dentro dessa perspectiva, deve preponderar, no caso, a estrita observância 

das regras editalícias lançadas pela própria Administração Municipal, sendo 

manifestamente desarrazoado afastar a exigência de documentação prevista no 

edital após a apresentação das propostas, validando a participação de empresa 

que, desde o início do processo licitatório, não a possuía.

Como bem destacado na decisão prolatada pelo Desembargador Ricardo 

Torres Hermann, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

o edital não traz em seu texto nenhuma exceção à exigência da inscrição 

no Cadastro de Contribuintes do Estado relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, sendo manifestamente infundada 

a alegação do Agravante de que não houve o descumprimento das regras.

Dessa forma, fi ca evidenciada a potencial ofensa à ampla concorrência, ante 

a efetiva possibilidade de outras empresas não terem participado do certame por 

não possuírem a inscrição no dito cadastro.

De outra parte, a despeito de a decisão agravada causar alguma difi culdade 

ao Poder Público Municipal, essa circunstância não tem o condão de, por si só, 

justifi car o afastamento de seus fundamentos, que reconheceram a ilegalidade 
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do certame licitatório, mormente pelo fato de outras empresas também terem 

sido habilitadas.

Ademais, eventual descontinuidade do serviço a ser prestado pode ser 

superada pela contratação emergencial, até que a controvérsia seja solucionada 

pelo Poder Judiciário, conforme entendimento adotado na SS n. 2.589/PI, 

relatada pelo Ministro Ari Pargendler, publicada em 28.6.2012, e na SS n. 

2.669/SE, relatada pelo Ministro Felix Fischer, publicada em 1º.8.2013.

Conclui-se, portanto, que o Requerente deixou de demonstrar, de maneira 

incontestável, a confi guração de grave ofensa a um dos bens tutelados pela legislação 

de regência.

Por fim, vale lembrar que o pedido suspensivo, por sua estreiteza, é 

vocacionado a tutelar tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde 

públicas, não podendo ser manejado como se fosse sucedâneo recursal, para que 

se examine o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos pretende-se sobrestar.

Com igual conclusão, vejam-se os julgados:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Contrato administrativo. 

Terceirização de mão de obra. Ausência de grave lesão à ordem e à economia 

públicas. Decisão agravada que indeferiu a suspensão de liminar. Controle de 

legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Ausência de violação 

ao princípio da separação dos poderes agravo. Regimental ao qual se nega 

provimento.

I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da 

ausência de comprovação da alegada lesão à ordem e à economia públicas.

II – O Supremo Tribunal Federal pacifi cou o entendimento de que não viola 

o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato 

administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes.

III – A contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra, 

inclusive para o desempenho de atividades fi nalísticas da administração pública, 

pode ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos constitucionais 

inseridos no caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano inverso. Precedente.

IV – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites 

da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser 

realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de 

liminar.

V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, AgRg na SL 885/RJ, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2015 – 

grifei.)
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Agravo regimental na suspensão de liminar e de sentença. Grave lesão à 

ordem e à saúde públicas. Inexistência. Indevida utilização como sucedâneo 

recursal. Pedido de suspensão indeferido. Agravo regimental desprovido.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) 

e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente 

será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder 

Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas.

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal de 

ocorrência de grave dano aos bens tutelados pela legislação de regência (art. 4º 

da Lei n. 8.437/1992), situação inocorrente na hipótese.

III - In casu, não houve a comprovação cabal de ocorrência de grave dano 

aos bens tutelados pela legislação de regência decorrente de r. decisão que 

reconheceu estar o Biomédico legalmente autorizado a atuar na atividade ligada 

às técnicas radiológicas.

IV - Ademais, verifi ca-se que a discussão possui caráter jurídico, revelando-se o 

presente pedido de suspensão como sucedâneo recursal, o que é vedado na via eleita.

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na PET na SLS n. 1.883/PR, Rel. Min. 

Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 28.8.2014 – grifei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR N. 17.411-DF 

(2010/0183587-4)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Embargante: Ailaine Fernandes Osório de Siqueira

Advogado: Paulo Filipov e outro(s) - SP183459

Embargante: Marco Antônio de Siqueira Garcia

Advogado: Paulo Filipov e outro(s) - SP183459

Embargante: Maria Pia de Siqueira Garcia

Advogado: Paulo Filipov e outro(s) - SP183459

Embargante: Malemote Participações Ltda



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 30, (249): 23-96, janeiro/março 2018 47

Advogado: Paulo Filipov e outro(s) - SP183459

Embargante: Newedge USA LLC

Advogados: Waldemar Deccache e outro(s) - SP140500A

Antonio Carlos Fernandes Deccache e outro(s) - SP260561A

Embargante: Manoel Fernando Garcia

Advogado: Clito Fornaciari Júnior e outro(s) - SP040564

Embargante: S/A Fluxo Comércio e Assessoria Internacional

Advogado: Clito Fornaciari Júnior e outro(s) - SP040564

Embargado: Os Mesmos

EMENTA

Processual Civil. Embargos de declaração em medida cautelar. 

Competência originária do STJ. Art. 1.022 do CPC/2015. Embargos 

dos requeridos. Vícios não demonstrados. Mero inconformismo. 

Embargos da requerente. Omissão quanto aos ônus sucumbenciais. 

Feito iniciado ao tempo do CPC/1973, mas decidido após a entrada em 

vigor do CPC/2015. Marco temporal para a aplicação do CPC/2015. 

Prolação da sentença.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, 

cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Deve o embargante, ao sustentar a existência de erro, 

contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto 

em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que 

não ocorreu nos declaratórios dos requeridos. Não demonstra eventual 

vício do art. 1.022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do 

julgado que consubstancia mero inconformismo.

3. Reconhecida omissão apontada nos declaratórios da requerente 

a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais.

4. Para fi ns de distribuição dos ônus sucumbenciais, inexiste 

direito adquirido ao regime jurídico vigente quando do ajuizamento 

da demanda ou quando da manifestação de resistência à pretensão. 
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Existência, apenas, de um lado, de expectativa de direito daqueles que 

podem vir a ser reconhecidos como credores e, de outro, de expectativa 

de obrigação daqueles que podem vir a ser afi rmados devedores.

5. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 

a respeito da fi xação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da 

prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária 

dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.

6. Caso concreto em que a fixação e distribuição dos ônus 

sucumbenciais deve observar as disposições pertinentes previstas 

no CPC/2015, em vigor desde 18.03.2016, uma vez que o acórdão 

embargado foi prolatado em sessão da Corte Especial de 24.10.2016.

7. Considerados o sincretismo adotado pelo novel Código e o 

silêncio eloquente do legislador acerca do cabimento de honorários 

sucumbenciais nos pleitos cautelares (art. 85, § 1º), é incabível a 

fi xação de honorários neste momento processual, fi cando postergado o 

arbitramento e exigibilidade de tal verba para ulterior fase processual, 

qual seja, a do cumprimento de sentença (art. 523, caput e §§ 1º e 2º, 

c/c art. 527, art. 513 e art. 827, caput e §§ 1º e 2º), que, no caso concreto 

(sentença estrangeira homologada pelo STJ), ocorrerá perante juízo 

de primeiro grau de jurisdição (art. 965 do CPC/2015).

8. Embargos de declaração de S/A Fluxo - Comércio e Assessoria 

Internacional e Manoel Fernando Garcia, Ailaine Fernandes Osório 

de Siqueira, Marco Antonio de Siqueira Garcia, Maria Pia de Siqueira 

Garcia e Malemote Participações Ltda. rejeitados.

9. Embargos de declaração de Newedge USA LLC acolhidos, 

sem efeitos infringentes, somente para o fi m de esclarecer que neste 

momento processual é incabível a fi xação de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, rejeitar os embargos de declaração de S/A Fluxo - Comércio e 

Assessoria Internacional, Manoel Fernando Garcia, Ailaine Fernandes Osório 

de Siqueira, Marco Antonio de Siqueira Garcia, Maria Pia de Siqueira Garcia 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 30, (249): 23-96, janeiro/março 2018 49

e Malemote Participações Ltda e acolher os embargos de Newedge USA LLC, 

sem efeitos infrigentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Raul Araújo, Marco Buzzi, Sérgio Kukina, Felix Fischer, Francisco 

Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria 

Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão 

e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho 

e Og Fernandes.

Convocados os Srs. Ministros Marco Buzzi e Sérgio Kukina.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 27.11.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de embargos de declaração 

opostos contra acórdão, assim ementado:

Medida cautelar em sentença estrangeira contestada. Arresto de bens. 

Requisitos preenchidos.

1. Cuida-se de caso em que, instaurado processo arbitral estrangeiro, o devedor 

deu início a alienações de bens da empresa ré, por ele controlada. Alienações que 

se acentuaram após a prolação da sentença arbitral, hoje já homologado na SEC 

5.692.

2. Confusão patrimonial entre os bens do devedor pessoa física e os bens da 

empresa ré (S/A Fluxo), da qual ele é sócio majoritário e controlador. Desconsidera-

se a personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

3. Alienações que se deram em favor dos fi lhos, de empresa dos fi lhos e da 

ex-esposa do devedor, esvaziando o patrimônio imobiliário da empresa logo 

após instaurado o procedimento arbitral e especialmente logo após proferida a 

sentença arbitral capaz de reduzir o devedor à insolvência (mormente se somado 

o valor de tal condenação ao de outras provenientes de sentenças estrangeiras 

também já homologadas na SECs 6.197 e 6.079). Presentes os elementos que 

autorizam o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 593, II, do 

CPC/1973.
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4. Não se pode negar ao processo arbitral as mesmas garantias executivas e 

acauteladoras colocadas à disposição daqueles que optam pela via judicial. 

5. Medida cautelar procedente. Liminares confirmadas. Prejudicados os 

embargos de declaração de fl s. 3.677/3.681.

Os embargantes S/A Fluxo - Comércio e Assessoria Internacional e 

Manoel Fernando Garcia aduziram em seus embargos de declaração (fls. 

3.919/3.930), que o acórdão embargado contraria o disposto no artigo 796 do 

CPC/1973, que estabelecia ser o processo cautelar dependente do principal. 

Aduz que, quando foi homologada a decisão estrangeira, a cautelar perdeu 

sua efi cácia, porque a partir da homologação a requerente poderia promover o 

cumprimento da sentença e a realização da penhora, desaparecendo o interesse 

de agir da embargada. Acrescenta que, passados mais de 30 dias da homologação 

da sentença estrangeira, nada se requereu, sendo que, havendo a necessidade de 

ação principal, o decurso do prazo também seria motivo para a cessação da 

efi cácia da medida, sob pena de se tornar um instrumento de pressão sobre o 

devedor.

Afi rma que deve ser afastada a contradição do decisório, deixando de se 

pronunciar acerca da pertinência ou não das medidas deferidas liminarmente, 

para proclamar a inefi cácia do que fora concedido. Assevera que não há fraude 

à execução e que as vendas dos imóveis foram de modo regular, com valores 

condizentes para o mercado e para o fi m de cumprimento das obrigações 

contraídas pela empresa.

Faz considerações de regularidade da venda de bens imóveis à empresa 

Malemote. Também em relação aos bens contidos na partilha de bens quando 

do divórcio de Manoel e aqueles doados aos fi lhos, sustenta que não podem 

sofrer quaisquer restrições.

Alega, por fi m, que realidade dos negócios da embargante e sua dimensão, 

no tempo e no espaço, para ferir a insolvência e fraude, não foi mensurada pelo 

julgado, que fez descer sobre eles uma presunção de fraude, omitindo-se do 

exame do caso concreto das questões postas.

A embargada apresenta impugnação (fl s. 3.959/3.980) em que afi rma que 

os embargos de declaração não podem ser conhecidos porque não se destinam 

a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro 

material, pretendendo apenas rediscutir o mérito da decisão. No mérito, afi rma 

que ainda não se havia dado início ao cumprimento de sentença estrangeira 

homologada junto ao primeiro grau de jurisdição, de modo que, não havendo 
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os arrestos ainda sido convertidos em penhora, persiste a necessidade da tutela 

cautelar concedida. Sustenta a inaplicabilidade do prazo previsto no art. 808, I, 

do CPC/1973, uma vez que a presente Medida Cautelar não foi antecedente, 

mas incidental. Por último, informa que deu início ao cumprimento de sentença 

perante a Justiça Federal de 1º grau, informando o número dos autos (fl . 3.967). 

Quanto ao mais, transcreve trechos do acórdão embargado, ressaltando a clareza 

e acerto do julgado.

Os embargantes Ailaine, Marco Antonio, Maria Pia e Malemote alegam 

em seus embargos de declaração de fl s. 3.933/3.938, em síntese, haver excesso 

da medida cautelar de arresto, que teria assumido a feição de bloqueio de 

bens. Alegam que este Superior Tribunal de Justiça não considerou que os 

embargantes têm vida própria e patrimônio sem origem nos negócios da 

Fluxo ou de Manoel. Fazem considerações sobre as aquisições de bens pelos 

embargantes e trazem argumentos no sentido de suas teses de que as aquisições 

foram lícitas.

A embargante Newedge USA LLC aduz em seus embargos de declaração 

de fl s. 3.940/3.946, em suma, que o acórdão embargado foi omisso no que diz 

respeito à atribuição dos ônus sucumbenciais. Sobre o ponto, afi rma que “é 

entendimento assente no STJ que, em sede de medida cautelar, a resistência da 

parte à pretensão deduzida em juízo dá ensejo, na hipótese de procedência do 

pedido, à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.” Ao fi nal, requer 

o acolhimento dos embargos de declaração, a fi m de que seja sanada a omissão 

aventada e consequentemente, fi xado honorários de sucumbência consoante 

artigo 85 e parágrafos do CPC, notadamente sobre o proveito econômico 

obtido, qual seja a garantia de um crédito no valor de US$ 6.133.486,70, por 

meio do arresto de 22 imóveis de valor sufi cientes para garantir a condenação 

imposta pela sentença homologada. Faz considerações ainda sobre o trabalho 

exigido dos advogados na presente demanda.

A S/A Fluxo manifesta impugnação (fls. 3.953/3.957) no sentido de 

serem incabíveis honorários advocatícios. Afi rma que a embargante Newedge 

não promoveu medida cautelar alguma, apenas requereu incidentalmente 

nos próprios autos do pedido de homologação de sentença estrangeira, sem 

sequer petição inicial, providência voltada a garantir execução futura. Aduz 

que, apenas para que o procedimento corresse sem a ciência dos requeridos, de 

ofício, determinou-se a autuação em apartado do expediente. Afi rma que em 

mero incidente processual não cabe condenação nas verbas de sucumbência, 
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reservada apenas às decisões que resolvam o confl ito de interesse ou impõem 

a satisfação do quanto consta no título executivo. Assevera que os honorários, 

se devidos, devem ser regidos pelas disposições constantes do CPC/1973, uma 

vez que se trata de questão de natureza mista e a parte há de saber, ao resistir à 

pretensão, quais os riscos aplicáveis à conduta processual que assume. Conclui 

que, portanto, se devidos os honorários, eles devem ser decididos por equidade, 

e não com fundamento no valor da ação principal, apenas esta culminando com 

provimento condenatório. Acrescenta que, ainda que o critério para a fi xação 

dos honorários fosse o proveito obtido, o proveito obtido com a cautelar não é o 

mesmo daquele obtido com a ação principal, uma vez que “garantia obtida não é 

proveito”. Alega que a moeda estrangeira não pode ser utilizada como indexador 

e se fosse haveria de se converter o valor à época da formulação do pedido. Pede 

a rejeição dos embargos, ao argumento de que seu acolhimento resultará em 

locupletamento indevido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se, consoante relatado, 

de apreciar três embargos de declaração.

No que diz respeito aos embargos opostos pelos requeridos S/A Fluxo 

- Comércio e Assessoria Internacional e Manoel Fernando Garcia (fls. 

3.919/3.930) e Ailaine, Marco Antonio, Maria Pia e Malemote (fl s. 3.933/3.938), 

tem-se que os embargantes não apontam com clareza qual o vício passível de ser 

sanado na via dos embargos de declaração que esteja concretamente presente 

no acórdão embargado de declaração. Ao alegaram que certos argumentos 

não teriam sido apreciados e que, por isso, teria havido omissão, em verdade 

procuram rediscutir questões decididas em sentido contrário a seus interesses, o 

que é vedado na via dos embargos de declaração. Vejamos.

Registro inicialmente que os embargos de declaração foram opostos após 

a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, ocorrida em 18.3.2015.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro 

material.
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Deve o embargante, portanto, ao apontar a existência de erro, contradição, 

obscuridade ou omissão, indicar, de forma fundamentada, clara e balizada, o 

ponto em que a decisão embargada incorreu no vício alegado, não bastando a 

mera alegação de existência de vício do art. 1.022 do CPC/2015, com base no 

inconformismo diante da decisão proferida.

Na espécie, o acórdão embargado expressamente apresentou as razões pelas 

quais (i) permanecia sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para 

prolatar o acórdão em questão, (ii) persistia o interesse processual, (iii) o feito 

de natureza cautelar seguiria oportunamente o destino dado ao feito principal, 

que viria posteriormente a ser o pedido de cumprimento de sentença e (iv) 

ainda não se haviam passado trinta dias do trânsito em julgado do acórdão que 

homologou a sentença estrangeira:

Até o presente momento, esta demanda cautelar (MC 17.411) foi processada 

perante este STJ, pois se tratava de demanda cautelar em relação ao provimento 

pretendido na SEC 5.692, qual seja, à homologação que viria a conferir efi cácia no 

Brasil à sentença estrangeira homologanda. Isto porque se visava, com as medidas 

de arresto de bens, obter utilidade ao provimento jurisdicional que viria a fazer da 

sentença estrangeira um título executivo. Além disso, tanto no CPC/1973 (art. 800, 

caput e parágrafo) quando no CPC/2015 (art. 299, caput e parágrafo) há a previsão 

de que a medida cautelar seja requerida perante o juízo ou tribunal perante o 

qual se está a processar a ação ou recurso.

A peculiaridade do título executivo formado com a homologação da sentença 

estrangeira é que a fase de homologação e a fase de cumprimento de sentença 

passam-se em juízos diversos: enquanto a homologação se processa perante o 

STJ (art. 105, “i”, da Constituição da República), o cumprimento da sentença se 

processa perante o juízo de primeiro grau de jurisdição (art. 965 do CPC/2015). E o 

provimento acautelador obtido com o arresto se estende até a satisfação fi nal da 

integralidade do débito, exceto ao se fazerem presentes as condições para que a 

tutela cautelar seja revogada ou modifi cada (art. 296 do CPC/2015).

Assim sendo, a partir do momento em que o credor dá início à fase de 

cumprimento (definitivo ou provisório) do título executivo, junto ao juízo 

de primeiro grau, passa a ser deste a competência para decidir acerca dos 

requerimentos formulados pelas partes relativas às medidas cautelares já 

deferidas ou por deferir. É o juízo de primeiro grau que será competente para 

decidir originariamente sobre quais bens preferencialmente recairão os atos 

executivos, bem como para decidir acerca de eventual concurso de credores (e 

note-se que os mesmos bens poderão estar arrestados em favor de aos menos 

3 diferentes credores - SEC 5.692, SEC 6.079 e SEC 6.197 -, de modo que será 

preciso avaliar se são sufi cientes a garantir todos os débitos do devedor). Outra 

novidade introduzida com o CPC/2015 é que o pleito de natureza cautelar não 
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será mais formulado em autos próprios e apensos (como determinava o art. 

809 do CPC/1973), mas sim nos mesmos autos do pedido principal (art. 308 do 

CPC/2015).

No presente momento processual desta MC 17.411, portanto, incumbe 

apenas extinguir esta demanda cautelar, averiguando-se se efetivamente, no 

presente momento, se encontram ou não presentes os fundamentos necessários 

e sufi cientes para os arrestos efetivados.

No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais autorizadores 

da concessão das medidas cautelares concedidas nestes autos, o acórdão 

embargado igualmente foi completo, claro e isento de contradição:

Destarte, não se exige mais prova literal de dívida líquida e certa ou prova de 

estado de insolvência do devedor (arts. 813 e 814 do CPC/1973), mas apenas (art. 

300 do CPC/2015) que, havendo elementos que evidenciem probabilidade de 

dívida por adimplir (“probabilidade do direito”), haja um fundado risco de que a 

execução forçada não venha a ter êxito (“risco ao resultado útil do processo”).

No caso em exame, quem é devedor de acordo com o que se decidiu na SEC 

5.692 é o requerido Manoel Fernando Garcia. Apesar das insistentes afi rmações 

da parte autora no sentido de que Manoel não tem bens em seu nome que 

aparentem ser sufi cientes ao pagamento do débito em vias de ser executado 

(mais de 6 milhões de dólares, havendo ainda outros credores com créditos 

que, juntos, chegam a 35 milhões de dólares), o requerido Manoel não fez prova 

alguma de que ele, pessoa física, tenha bens em seu nome bastantes a satisfazer 

tais débitos.

Com isso, a probabilidade da dívida já é mais que sufi ciente com a homologação 

de sentença estrangeira na SEC 5.692. E o risco de inadimplência é sufi ciente para a 

concessão de ordem de arresto de tantos bens de propriedade de Manoel quantos 

sejam sufi cientes a garantir todos os seus débitos em vias de serem executados (não 

só os decorrentes da SEC 5.692, mas também, ao menos, das SECs 6.197 e 6.079, 

também já julgadas procedentes por este Superior Tribunal).

Note-se que, embora se tenha mencionado nos autos que Manoel é 

proprietário de diversas obras de arte, não se sabe o valor delas nem se soube de 

meios efetivos capazes de inibir a alienação de tais obras.

O requerido Manoel alega, dentre suas defesas, que “nada impede que o 

imaginado hoje como insolvente adquira novos bens com os quais possa, 

tranquilamente, honrar suas obrigações”. Ocorre que a possibilidade de o requerido 

vir a ter sua situação patrimonial e fi nanceira alteradas não altera as exigências 

legais necessárias e sufi cientes para a medida de arresto. Assim, ainda que Manoel 

venha a fazer bons negócios e a enriquecer no futuro, basta para a concessão do 

arresto que haja probabilidade de dívida e de inadimplência. E tal probabilidade está 
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sufi cientemente demonstrada com a falta de patrimônio atual do requerido que se 

mostre como sufi ciente para saldar seu débito hoje.

A confusão patrimonial entre Manoel e S/A Fluxo, ademais, está amplamente 

evidenciada nos autos. É de se observar que, desde o ato em que Manoel e Ailaine 

negociaram sua separação de bens, é visível que Manoel se comprometia a 

pagar a Ailaine o que seria sua meação com bens que formalmente integravam o 

patrimônio da empresa S/A Fluxo (fl s. 3.441 e ss.).

Ademais, as alegações da parte autora, no sentido de que Manoel teria residido 

por vários anos em imóvel registrado em nome da S/A Fluxo e de que Manoel já 

teria declarado à Corte Inglesa que três imóveis em nome da S/A Fluxo são de sua 

propriedade (da pessoa física), não foram impugnadas pelos requeridos.

Por tais razões, resta sufi cientemente evidenciada a confusão entre o patrimônio 

de Manoel e da empresa S/A Fluxo, o que determina a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil, para o 

fi m de que os bens da empresa possam responder pelas dívidas de Manoel.

Considerando-se que os patrimônios de Manoel e da empresa S/A Fluxo 

eram um só, que se confundiam perenemente e que eram utilizados por 

Manoel conforme sua conveniência, é de se concluir que tanto as alienações 

aparentemente feitas por Manoel quanto aquelas aparentemente feitas por Fluxo 

S/A podem, potencialmente, haverem sido feitas com a fi nalidade de que os bens 

integrantes de tais patrimônios deixassem de estar disponíveis para responder 

às dívidas de Manoel. Com isso poderá estar (e efetivamente está, como se verá) 

caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 593, II, do CPC/1973.

Embora o art. 593, II, do CPC/1973 disponha ser fraude à execução a alienação 

ocorrida quando “corria” contra o devedor “demanda” capaz de reduzi-lo 

à insolvência, tem-se que o que se pretendia assim caracterizar como fraude 

à execução é aquela hipótese em que o devedor, ciente de que poderá vir a 

ser responsabilizado por algum débito específico, passa a alienar (em favor 

de pessoas também cientes de tais circunstâncias) os bens que permitiriam o 

adimplemento do débito.

Foi o que se deu no caso em exame: a sentença arbitral estrangeira 

condenatória foi prolatada em 2010 e pouco tempo depois o requerido Manoel 

passou a “vender” e a doar bens imóveis formalmente integrantes do patrimônio 

da empresa S/A Fluxo. Desde 2008, com a instauração do procedimento arbitral, 

o requerido Manoel deu início às alienações de bens arrestados nestes autos, 

alienações que se acentuaram com a prolação da decisão arbitral em 2010.

A alegação de que as “vendas” se deram para fazer caixa para saldar débito 

tributário não foi nem comprovada pelos requeridos nem retira a responsabilidade 

pela fraude à execução, para o que basta que ambas as partes da negociação (doador 

e donatário ou “vendedor” e “comprador”) soubessem da existência das demandas 

arbitrais que poderiam arruinar o patrimônio de Manoel e da empresa S/A Fluxo.
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E esta ciência está sufi cientemente evidenciada nos autos, na medida em que 

os negócios foram feitos em família: Manoel alienou a seus fi lhos ou a empresa 

de titularidade de seus fi lhos (e por eles administrada) bens que, não fossem as 

alienações, responderiam por suas dívidas.

Não convence a alegação de que as “vendas” tenham sido feitas por valores 

de mercado. Primeiro porque não se comprovou que aqueles eram mesmo os 

valores de mercado de tais bens. Segundo porque não se comprovou que as 

quantias tenham efetivamente saído da contabilidade de uma empresa/pessoa 

e adentrado à contabilidade da outra. Terceiro porque não é dado ao devedor 

fazer bons negócios com seus fi lhos e com isso evitar o pagamento de dívidas 

reconhecidamente devidas a credores que ostentam créditos anteriores.

Ainda mais evidente a fraude à execução com relação aos bens declaradamente 

doados aos fi lhos e a ex-cônjuge. Nestes casos, nem mesmo houve qualquer 

contrapartida ao patrimônio do devedor Manoel, não sendo lícito querer fazer 

prevalecer uma doação em prejuízo de uma dívida reconhecidamente devida.

Os filhos, em processo se separação dos pais, não têm qualquer direito 

subjetivo a receberem bens que integravam o patrimônio dos pais. Nos presentes 

autos, os fi lhos de Manoel e Ailaine alegam que teriam recebido bens em doação 

“em 2008, logo após a separação do casal” (fl . 3.427). Ocorre que a separação 

judicial do casal se deu em 1994 (embora as partes apenas tenham juntado 

acordo homologado judicialmente a respeito de alimentos aos fi lhos - fl s. 3.439 - e 

acordo sobre partilha de bens desacompanhado de homologação judicial - fl s. 

3.440/3.455) e o que aconteceu em 2008 foi justamente o início do procedimento 

arbitral que viria a reconhecer a dívida que Manoel tem para com a autora, o 

que revela que Manoel não estava simplesmente fazendo uma doação que 

licitamente pudesse fazer em favor dos fi lhos, mas sim esvaziando seu patrimônio 

com a fi nalidade de se esquivar da responsabilização pelo débito que estava em 

vias de ser reconhecido pelo tribunal arbitral estrangeiro.

Embora Ailaine afi rme que recebeu as meações de Manoel em decorrência 

de partilha de bens decorrentes do casamento fi ndo, está documentado nos 

autos que o contrato ao fi nal efetivamente formalizado foi uma doação. Deste 

modo, possivelmente o acordo de partilha, datado de 1994 (fl . 3.446) tenha sido 

cumprido de outra forma, com a entrega de outros bens em favor de Ailaine, 

e não apenas quando Manoel estava por ser responsabilizado por uma dívida 

milionária perante um tribunal arbitral estrangeiro.

Em conclusão, encontram-se presentes nos autos elementos sufi cientes no sentido 

de que há dívida (SEC 5.692 procedente) e de que o devedor Manoel não reúne bens 

sufi cientes a quitá-la; bem como de que incidiu em confusão patrimonial que induz 

à desconsideração da personalidade de S/A Fluxo; e, anda, de que as alienações 

gratuitas e as onerosas dos bens arrestados tenham sido efetuadas em fraude à 

execução. De consequência, deve ser julgada procedente a presente medida cautelar.
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Os argumentos dos requeridos no sentido da inviabilidade da medida 

notadamente porque não seria inequívoca a existência do direito porquanto 

não homologada a sentença estrangeira fi cam prejudicados com a homologação 

procedida na SEC 5.692.

Ao lado disso, o fato de não ter sido determinada a prestação de caução pela 

parte requerente é irrelevante, pois se trata de faculdade decorrente do poder 

geral de cautela, não se considerando necessária no presente caso a prestação de 

caução, mormente diante da magnitude da dívida já reconhecida.

O fato de que, à época das alienações, não havia ainda citação judicial válida 

não impede o reconhecimento da fraude à execução. Ao tempo das alienações 

corria contra o devedor Manoel demanda, arbitral é verdade, capaz de reduzi-lo à 

insolvência e Manoel era sabedor disto. Somando a isso, as alienações não foram 

feitas onerosamente em favor de terceiros que possam ser ditos de boa-fé, pois 

tratava-se de fi lhos, empresa de fi lhos e ex-cônjuge do devedor.

Não se trata aqui de uma simples presunção de que familiares atuem sempre 

em conluio com o intuito de fraudar terceiros. Mas, diante das circunstâncias dos 

autos, em que os fi lhos e a ex-esposa do devedor eram notoriamente sabedores 

das atividades empresariais de porte desenvolvidas pelo pai/ex-marido, nada 

autoriza a conclusão de que repentinamente, sem qualquer outro motivo, Manoel 

tivesse pressa em doar ou vender (certamente no mínimo a preços de negócios 

de pai para fi lhos) todos os bens de sua empresa para os fi lhos, empresa dos fi lhos 

e ex-esposa.

Ainda que a empresa S/A Fluxo tivesse à época a necessidade de levantar 

fundos para quitar tributos (o que não está comprovado nos autos), a empresa 

poderia fazê-lo de outras formas, não havendo a necessidade estrita de esvaziar 

completamente todo o seu patrimônio imobiliário. Isto, novamente, evidencia o 

intuito de fraudar superveniente execução.

A alegação dos fi lhos de Manoel de que seria “impossível” a terceiros no Brasil 

saber no início do procedimento arbitral estrangeiro que viria a responsabilizar 

Manoel, igualmente, não convence, diante das circunstâncias do caso, em que os 

fi lhos conheciam os negócios do pai, são até mesmo sócios dele na empresa S/A 

Fluxo e quiçá em outras empresas ou empreendimentos e certamente tinham 

como saber que a S/A Fluxo estava a alienar todo o seu patrimônio imobiliário.

A prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos exigidos pelo verbete 

sumular n. 375/STJ (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro 

da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”) não 

consiste, evidentemente, na produção de uma prova impossível acerca daquilo 

que se passa na cabeça do adquirente. Tal prova consiste na reunião de elementos 

sufi cientes no sentido de que, pelas circunstâncias comprovadas somadas aos fatos 

notórios decorrentes da experiência (arts. 334 e 335 do CPC/1973 e 374 e 375 do 

CPC/2015), os adquirentes provavelmente eram sabedores de que a alienação era 

feita com o fi m de o devedor evitar a responsabilidade por dívida em vias de ser-lhe 

exigida. E tal prova está sufi cientemente produzida nestes autos.
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Assim sendo, as alegações que os requeridos formulam em seus embargos 

de declaração, no sentido de que fi zeram negócios lícitos e que por isso não 

poderiam seus bens sofrer os efeitos resultantes das medidas cautelares deferidas 

nestes autos, não são passíveis de exame na via dos embargos de declaração.

Diante dos termos do acórdão embargado de declaração, acima transcritos, 

conclui-se que a prestação jurisdicional se deu de forma satisfatória, objetivando 

os embargantes, por via refl exa, o rejulgamento da causa em sede de embargos 

de declaração, o que não é possível nesta via.

Por pertinente, diga-se que o julgador não está obrigado a analisar todos 

os argumentos invocados pela parte quando tenha encontrado fundamentação 

sufi ciente para dirimir a controvérsia, não ocorrendo, portanto, afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 (v.g.: AgRg no AREsp 773.439/SP, Rel. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 09.11.2015).

Ante o exposto, considerando a inexistência nos embargos dos requeridos 

de qualquer das hipóteses que autorizam os embargos de declaração (art. 1.022 

do CPC/2015), rejeito seus embargos declaratórios.

No que diz respeito aos embargos opostos por Newedge USA LLC 

(fl s. 3.940/3.946), verifi ca-se que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais 

efetivamente não foi objeto da decisão embargada de declaração.

No presente caso, a autora formulou pedido de concessão do que 

denominou de “tutela de urgência” vinculado aos autos da SEC 5.692, para 

o fi m de obter o arresto de bens, o que fazia com fundamento nos arts. 813 

e 814 do CPC/1973. Tais preceitos legais, ao tempo do Código de 1973, 

vinham tratados como procedimento específi co de processo cautelar. Ao fi nal 

de seu pleito inicial, embora a autora não tenha formalmente dado um valor 

à causa, pediu o arresto dos bens indicados e de “tantos bens quantos bastem 

para assegurar a solvência da dívida dos Requeridos perante a Requerente, no 

valor que hoje monta a importância em reais equivalente a R$ 10.537.330,15”. 

Determinou-se, então, a citação dos réus para responderem ao processo cautelar, 

nos termos do art. 802 do CPC/1973 (fl s. 648/650). Após nova manifestação da 

autora, determinou-se (fl s. 670/673) a autuação do pedido cautelar em apartado, 

o preparo das respectivas custas iniciais pela autora e o cumprimento da liminar 

de arresto que se deferia. Foi então que a autora deu à causa o valor de R$ 

10.537.330,15 (fl . 683) e comprovou o recolhimento das custas iniciais (fl . 684).

O pleito, assim, uma vez que formulado em 2010, pautou-se e foi 

inicialmente examinado pelo que à época dispunha o Código de Processo 
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Civil vigente. Com efeito, não havia como se saber em 2010 que o Código de 

Processo Civil de 2015 viria a tratar o pedido de arresto de bens como apenas 

uma forma de efetivar uma “tutela de urgência de natureza cautelar” (art. 

301 do CPC/2015), que poderia ser formulado incidentalmente ou em um 

procedimento antecedente com subsequente formulação do pedido principal 

nos mesmos autos (art. 308 do CPC/2015).

Contudo o acórdão embargado apenas veio a ser prolatado em sessão da 

Corte Especial ocorrida em outubro de 2016, quando já em vigor o Código 

de Processo Civil de 2015. Daí porque o próprio acórdão embargado fez 

considerações acerca do direito processual aplicável, tal como em vigor por ocasião 

do julgamento. Assim, por exemplo:

tanto no CPC/1973 (art. 800, caput e parágrafo) quando no CPC/2015 (art. 299, 

caput e parágrafo) há a previsão de que a medida cautelar seja requerida perante 

o juízo ou tribunal perante o qual se está a processar a ação ou recurso.

(...)

o cumprimento da sentença se processa perante o juízo de primeiro grau 

de jurisdição (art. 965 do CPC/2015). E o provimento acautelador obtido com 

o arresto se estende até a satisfação fi nal da integralidade do débito, exceto ao 

se fazerem presentes as condições para que a tutela cautelar seja revogada ou 

modifi cada (art. 296 do CPC/2015)

(...)

Assim sendo, a partir do momento em que o credor dá início à fase de 

cumprimento (definitivo ou provisório) do título executivo, junto ao juízo 

de primeiro grau, passa a ser deste a competência para decidir acerca dos 

requerimentos formulados pelas partes relativas às medidas cautelares já 

deferidas ou por deferir. (...). Outra novidade introduzida com o CPC/2015 é que o 

pleito de natureza cautelar não será mais formulado em autos próprios e apensos 

(como determinava o art. 809 do CPC/1973), mas sim nos mesmos autos do 

pedido principal (art. 308 do CPC/2015).

No presente momento processual desta MC 17.411, portanto, incumbe 

apenas extinguir esta demanda cautelar, averiguando-se se efetivamente, no 

presente momento, se encontram ou não presentes os fundamentos necessários 

e sufi cientes para os arrestos efetivados.

Note-se, no ponto, que o arresto, ao contrário do que se dava ao início da 

presente demanda, não é mais cautelar típica com requisitos próprios (previstos 

no CPC/1973, arts. 813-821), mas apenas uma modalidade de medida cautelar 

que poderá ser deferida caso seja medida idônea a assegurar direito (art. 301 do 

CPC/2015).
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Destarte, não se exige mais prova literal de dívida líquida e certa ou prova de 

estado de insolvência do devedor (arts. 813 e 814 do CPC/1973), mas apenas (art. 

300 do CPC/2015) que, havendo elementos que evidenciem probabilidade de dívida 

por adimplir (“probabilidade do direito”), haja um fundado risco de que a execução 

forçada não venha a ter êxito (“risco ao resultado útil do processo”).

(...)

Como se verifi ca, portanto, a tutela cautelar monocraticamente concedida 

pelo Ministro Relator foi confi rmada pelo acórdão embargado de declaração 

porque presentes os requisitos exigidos para tanto pelo Código de Processo 

Civil de 2015.

Além disso, o acórdão embargado afi rmou que, uma vez que o credor desse 

início à fase de cumprimento de sentença (provisório ou defi nitivo) junto ao 

juízo federal de primeiro grau de jurisdição (o que o embargante afi rma que 

agora já foi feito), passaria a ser de tal juízo a competência para decidir sobre a 

revogação ou modifi cação da tutela cautelar concedida (art. 296 do CPC/2015).

Reitere-se que, na sistemática atual, inaugurada com o CPC/2015, o pleito 

nestes autos formulado não tem mais lugar em autos próprios, mas sim de forma 

antecipada ou incidental, junto do processo principal, que atualmente já se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

Embora as questões estritamente processuais aplicáveis na solução do caso 

pelo acórdão embargado fossem aquelas então já dadas pelo Código de Processo 

Civil de 2015, as questões referentes à distribuição dos ônus sucumbenciais não são 

questões estritamente processuais, daí a controvérsia sobre a aplicabilidade ou não 

do CPC/2015 ao feito iniciado em 2010 mas apenas julgado em 19.10.2016.

Note-se que o tratamento dado por um Código e pelo outro é diverso, 

justamente em decorrência do sincretismo que passou a ser adotado pelo novo 

Código, com o qual não se trata mais de processos diversos e autônomos, mas de 

fases de um mesmo processo (fase cautelar antecedente, fase de conhecimento, 

incidentes processuais, fase de liquidação, fase de cumprimento de sentença 

etc.).

Assim, especialmente no que diz respeito ao cabimento da fi xação de 

honorários sucumbenciais e aos parâmetros legais aplicáveis para seu 

arbitramento, mostra-se impositivo o posicionamento da Corte Especial neste 

momento, uma vez que o Código de 1973 dava tratamento à questão que foi 

amplamente modifi cado pelo Código de 2015.
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Com efeito, o Código de 1973 conferia autonomia ao processo cautelar de 

arresto e, consequentemente, impunha a fi xação de honorários sucumbenciais 

quando do julgamento da demanda cautelar. Os parâmetros para a fi xação de 

tais honorários, de sua vez, uma vez que não se tratava de tutela condenatória, 

eram os estabelecidos pelo § 4º do art. 20 (“Nas causas de pequeno valor, nas 

de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a 

Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fi xados 

consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 

parágrafo anterior”).

Por outro lado, o Código de 2015, consoante já exposto, adotou uma 

compreensão sincrética, de modo que os pleitos de tutela cautelar passaram a 

ser formulados de forma incidental ou antecedente ao processo principal. Sob 

essa premissa, o legislador utilizou-se de um silêncio eloquente a respeito do 

cabimento de honorários sucumbenciais nos pleitos cautelares, estabelecendo no 

art. 85, § 1º, do Código que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento 

de sentença, provisório ou defi nitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente.

Ao lado de deixar de prescrever em tal dispositivo legal (no que me parece, 

salvo melhor juízo, um silêncio eloquente) que fossem devidos honorários 

advocatícios sucumbenciais em cautelares incidentais ou antecedentes, 

especifi camente no pleito de arresto para o fi m de garantir futura execução ou 

cumprimento de sentença, o legislador tratou expressamente de honorários 

que hão de ser fi xados por ocasião da fase/demanda que terá por fi m a efetiva 

satisfação do débito, nos seguintes termos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fi xada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento defi nitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 

por cento.

E:
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Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fi xará, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos 

os embargos, ocorrer ao fi nal do procedimento executivo, levando-se em conta o 

trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Assim sendo, salvo melhor juízo, enquanto ao tempo do CPC/1973 

cabiam honorários sucumbenciais no processo cautelar de arresto, por apreciação 

equitativa do juiz sentenciante; sob a égide do CPC/2015 não cabe fixar 

honorários advocatícios quando da apreciação do pleito de tutela cautelar, 

fi cando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais postergada 

para a fase de cumprimento de sentença (ou para o processo de execução de 

título extrajudicial, conforme o caso).

Daí porque é preciso que a Corte Especial delibere se, em casos como 

o presente (iniciados sob a égide do Código de 1973, mas sentenciados - ou 

julgados originariamente nos tribunais por ato equivalente à sentença - sob a 

vigência do Código de 2015), os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de 

acordo com o Código de 1973 ou de acordo com o de 2015.

A questão, embora quando se tratou de lei nova especial tenha sido até 

mesmo objeto de Recurso Especial Repetitivo julgado pela Primeira Seção 

(REsp 1.111.157/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009), parece não estar pacifi cada no âmbito 

deste Tribunal Superior.

No sentido de que a lei que defi ne a distribuição dos ônus sucumbenciais é 

aquela em vigor quando do ajuizamento da demanda:

FGTS. Honorários advocatícios. Art. 29-C da Lei n. 8.036/1990. Medida 

Provisória n. 2.164-40/01. Recurso especial improvido.

1. O art. 29-C da Lei n. 8.036/1990, introduzido pela Medida Provisória 2.164-

40/2001 (dispensando a condenação em honorários em demandas sobre FGTS), é 

norma especial em relação aos arts. 20 e 21 do CPC e somente se aplica às ações 

ajuizadas após a sua vigência, que se deu em 27.07.2001. Precedentes da 1ª Seção 

e das Turmas.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC 

e da Resolução STJ 08/08.
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(REsp 1.111.157/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 22.04.2009, DJe 04.05.2009)

Recurso especial. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Artigo 20, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Medida Provisória n. 2.180/2001. 

Aplicabilidade.

1. “Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que 

não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 

embargadas ou não, os honorários serão fi xados consoante apreciação eqüitativa 

do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.” (artigo 20, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil).

2. Embora se atribua, em regra, ao direito processual efi cácia imediata, as suas 

normas da espécie instrumental material, precisamente porque criam deveres 

patrimoniais para as partes, como a que se contém no artigo 20 do Código de 

Processo Civil, não incidem nos processos em andamento, quer se trate de processo 

de conhecimento, quer se trate de processo de execução, por evidente imperativo 

último do ideal de segurança também colimado pelo Direito.

3. As normas processuais instrumentais materiais, enquanto integram o estatuto 

legal do processo, são as vigentes ao tempo de seu início, não o alcançando a lei nova 

subseqüente.

4. A mesma regência no tempo tem a disposição do artigo 4º da Medida 

Provisória n. 2.180-35, mormente porque atributiva de privilégio à Fazenda 

Pública, nada autorizando que se suprima à parte, no particular da norma 

processual instrumental material, a efi cácia da lei do tempo do início do processo 

de execução, como é próprio do Estado de Direito.

5. Ajuizada a execução posteriormente à edição da Medida Provisória n. 2.180-

35/2001, é de se reconhecer que “não são devidos honorários advocatícios pela 

Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.

6. Recurso especial conhecido, mas improvido.

(REsp 470.990/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 

03.12.2002, DJ 12.05.2003, p. 374)

Agravo regimental. Previdenciário. Condenação da Fazenda Pública em 

honorários advocatícios. Possibilidade. Execução não embargada iniciada antes 

do advento da MP 2.180-35, de 24.08.2001, que acrescentou o artigo 1º-D à Lei n. 

9.494/1997. Regra geral do artigo 20, § 4º, do CPC. Provimento negado.

1. A regra contida no artigo 20, § 4º, do estatuto processual civil, foi 

excepcionada pelo artigo 1º-D da Lei n. 9.494/1997, com a redação determinada 

pelo artigo 4º da Medida Provisória 2.180-35/2001, que dispõe: “Não serão devidos 

honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.
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2. Como é sabido, as normas processuais tem aplicação imediata mesmo para 

os processos em curso. Entretanto, por se tratar de norma processual com refl exo 

material, não incide para retirar direito adquirido à percepção dos honorários 

advocatícios.

3. Verifi ca-se que a execução iniciou-se antes do advento da norma provisória, 

logo cabível a estipulação dos honorários de advogado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 267.365/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, 

julgado em 24.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 458)

Administrativo. Fazenda Pública. Execução não-embargada (início). Honorários 

advocatícios (condenação). Lei n. 9.494/1997. Medida Provisória n. 2.180-35/01.

1. O preceito contido no art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, a ela acrescido pela 

Medida Provisória n. 2.180-35, de 24.8.2001, segundo o qual não são devidos 

honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções por ela não 

embargadas, não tem incidência nas execuções iniciadas antes da vigência da 

referida medida provisória. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 440.770/RS, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, 

julgado em 22.03.2005, DJ 02.05.2005, p. 422)

No mesmo sentido, recentemente decidindo feitos de sua competência 

originária quando já em vigor o Código de 2015, este Superior Tribunal de 

Justiça fi xou honorários advocatícios de acordo com as normas presentes no 

Código de 1973, que imperava quando se iniciaram as respectivas demandas 

perante este Tribunal. Assim se deu, por exemplo, na AR 5.265 (Segunda Seção) 

e na SEC 12.846 (Corte Especial).

Porém, diversos foram os julgados que afi rmavam que lei nova acerca de 

honorários advocatícios sucumbenciais se aplicava imediatamente a processos 

pendentes sentenciados após a entrada em vigor da lei nova. Neste sentir, a lei 

que defi ne a distribuição dos ônus sucumbenciais é aquela em vigor quando a demanda 

é sentenciada:

Processual Civil. Violação ao art. 535. Deficiência na fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. Administrativo Desapropriação direta. Honorários 

advocatícios. Art. 27, DL n. 3.365/1941. Incidência.

1. É pressuposto de admissibilidade do recurso especial a adequada indicação 

da questão controvertida, com informações sobre o modo como teria ocorrido a 

violação a dispositivos de lei federal (Súmula 284/STF).
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2. “A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe” (REsp 

542.056/SP, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 22.03.2004; REsp 487.570/SP, 1ª Turma, 

Min. Francisco Falcão, DJ de 31.05.2004; REsp 439.014/RJ, 2ª Turma, Min. Franciulli 

Netto, DJ de 08.09.2003).

Assim, na fixação dos honorários advocatícios, em desapropriação direta, 

devem prevalecer as regras do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a redação 

dada pela Medida Provisória 1.997-37, de 11.04.2000, sempre que a decisão for 

proferida após essa data.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp 783.208/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 03.11.2005, DJ 21.11.2005, p. 168)

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Dissídio jurisprudencial. 

Ausência de semelhança entre os acórdãos confrontados. Inadmissibilidade. 

Desapropriação. Juros compensatórios. ADIn n. 2.332/2001. Efi cácia da MP n. 

1.577/1997 até a decisão que suspendeu os efeitos da expressão constante do art. 

15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Desapropriação. Honorários. Limite. Decreto-

Lei n. 3.365/1941. Observância.

(...)

6. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe pelo 

que deve ser observado o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a 

modifi cação introduzida pela MP n. 1.577/1997, observando-se o limite máximo 

de 5% (cinco por cento).

(...)

(REsp 542.056/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.02.2004, 

DJ 22.03.2004, p. 233)

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação de desapropriação 

para fi ns de utilidade pública. Juros moratórios. Prolação da sentença em data 

posterior à vigência da MP 1.901-30/1999. Honorários advocatícios. Decisum 

singular posteriormente proferido à edição da MP 1.577-97. Afronta ao art. 535 do 

CPC não caracterizada.

(...)

5. O art. 27, da MP n. 1.577/1997, introduziu alterações no § 1º do art. 27 do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941, que passou a ter a seguinte redação: “A sentença 

que fi xar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido 

condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fi xados 

entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º 

do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 

151.000,00”.
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6. In casu, a data da prolação da sentença singular, qual seja, 08 de março 

de 2007 (fl s. 352/356), evidencia o equívoco constante do acórdão a quo, que 

manteve os honorários advocatícios na razão de 6% (seis por cento) sobre a 

diferença entre o preço inicial e o valor da indenização, sem observância à nova 

regra instituída pela MP n. 1.577/1997, na medida em que a sucumbência rege-

se pela lei vigente à data da sentença que a impõe (Precedentes: REsp 816.848/RJ, 

Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 13 de março de 2009 e 

REsp 981.196/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 02 de 

dezembro de 2008).

(...)

(REsp 1.113.666/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 06.08.2009, DJe 19.08.2009)

Neste mesmo sentido já vieram a se posicionar Turmas deste Superior 

Tribunal de Justiça apreciando já especificamente a entrada em vigor do 

CPC/2015:

Responsabilidade civil. Dano moral. Majoração de indenização. Impossibilidade 

de análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 

Compensação de honorários advocatícios. Súmula 83/STJ. Inadmissibilidade do 

recurso.

(...)

4. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que “em homenagem à natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como 

ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos honorários 

advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras 

fi xadas pelo CPC/2015” (REsp 1.465.535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 21.6.2016, DJe 22.8.2016).

5. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se 

o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi 

prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do vetusto 

diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos 

casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC 

cingirão a situação concreta.

6. De fato, o próprio art. 14 do CPC/2015 aponta norma de direito intertemporal, 

com o escopo de proteger os atos praticados na vigência da codifi cação anterior: 

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos 

processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”
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7. Em face dos contornos de direito material, não é possível sustentar-se 

a aplicação das novas regras de honorários recursais a partir de 18.3.2016, data 

em que entrou em vigor o novo CPC. De fato, a aplicação imediata do instituto, 

seguindo o princípio do isolamento dos atos processuais, revestirá a defendida 

natureza material com o capeirão da vertente processual, descontruindo, como 

consequência cartesiana, toda a legislação, a jurisprudência e a doutrina, que 

reconheceram, após décadas de vicissitudes, o direito alimentar dos advogados à 

percepção de honorários.

8. No presente caso, a sentença foi publicada antes de 18.3.2016. Logo, aplica-

se aos honorários sucumbenciais o CPC/1973.

(...)

(REsp 1.672.406/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 22.08.2017, DJe 13.09.2017)

Recurso especial. Processual Civil. Embargos de declaração. Não ocorrência de 

omissão. Rediscussão da matéria. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei 

nova. Marco temporal para a aplicação do CPC/2015. Prolação da sentença.

(...) 

3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que “a melhor solução se projeta 

pela não aplicação imediata da nova sistemática de honorários advocatícios aos 

processos ajuizados em data anterior à vigência do novo CPC.”

4. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se 

que o arbitramento dos honorários não confi gura questão meramente processual.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido de que a sucumbência é 

regida pela lei vigente na data da sentença.

6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não 

preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida 

a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015.

7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 

(fl s. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal 

Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

(...)

9. Recurso Especial parcialmente provido, para fi xar os honorários advocatícios 

em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015.

(REsp 1.636.124/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 06.12.2016, DJe 27.04.2017)

Recurso especial. Processo Civil. Arbitragem. Execução. Título executivo 

extrajudicial. Contrato de locação. Cláusula compromissória. Embargos do 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

68

devedor. Mérito. Competência do Juízo Arbitral. Questões formais, atinentes a 

atos executivos ou de direitos patrimoniais indisponíveis. Competência do Juízo 

Estatal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para a 

aplicação do CPC/2015. Prolação da sentença.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como 

ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos honorários 

advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras 

fi xadas pelo CPC/2015.

7. No caso concreto, a sentença fi xou os honorários em consonância com o 

CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o 

acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, 

as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1.465.535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 21.06.2016, DJe 22.08.2016)

A Primeira Turma, que tenho a honra de integrar, reunida em 21.09.2017, 

pôs-se a discutir esta mesma questão, lá veiculada no REsp 1.647.246, tendo 

havido pedido de vista do Ministro Gurgel de Faria.

Os dois posicionamentos antagônicos partem ambos da natureza bifronte 

do honorários advocatícios sucumbenciais: trata-se de verba fixada com a 

fi nalidade de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado que atuou no 

processo como defensor da parte que precisou recorrer à jurisdição estatal para 

ver reconhecida sua pretensão. Nessa medida, a norma que determina a fi xação 

de honorários advocatícios sucumbenciais não é norma de natureza estritamente 

processual, uma vez que não se destina apenas a regular direitos processuais 

das partes em sentido amplo (nelas incluídas os advogados). Existe no direito 

aos honorários advocatícios sucumbenciais também conteúdo material, sendo 

certo que o advogado que venha a ser reconhecido como titular do direito 

ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais poderá exigir 

oportunamente de seu devedor o pagamento da quantia.

É em razão da condição processual-material dos honorários advocatícios 

sucumbenciais que eles podem reclamar tratamento intertemporal apropriado, 

diverso daquele tratamento intertemporal conferido às normas de natureza 

estritamente processual.
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Sob este pressuposto, a posição segundo a qual a lei que defi ne a distribuição 

dos ônus sucumbenciais é aquela em vigor quando do ajuizamento da demanda 

entende que desde o ajuizamento da demanda existe um direito adquirido ao 

recebimento seja do reembolso das despesas antecipadas seja do honorários 

advocatícios sucumbenciais, ainda que a sentença só venha a declarar a quem 

socorre o direito controvertido (e, consequentemente, qual a parte sucumbente) 

com uma defasagem de tempo.

Mesmo reconhecendo o status processual-material das normas que tratam 

da distribuição dos ônus sucumbenciais, a posição contrária entende que 

durante o trâmite do processo existe apenas uma expectativa de direito. Segundo 

esta última posição, os direitos decorrentes da sucumbência da parte contrária 

só surgem quando da prolação do ato judicial que os reconhece e concretiza, 

concluindo-se, assim, que é a data da sentença que defi ne qual o direito aplicável 

na defi nição da distribuição dos ônus da sucumbência.

O entendimento de que os honorários sucumbenciais, enquanto não 

fi xados em sentença, são mera expectativa de direito, não havendo direito 

adquirido a vê-lo reconhecido em sentença, é reforçado pela compreensão 

de que, durante o processo, podem advir situações (transação entre as partes, 

desistência, pronto pagamento, parcelamento etc.) que imporão que se deixe de 

arbitrar honorários em sentença ou que se os arbitre em valor diverso.

Dado que a expectativa do advogado (eventual futuro credor de um valor 

ainda por ser defi nido a título de honorários sucumbenciais) depende da reunião 

de algumas condições para vir a se tornar efetivo direito ao recebimento dos 

honorários sucumbenciais, parece-me que a melhor interpretação do direito 

pátrio é no sentido de que as disposições do Código de 1973 acerca dos 

honorários sucumbenciais não garantiam direito subjetivo aos honorários nos 

termos em que normatizados por tal Código.

Há de se atentar, neste ponto, ademais, que, visto por outro ângulo, não 

se trata apenas de expectativa de direito do advogado, mas também de uma 

expectativa que tinham as partes litigantes, de poderem vir a ser condenadas 

ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte adversa segundo 

as normas vigentes seja quando ajuizada a demanda seja quando iniciada a 

resistência à pretensão da parte adversa.

Sob qualquer ângulo, segundo os termos defi nidos pela Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, apenas são direitos adquiridos aqueles que 

possam ser desde já exercidos, “como aquêles cujo comêço do exercício tenha 
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têrmo pré-fi xo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem” 

(art. 6º, § 2º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942). Não parece ser este o caso dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, que, consoante dispunha o revogado 

Código de 1973, além de dependerem de decisão judicial ulterior que fi xasse 

seu valor (art. 20, parágrafos 3º e 4º), dependiam de não advir desistência ou 

reconhecimento da procedência do pedido ou transação (art. 26). Dependiam, 

ademais, mais do que tudo, de qual das partes de fato viria a sucumbir de acordo 

com a sentença, pois isso defi niria quem seria o credor e quem seria o devedor 

das verbas sucumbenciais. Na pendência do processo iniciado sob a égide do Código de 

1973, portanto, uma vez presentes todas essas condicionantes para a defi nição da 

existência, titularidade e extensão do direito às verbas sucumbenciais, não existia, 

a meu sentir, direito adquirido ao regime então vigente a respeito da distribuição dos 

ônus sucumbenciais.

Por tal razão concluo deva funcionar como marco temporal para a decisão 

a respeito dos ônus sucumbenciais a data em que a sentença vem a ser prolatada. 

Assim, se a sentença foi prolatada até 17 de março de 2016, deve observar as 

disposições normativas constantes do CPC/1973 a respeito da distribuição dos ônus 

sucumbenciais. Se a sentença foi prolatada a partir de 18 de março de 2016, deve 

observar as disposições normativas constantes do CPC/2015 a respeito da distribuição 

dos ônus sucumbenciais.

Isto posto, tenho que o caso concreto ora em exame, uma vez que o 

acórdão embargado foi prolatado já sob a égide do CPC/2015, há de observar 

as disposições de tal Código no que diz respeito aos ônus sucumbenciais. 

Considerando o que já esclarecido neste voto acerca do sincretismo adotado 

pelo novel Código e do silêncio eloquente do legislador acerca do cabimento 

de honorários sucumbenciais nos pleitos cautelares (art. 85, § 1º), concluo ser 

incabível a fi xação de honorários neste momento processual, fi cando postergado o 

arbitramento e exigibilidade de tal verba para ulterior fase processual, qual seja, 

a do cumprimento de sentença (art. 523, caput e §§ 1º e 2º, c/c art. 527, art. 513 

e art. 827, caput e §§ 1º e 2º).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de de S/A Fluxo - 

Comércio e Assessoria Internacional e Manoel Fernando Garcia, Ailaine 

Fernandes Osório de Siqueira, Marco Antonio de Siqueira Garcia, Maria 

Pia de Siqueira Garcia e Malemote Participações Ltda. e acolho, sem efeitos 

infringentes, os embargos de declaração de Newedge USA LLC, somente 

para o fi m de esclarecer que neste momento processual é incabível a fi xação de 

honorários advocatícios.

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.515.895-MS 

(2015/0035424-0)

Relator: Ministro Humberto Martins

Embargante: Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Campo 

Grande e do Estado do Mato Grosso do Sul

Advogados: Norberto Noel Previdente - SP033824

Muriel Arantes Machado e outro(s) - MS016143

Embargado: Panifi cadora Pao Bento Ltda - Microempresa

Advogado: Wagner Higa de Freitas e outro(s) - MS010541

Interes.: Associação dos Celíacos do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul - 

ACELBRA/MS

Interes.: Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Guaropé Ltda

EMENTA

Processo Civil. Processo coletivo. Direito do Consumidor. Ação 

coletiva. Direito à informação. Dever de informar. Rotulagem de 

produtos alimentícios. Presença de glúten. Prejuízos à saúde dos 

doentes celíacos. Insuficiência da informação-conteúdo “contém 

glúten”. Necessidade de complementação com a informação-

advertência sobre os riscos do glúten à saúde dos doentes celíacos. 

Integração entre a Lei do Glúten (lei especial) e o Código de Defesa 

do Consumidor (lei geral).

1. Cuida-se de divergência entre dois julgados desta Corte: o 

acórdão embargado da Terceira Turma que entendeu ser sufi ciente a 

informação “contém glúten” ou “não contém glúten”, para alertar os 

consumidores celíacos afetados pela referida proteína; e o paradigma 

da Segunda Turma, que entendeu não ser sufi ciente a informação 

“contém glúten”, a qual deve ser complementada com a advertência 

sobre o prejuízo do glúten à saúde dos doentes celíacos.

2. O CDC traz, entre os direitos básicos do consumidor, a 

“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especifi cação correta de quantidade, características, composição, 
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qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam” (art. 6º, 

inciso III).

3. Ainda de acordo com o CDC, “a oferta e a apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade 

e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam 

à saúde e segurança dos consumidores” (art. 31).

4. O art. 1º da Lei n. 10.674/2003 (Lei do Glúten) estabelece 

que os alimentos industrializados devem trazer em seu rótulo e bula, 

conforme o caso, a informação “não contém glúten” ou “contém glúten”, 

isso é, apenas a informação-conteúdo. Entretanto, a superveniência da 

Lei n. 10.674/2003 não esvazia o comando do art. 31, caput, do CDC 

(Lei n. 8.078/1990), que determina que o fornecedor de produtos 

ou serviços deve informar “sobre os riscos que apresentam à saúde e 

segurança dos consumidores”, ou seja, a informação-advertência.

5. Para que a informação seja correta, clara e precisa, torna-se 

necessária a integração entre a Lei do Glúten (lei especial) e o CDC 

(lei geral), pois, no fornecimento de alimentos e medicamentos, ainda 

mais a consumidores hipervulneráveis, não se pode contentar com o 

standard mínimo, e sim com o standard mais completo possível.

6. O fornecedor de alimentos deve complementar a informação-

conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que o 

glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca.

Embargos de divergência providos para prevalecer a tese do acórdão 

paradigma no sentido de que a informação-conteúdo “contém glúten” 

é, por si só, insuficiente para informar os consumidores sobre o 

prejuízo que o alimento com glúten acarreta à saúde dos doentes 

celíacos, tornando-se necessária a integração com a informação-

advertência correta, clara, precisa, ostensiva e em vernáculo: “contém 

glúten: o glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, conheceu e deu provimento aos embargos de divergência, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer e Nancy Andrighi votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio 

de Noronha, Maria Th ereza de Assis Moura e Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 27.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência 

opostos pela Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Campo Grande e do 

Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão da Terceira Turma de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi assim ementado (fl . 267, e-STJ):

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação coletiva. Associação de defesa 

do consumidor. Direito individuais homogêneos. Direito de informação. Produto. 

Glúten. Doença celíaca. Advertência. Proteção suficientemente adequada. 

Informações complementares. Desnecessidade. Ônus de sucumbência. 

Compensação. Má-fé. Ausência. Impossibilidade.

- Ação ajuizada em 12.08.2010. Recurso especial interposto em 1º.06.2014 e 

distribuído a este gabinete em 25/08/0216.

- Cuida-se de ação coletiva com a fi nalidade de obrigar empresa a veicular no 

rótulo dos alimentos industrializados que produz a informação acerca da presença 

ou não da proteína denominada glúten e que essa substância é prejudicial aos 

portadores da doença celíaca.

- É fundamental assegurar os direitos de informação e segurança ao 

consumidor celíaco, que está adstrito à dieta isenta de glúten, sob pena de graves 

riscos à saúde, o que, em última análise, tangencia a garantia a uma vida digna.

- A expressão “contém glúten” ou “não contém glúten” constitui uma clara 

advertência aos consumidores, sendo uma proteção sufi cientemente adequada 

àqueles que são adversamente afetados pela mencionada substância. É 

desnecessária a inserção de informações adicionais nos rótulos e embalagens.
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- A associação civil que ajuíza ação coletiva para a defesa dos interesses e 

direitos de seus associados consumidores é isenta do pagamento dos ônus de 

sucumbência, salvo na hipótese de comprovada má-fé.

- Ante a isenção dos ônus sucumbências de uma das partes, não se pode 

determinar sua compensação.

- Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.515.895/MS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.12.2016, DJe 14.12.2016.).

Nesses embargos, a parte embargante alega divergência no que tange à 

necessidade de aviso dos malefícios do glúten para os portadores de doença 

celíaca nas embalagens de produtos alimentícios.

Sustentam que, enquanto a Terceira Turma mitigou o direito à informação 

dos consumidores, a Segunda Turma é fi rme quanto à necessidade de expressa 

advertência quanto aos malefícios do glúten aos celíacos.

Eis a ementa do paradigma colacionado:

Direito do Consumidor. Administrativo. Normas de proteção e defesa do 

consumidor. Ordem pública e interesse social. Princípio da vulnerabilidade do 

consumidor. Princípio da transparência. Princípio da boa-fé objetiva. Princípio 

da confiança. Obrigação de segurança. Direito à informação. Dever positivo 

do fornecedor de informar, adequada e claramente, sobre riscos de produtos 

e serviços. Distinção entre informação-conteúdo e informação-advertência. 

Rotulagem. Proteção de consumidores hipervulneráveis. Campo de aplicação 

da Lei do Glúten (Lei n. 8.543/1992 ab-rogada pela Lei n. 10.674/2003) e eventual 

antinomia com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. Mandado de 

segurança preventivo. Justo receio da impetrante de ofensa à sua livre iniciativa 

e à comercialização de seus produtos. Sanções administrativas por deixar de 

advertir sobre os riscos do glúten aos doentes celíacos. Inexistência de direito 

líquido e certo. Denegação da segurança.

1. Mandado de Segurança Preventivo fundado em justo receio de sofrer 

ameaça na comercialização de produtos alimentícios fabricados por empresas 

que integram a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação – ABIA, ora 

impetrante, e ajuizado em face da instauração de procedimentos administrativos 

pelo PROCON-MG, em resposta ao descumprimento do dever de advertir sobre os 

riscos que o glúten, presente na composição de certos alimentos industrializados, 

apresenta à saúde e à segurança de uma categoria de consumidores – os 

portadores de doença celíaca.

2. A superveniência da Lei n. 10.674/2003, que ab-rogou a Lei n. 8.543/1992, 

não esvazia o objeto do mandamus, pois, a despeito de disciplinar a matéria em 

maior amplitude, não invalida a necessidade de, por força do art. 31 do Código de 
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Defesa do Consumidor – CDC, complementar a expressão “contém glúten” com a 

advertência dos riscos que causa à saúde e segurança dos portadores da doença 

celíaca. É concreto o justo receio das empresas de alimentos em sofrer efetiva 

lesão no seu alegado direito líquido e certo de livremente exercer suas atividades 

e comercializar os produtos que fabricam.

3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de “ordem 

pública e interesse social”. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois 

resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, 

daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado.

4. O ponto de partida do CDC é a afi rmação do Princípio da Vulnerabilidade 

do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos 

sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com 

exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação 

dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5º, XIV, da 

Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da 

Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do 

Princípio da Confi ança, todos abraçados pelo CDC.

6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação 

é manifestação autônoma da obrigação de segurança.

7. Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se 

exatamente a “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especifi cação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III).

8. Informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC, é aquela que se 

apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a 

diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, 

redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência viabiliza a 

circulação de bens de consumo, “a oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 

sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores” (art. 31 

do CDC).

10. A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), 

precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) 

e, por óbvio, em língua portuguesa.

11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em 

quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

76

características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como 

se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de 

pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).

12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC 

rejeita tanto a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda 

o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante 

apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade 

enganosa por omissão.

13. Inexistência de antinomia entre a Lei n. 10.674/2003, que surgiu para 

proteger a saúde (imediatamente) e a vida (mediatamente) dos portadores da 

doença celíaca, e o art. 31 do CDC, que prevê sejam os consumidores informados 

sobre o “conteúdo” e alertados sobre os “riscos” dos produtos ou serviços à saúde 

e à segurança.

14. Complementaridade entre os dois textos legais. Distinção, na análise das 

duas leis, que se deve fazer entre obrigação geral de informação e obrigação 

especial de informação, bem como entre informação-conteúdo e informação-

advertência.

15. O CDC estatui uma obrigação geral de informação (= comum, ordinária 

ou primária), enquanto outras leis, específi cas para certos setores (como a Lei n. 

10.674/2003), dispõem sobre obrigação especial de informação (= secundária, 

derivada ou tópica). Esta, por ter um caráter mínimo, não isenta os profi ssionais 

de cumprirem aquela.

16. Embora toda advertência seja informação, nem toda informação é 

advertência. Quem informa nem sempre adverte.

17. No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão 

quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser 

interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria 

um despropósito falar em dever de informar baseado no homo medius ou na 

generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem 

mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades 

especiais são freqüentemente a minoria no amplo universo dos consumidores.

18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo 

os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e 

amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massifi cação do consumo 

e a “pasteurização” das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade 

moderna.

19. Ser diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser 

menos consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de segunda 

classe ou proteção apenas retórica do legislador.

20. O fornecedor tem o dever de informar que o produto ou serviço pode 

causar malefícios a um grupo de pessoas, embora não seja prejudicial à 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 30, (249): 23-96, janeiro/março 2018 77

generalidade da população, pois o que o ordenamento pretende resguardar não 

é somente a vida de muitos, mas também a vida de poucos.

21. Existência de lacuna na Lei n. 10.674/2003, que tratou apenas da 

informação-conteúdo, o que leva à aplicação do art. 31 do CDC, em processo de 

integração jurídica, de forma a obrigar o fornecedor a estabelecer e divulgar, clara 

e inequivocamente, a conexão entre a presença de glúten e os doentes celíacos.

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (REsp 

586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

17.4.2007, DJe 19.3.2009.).

Pugna, por fi m, pelo acolhimento do dissídio jurisprudencial para que se 

reafi rme o entendimento proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça.

Admitido o processamento dos embargos de divergência (fl s. 390/395, 

e-STJ).

Decorrido o prazo para a embargada apresentar impugnação, esta não se 

manifestou (fl . 400, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento dos embargos de 

divergência, dada a necessidade de prevalecer a tese de que a informação deve 

ser correta, clara e precisa, sob pena de causar malefícios ao consumidor, tais 

como os acometidos por doença celíaca (fl s. 403/412, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

I - Da controvérsia

Nestes embargos de divergência, alega-se dissenso jurisprudencial entre 

dois julgados desta Corte:

– O acórdão embargado, da Terceira Turma, entendeu ser sufi ciente a 

informação “contém glúten” ou “não contém glúten”, para alertar os consumidores 

afetados pela referida proteína; e

– O paradigma, da Segunda Turma, entendeu não ser suficiente a 

informação “contém glúten”, pois a informação deve ser complementada pela 

advertência sobre a prejudicialidade do glúten à saúde dos doentes celíacos.
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II - Do direito à informação e do dever de informar

O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele 

que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do Código de Defesa 

do Consumidor e vinculado à correta, fi dedigna e satisfatória informação sobre 

os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação 

do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, 

pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão 

daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com 

mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, 

retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente.

Por sua vez, o dever de informar também deriva do respeito aos direitos 

básicos do consumidor, designadamente do disposto no inciso III do art. 6º do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, como essencial, a “informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especifi cação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem”.

Ao cuidar da oferta nas práticas comerciais, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 31, evidencia o dever de informar:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos 

refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével (Grifo 

meu).

Nota-se que o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor traz, pelo 

menos, quatro categorias de informação, intimamente relacionadas:

i) informação-conteúdo – correspondente às características intrínsecas do 

produto ou serviço;

ii) informação-utilização – relativa às instruções para o uso do produto ou 

serviço);

iii) informação-preço – atinente ao custo, formas e condições de pagamento); 

e
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iv) informação-advertência – relacionada aos riscos do produto ou serviço.

Na relação de consumo, o polo que possui pleno conhecimento do produto 

oferecido – quer por tê-lo produzido, quer por manter vínculo com seu processo 

de fabricação ou distribuição –, também é o responsável por prestar ao polo 

vulnerável ou hipervulnerável (que desconhece todo esse processo) o necessário 

esclarecimento para que este possa tomar atitude consciente diante do produto 

posto à venda no mercado: adquiri-lo ou rechaçá-lo.

III - Da necessidade de a informação-conteúdo “contém glúten” vir 

acompanhada da informação-advertência quanto aos riscos do glúten à saúde dos 

doentes celíacos

A expressão “contém glúten” é apenas uma informação-conteúdo, devendo 

ser complementada por uma informação-advertência, tanto mais que se está a 

proteger o consumidor com doença ou síndrome celíaca e, portanto, hipervulnerável 

no mercado de consumo.

Em razão dos “riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores” 

(art. 31, caput, do CDC), a oferta e a apresentação de alimentos com glúten não 

devem trazer apenas a informação-conteúdo “contém glúten”, pois esta é omissa 

e incompleta perante as exigências do Código do Consumidor, que, em seu art. 

37, §§ 1º e 3º, estabelece:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços.

(...).

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando 

deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (grifou-se).

No Direito do Consumidor, não é válida a “meia informação” ou a 

“informação incompleta”. Também não é sufi ciente oferecer a informação, pois 

é preciso saber transmiti-la, já que mesmo a informação completa e verdadeira 

pode vir a apresentar defi ciência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo 

consumidor.
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Em suma, a informação-conteúdo “contém glúten” é insufi ciente para alertar 

e prevenir o consumidor hipervulnerável, sobre a prejudicialidade do glúten à sua 

saúde, devendo ser complementada pela informação-advertência.

IV - Da prevenção e controle da doença celíaca prevista na Lei n. 10.674/2003

A Lei n. 10.674/2003, em seu art. 1º, dispõe que os produtos alimentícios 

comercializados devem informar sobre a presença de glúten em sua composição, 

como medida preventiva e de controle da doença celíaca:

Art. 1º. Todos os alimentos industrializados deverão conter em seu rótulo e 

bula, obrigatoriamente, as inscrições “contém Glúten” ou “não contém Glúten”, 

conforme o caso.

O art. 1º da Lei n. 10.674/2003 é, porém, lacunoso quando estabelece que 

os alimentos industrializados devem trazer em seu rótulo e bula a informação 

“contém glúten”, isso é, apenas a informação-conteúdo.

Entretanto, a superveniência da Lei n. 10.674/2003 (Lei do Glúten), que 

ab-rogou a Lei n. 8.543/1992, não esvazia o comando do art. 31 do Código de 

Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990), que determina, na parte 

fi nal de seu caput, que o fornecedor de produtos ou serviços deve informar 

“sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”, o que 

equivale a uma necessária informação-advertência.

Para que a informação seja correta, clara e precisa, torna-se necessária, 

portanto, a integração jurídica entre a Lei do Glúten (lei especial) e o Código 

de Defesa do Consumidor (lei geral), pois, em matéria de fornecimento de 

alimentos e medicamentos, ainda mais a consumidores hipervulneráveis, não 

se pode contentar com o standard mínimo e sim com o standard mais completo 

possível.

Assim, o fornecedor de alimentos deve complementar a informação-

conteúdo “contém glúten” com a advertência do prejuízo que o glúten causa à 

saúde dos consumidores com doença celíaca.

V - Da conclusão

Deve prevalecer a tese do acórdão paradigma (REsp 586.316/MG, Segunda 

Turma), segundo o qual, diante da integração entre a Lei n. 10.674/2003 (lei 

especial) e o Código de Defesa do Consumidor (lei geral), a informação-conteúdo 
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“contém glúten” é, por si só, insufi ciente para informar os consumidores sobre 

o prejuízo que o alimento com glúten acarreta ao bem-estar dos portadores 

da doença celíaca, fazendo-se essencial a informação-advertência, ou seja, a 

informação qualifi cada quanto ao prejuízo do glúten aos celíacos.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência da Associação 

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo Grande e do Estado do 

Mato Grosso do Sul, para que prevaleça a tese segundo a qual a expressão 

“contém glúten” é, por si só, insufi ciente para informar os consumidores sobre 

o prejuízo que o alimento com glúten acarreta ao bem-estar dos doentes 

celíacos, tornando-se necessária que a informação-conteúdo seja integrada pela 

informação-advertência, correta, clara, precisa, ostensiva e em vernáculo “contém 

glúten: o glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos”.

É como penso. É como voto.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 14.304-EX 

(2015/0194781-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Requerente: L A P

Advogado: Rafael Silva Gonçalves - ES019090

Requerido: N H G

Advogado: Defensoria Pública da União - Curador Especial

EMENTA

Sentença estrangeira contestada. Competência concorrente entre 

a Justiça Brasileira e a Americana. Citação por edital. Regularidade. 

Trânsito em julgado. Carimbo de arquivamento “fi led”. Comprovação. 

Atendimento dos requisitos para homologação. Deferimento.

I - O fato de possivelmente tramitar no juízo brasileiro demanda 

com identidade de partes, causa de pedir e pedido não impede a 

homologação que ora se pretende, pois a justiça americana também 
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detém jurisdição para o conhecimento e o julgamento da demanda. 

Precedente: SEC 14.518/EX, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte 

Especial, julgado em 29.3.2017, DJe 5.4.2017.

II - Decorrido longo período de tempo desde a prolação da 

sentença de decretação de divórcio e reconhecida a ausência de contato 

entre os ex-cônjuges, a citação por edital é regular. Precedente: SEC 

11.173/EX, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 

julgado em 17.8.2016, DJe 30.8.2016.

III - Sendo facultado aos ex-cônjuges estipular a data de 

dissolução da sociedade conjugal, o trânsito em julgado pode ser 

comprovado com o carimbo “fi led”, no título judicial estrangeiro, ainda 

que esse possua data anterior à data de término da relação conjugal 

eleita pelas partes.

IV - Homologação de sentença estrangeira deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, A 

Corte Especial, por unanimidade, deferiu o pedido de homologação de sentença, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 

Raul Araújo e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 27.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de pedido de homologação de 

sentença estrangeira de dissolução de casamento, oriunda do Tribunal Superior 
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da Califórnia, Condado de Ventura, Estados Unidos da América, formulado por 

L A P, em face de N H G.

Narra a inicial que as partes contraíram matrimônio em 23 de fevereiro de 

2001, nos Estados Unidos da América. Por razões de foro íntimo, o requerente 

solicitou a dissolução da sociedade conjugal, sendo o divórcio decretado pelo 

título judicial estrangeiro que ora se pretende homologar.

Frustradas as tentativas de citação da requerida, ela foi citada por edital (fl . 

59), não apresentando contestação, conforme certidão de fl . 61. A Defensoria 

Pública da União, intimada para indicar curador especial, apresentou contestação 

às fl s. 67/71.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital da requerida, 

em decorrência da não demonstração do esgotamento dos meios razoáveis e 

disponíveis para a sua localização. No mérito, argumenta que consta no corpo da 

sentença estrangeira que a dissolução do casamento ocorreu em 31 de outubro 

de 2002. Contudo, o carimbo de arquivamento da sentença é datado de 14 

de agosto de 2002. Assevera que a diferença de datas constante da sentença 

estrangeira impede o reconhecimento de seu trânsito em julgado. Por fi m, 

assevera que o requerente não demonstrou que a mesma causa não tenha sido 

julgada pelo Poder Judiciário Brasileiro, o que poderia ser passível de ofensa à 

coisa julgada brasileira.

Em réplica, o requerente pugna pela validade da citação editalícia. 

Argumenta que, conforme item “4.a” da sentença estrangeira, a data de dissolução 

pode ser eleita pelas partes. Assevera, ainda, que a data de arquivamento da 

sentença estrangeira não é anterior à data em que foi proferida.

O Ministério Público Federal opinou, às fl s. 96/99, pelo indeferimento do 

pedido de homologação da sentença estrangeira a vista da incompatibilidade de 

datas. Salienta que a sentença demonstra que a dissolução do casamento ocorreu 

em momento posterior ao seu arquivamento.

Por fi m, em tréplica, a requerida anuiu com a argumentação do requerente 

de que a data da dissolução da sociedade conjugal pode ser eleita pelas partes.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Preliminarmente, há se 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem competência para emitir juízo 
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meramente delibatório acerca da homologação de sentença estrangeira. Nesse 

contexto, é preciso verifi car se a pretensão homologatória atende aos requisitos 

do art. 963 do Código de Processo Civil de 2015 e dos arts. 216-C e 216-D do 

Regimento Interno deste Tribunal Superior.

Eventuais questionamentos acerca do mérito da decisão alienígena são 

de competência do juízo estrangeiro. Assim, o deferimento do pedido de 

homologação, portanto, limita-se a dar efi cácia à sentença estrangeira, nos exatos 

termos em que proferida, não sendo possível aditá-la para inserir provimento 

que dela não conste.

Feito esse esclarecimento, segundo os arts. 963 do CPC/2015 e 216-C 

e 216-D do RISTJ, constituem-se requisitos necessários para a homologação 

de título judicial estrangeiro: i) ter sido proferido por autoridade competente; 

ii) terem sido as partes regularmente citadas ou verifi cada a revelia; iii) ter 

transitado em julgado; iv) estar chancelada pela autoridade consular brasileira, 

e; v) traduzida por tradutor ofi cial ou profi ssional juramentado no Brasil. Além 

disso, a sentença estrangeira não pode ofender a soberania nacional, a dignidade 

da pessoa humana e/ou a ordem pública.

Quanto ao primeiro requisito, cabe salientar que a hipótese versada nos 

autos se insere no rol de competência concorrente da justiça brasileira previsto 

no art. 21 do CPC/2015. Trata-se, assim, de matéria de competência relativa da 

autoridade brasileira e, dessa forma, de conhecimento concorrente entre as duas 

jurisdições.

Outrossim, o parágrafo único do art. 24 do CPC/2015 prevê que a 

pendência de causa na jurisdição brasileira não impede a homologação de 

sentença estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

Diante disso, o fato de possivelmente tramitar no juízo brasileiro demanda 

com identidade de partes, causa de pedir e pedido não impede a homologação 

que ora se pretende, pois a justiça americana também detém jurisdição para o 

conhecimento e o julgamento da demanda.

Nesse sentido, veja-se parte da ementa do seguinte precedente:

[...]

3. A existência de ação ajuizada no Brasil com as mesmas partes, mesmo 

pedido e a mesma causa de pedir não obsta a homologação de sentença 

estrangeira transitada em julgado. Hipótese de competência concorrente (art. 88 

a 90 do Código de Processo Civil), inexistindo ofensa à soberania nacional... (SEC 

n. 14.518/EX, Rel. Min. Og Fernandes - Corte Especial - j. 29.3.2017).
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Quanto à possível nulidade da citação por edital da requerida, a sentença 

estrangeira foi proferida há, aproximadamente, 15 (quinze) anos, bem como a 

requerida, apesar de citada, não apresentou contestação, deixando a ação correr à 

sua revelia, conforme se observa à fl . 14 dos autos, na primeira lauda da sentença 

estrangeira. O requerente acrescenta à fl . 85 que, desde o divórcio, não teve mais 

contato com a requerida. Logo, comprovou-se a impossibilidade de localização 

da requerida, estando regular a citação editalícia, conforme precedente desta 

Corte:

Sentença estrangeira contestada. Pedido de homologação. Dissolução de 

sociedade conjugal. Ausência de juntada da sentença original de divórcio. 

Certifi cação. Transcurso do tempo. Possibilidade. Requisitos para a homologação 

preenchidos. Homologação deferida.

1. Decorrido lapso temporal razoável após a cessação da convivência 

matrimonial e reconhecido o alegado não conhecimento do paradeiro do ex-

cônjuge, é regular a citação por edital.

2. A sentença original foi substituída pelas anotações registrais efetuadas nos 

registros públicos do Estado do Panamá, constando nos autos certifi cação de 

casamento e respectiva dissolução, dado que, transcorridos 48 anos do divórcio, 

aquela autoridade não mais tem a sentença original em seus arquivos.

3. A fé pública traduz-se na confiança na autoridade do Estado em 

confeccionar documentos que valham como prova de algo ou representem 

um valor. Corresponde à confi ança geral que se estabelece em relação aos atos 

atribuídos por lei ao tabelião ou ofi cial e à efi cácia do negócio jurídico atestado 

ou declarado.

4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial da parte requerida 

reputou presentes os requisitos meritórios para a homologação do decisum 

estrangeiro.

5. Sentença estrangeira homologada.

(SEC 11.173/EX, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado 

em 17.8.2016, DJe 30.8.2016).

Em relação ao trânsito em julgado, esta Corte possui entendimento 

pacífi co no sentido de que o carimbo com a expressão “fi led” certifi ca o trânsito 

em julgado dos títulos judiciais oriundos da justiça norte americana.

Nesse sentido:

Sentença estrangeira contestada. Divórcio. Requisitos para homologação da 

sentença estrangeira. Preenchimento. Homologação deferida.
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1. Há de ser rejeitada a preliminar de nulidade da citação por edital, realizada 

nos presentes autos com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do 

Código de Processo Civil, porquanto evidenciada infrutífera a ativa tentativa de 

localização da parte contrária pelo requerente.

2. É devida a homologação da sentença estrangeira de divórcio, porquanto 

foram atendidos os requisitos previstos no art. 15 da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro e nos arts. 216-A a 216-N do RISTJ, bem como constatada 

a ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem pública e à dignidade da 

pessoa humana (LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F).

3. A presença do carimbo com a expressão “filed” é suficiente para a 

comprovação do trânsito em julgado da sentença norte-americana.

Precedentes.

4. Pedido de homologação da sentença estrangeira deferido.

(SEC 8.883/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.8.2015, 

DJe 11.9.2015).

Sentença estrangeira contestada. Divórcio. Preenchimento dos requisitos legais 

necessários. Comprovação do trânsito em julgado. Carimbo de arquivamento 

(fi led). Emenda. Juntada chancela consular. Homologação deferida.

1. Trata-se de pedido de homologação de sentença de divórcio proferida pela 

Corte Superior da Califórnia - Estados Unidos da América, em 28 de abril de 1996.

2. Citado por edital, o requerido não ofereceu contestação. Na condição 

de curadora especial, a Defensoria Pública da União contestou o pedido, sob 

fundamento de que não se comprovou o trânsito em julgado e que carecia de 

chancela consular.

3. A documentação apresentada preenche os requisitos previstos no art. 5º da 

Resolução STJ 9/2005.

4. As alegações trazidas em contestação pela douta Defensoria Pública da 

União não se mostram mais pertinentes, tendo em vista que houve regularização 

formal da falhas apontadas, trazendo-se aos autos a devida autenticação da 

sentença homologanda pela autoridade consular brasileira, com tradução ofi cial, 

conforme bem demonstrou o judicioso Parecer ministerial, com o cotejo de toda 

documentação.

5. Em relação à comprovação do trânsito em julgado de sentença proferida 

pela Justiça norte-americana, há precedentes específicos no sentido da 

admissibilidade do carimbo “fi led” aposto na decisão.

6. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido.

(SEC 11.060/EX, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 

6.5.2015, DJe 25.5.2015).
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Sentença estrangeira contestada. Divórcio. Prova do trânsito em julgado. 

Carimbo de arquivamento (fi led). Prova do trânsito em julgado. Pretensão de 

anulação da sentença na parte em que dispôs sobre bem imóvel situado no Brasil. 

Divisão equitativa. Consenso entre as partes. Sentença estrangeira homologada.

1. Observados os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito 

previstos nos arts. 5º e 6º da Resolução 9/05 desta Corte.

2. A presença do carimbo com a expressão arquivado é suficiente para a 

comprovação do trânsito em julgado da sentença norte-americana. Precedentes 

desta Corte.

3. Nos casos em que a divisão dos bens imóveis situados no Brasil feita por 

sentença estrangeira mediante acordo entre as partes não fere o direito brasileiro, 

mostra-se possível a sua homologação, sem se falar em ofensa à soberania 

nacional; ademais, a lei brasileira neste caso não impediria a divisão tal como feita, 

não havendo, portanto, que se cogitar de maltrato ao artigo 89 do CPC.

Precedentes: SEC 5.822/EX, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 

28.02.2013, SEC 8.810/EX, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 

16.10.2013, SEC 5.528/EX, Rel. Min. Sidney Beneti, DJe 04.06.2013.

4. Homologação deferida.

(SEC 1.320/EX, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado 

em 1º.10.2014, DJe 16.10.2014).

A alegação de que o trânsito em julgado ocorreu em data anterior à 

dissolução do casamento, gerando dúvidas quanto ao trânsito em julgado da 

decisão, não prospera. Como salientou o requerente à fl . 86, a própria sentença 

faculta às partes a eleição da data de dissolução da sociedade conjugal, conforme 

se observa à fl . 15, não havendo, portanto, nenhum óbice ao reconhecimento de 

seu trânsito em julgado. Ademais, a requerida corroborou o entendimento de 

que a data da dissolução da sociedade conjugal possa ser eleita entre as partes.

A sentença estrangeira encontra-se devidamente chancelada pela 

autoridade consular brasileira (fl . 13) e traduzida por profi ssional juramentado 

no Brasil (fl s. 14/17).

Não se vislumbra, ainda, nenhuma ofensa à soberania nacional ou à ordem 

pública, porque, como anteriormente esclarecido, a matéria versada nestes autos 

é de competência concorrente entre a jurisdição pátria e a alienígena.

Ante o exposto, defi ro o pedido de homologação de sentença estrangeira.

Expeça-se a carta de sentença.

É o voto.
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 15.977-EX 

(2016/0210574-9) 

Relator: Ministro Humberto Martins

Requerente: CHS Europe Sarl

Advogados: Juliano Lazzarini Moretti e outro(s) - SP184125

Fernanda Pasquariello Monteiro - SP357201

Requerido: Plant Bem Fertilizantes S/A

Advogados: Carlos Alberto dos Santos - PR022629

Cleber Tadeu Yamada - PR019012

Soc. de Adv.: Carlos Alberto dos Santos & Advogados Associados

EMENTA

Direito Internacional Privado e Processual Civil. Arbitragem. 

Compra e venda internacional. Inadimplemento. Sentença arbitral. 

Alegações de desconformidade de procuração e de poderes dos 

dirigentes para outorga. Insubsistentes. Documentação regular. 

Demais requisitos legais atendidos. Homologação deferida.

1. Pedido de homologação de sentença arbitral condenou a 

parte requerida por inadimplemento de pagamento em transação 

de compra de produtos para produção agrícola; a parte requerida 

alega que não poderia haver homologação, em razão da ausência de 

poderes dos gestores para outorgar poderes de representação judicial 

aos advogados brasileiros, bem como da inexistência de tradução 

juramentada da procuração.

2. Os documentos dos autos informam que a parte requerente 

juntou a tradução juramentada da procuração pela qual foram 

outorgados poderes de representação judicial aos advogados brasileiros 

(fl s. 350-352), bem como que os documentos societários evidenciam 

possuírem os subscritores estrangeiros poderes, pois constam do rol de 

pessoas aptas a assinar pela empresa requerente (fl s. 12-13).

3. Foram atendidos os demais requisitos, previstos na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), na Lei de 
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Arbitragem (Lei n. 9.307/1995), no Código de Processo Civil e no 

RISTJ.

Pedido de homologação deferido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por 

unanimidade, deferiu o pedido de homologação de sentença estrangeira, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Sérgio Kukina e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy 

Andrighi, João Otávio de Noronha, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e 

Benedito Gonçalves.

Convocados a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Sérgio 

Kukina.

Brasília (DF), 06 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 15.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de pedido de homologação 

de sentença estrangeira protocolado no STJ, com fulcro no art. 105, I, i da 

Constituição Federal por CHS Europe Sarl contra Plant Bem Fertilizantes S/A.

A petição inicial (fl s. 1-9, e-STJ) descreve que se trata de sentença arbitral 

estrangeira que condenou a parte requerida pela negativa de pagamento pelo 

recebimento de produto agrícola. Alega que a parte requerida participou do 

processo de arbitragem e não pagou a condenação feita pela corte arbitral. 

Argumenta que os requisitos para homologação estariam atendidos. O ente 

arbitral – ICSAS – teria competência para apreciar o feito, pois constaria da 
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cláusula de arbitragem do contrato de compra e venda. A parte requerida teria 

sido intimada e participado do processo. Teria ocorrido o trânsito em julgado. 

Ainda, o julgado arbitral não ofenderia a ordem pátria. Por fi m, defende que não 

é possível o debate sobre o mérito da controvérsia do título estrangeiro e que os 

valores em moeda estrangeira serão convertidos quando da execução. Postula o 

deferimento do pleito.

A parte requerente emendou a petição inicial (fl s. 149-164, e-STJ). Juntou 

traduções juramentadas em razão de alegado erro nos documentos.

Houve pedido de tutela de urgência (fl s. 165-338, e-STJ).

O então Ministro Presidente encaminhou os atuais autos ao MPF e 

reservou a apreciação do pedido de tutela de urgência para o momento posterior 

ao seu retorno (fl . 340, e-STJ).

O Parquet federal opinou em prol da regularização da tradução da 

procuração de fl . 115, que não estaria realizada por profi ssional juramentado (fl . 

344, e-STJ).

A Ministra Presidente encaminhou os autos do MPF e reiterou a demanda 

em prol da manifestação do Parquet sobre a tutela de urgência (fl . 346, e-STJ).

A parte requerente juntou a tradução juramentada da procuração e reiterou 

o pleito em prol da concessão de tutela de urgência (fl s. 349-354, e-STJ).

O MPF opinou não ser contrário à concessão da tutela de urgência e 

reiterou a necessidade de regularização da tradução (fl s. 355-356, e-STJ).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Segue trecho (fl . 359, e-STJ):

(...)

No caso em exame, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, indispensável ao pleiteado provimento de urgência.

A alegação de existência de processos de execução em que a parte Requerida 

é devedora, sem a comprovação de atos concretos que levem a empresa a 

eventual insolvência, não é suficiente para a concessão da tutela provisória. 

Além disso, não há qualquer prova de dilapidação dos bens da Requerida ou de 

transferência dos bens a terceiros.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de tutela de urgência.

(...).

A parte requerida foi citada nos termos do art. 246 do Código de Processo 

Civil (fl . 377, e-STJ).
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A parte requerida ofertou contestação (fl s. 379-411, e-STJ). Alega que a 

tradução da procuração não teria sido feita por profi ssional juramentado e que, 

assim, não teria sido atendido o art. 216-C do RI do STJ. Argumenta, ainda, 

que os documentos não indicam os poderes atribuídos aos advogados da parte 

requerente. Por fi m, pugna pela regularização da representação da outra parte.

A parte requerente juntou petição de réplica, na qual alegou que as 

procurações estariam em conformidade formal, bem como que haveria traduções 

juramentadas nos autos. Argumenta, ainda, que os documentos societários da 

parte requerente indicariam os poderes dos representantes da empresa para que 

pudessem constituir advogados (fl s. 414-417, e-STJ).

O feito foi distribuído (fl . 477, e-STJ).

O Ministério Público Federal opinou em prol do deferimento do pedido 

de homologação. Transcrevo a ementa (fl . 431, e-STJ):

Sentença Estrangeira Contestada. Contrato de compra e venda. Aquisição de 

ureia granulada. Entrega da totalida- de do produto pela empresa vendedora 

(Requerente). Não adimplemento, pela empresa compradora (Requerida), 

do valor avençado. Instauração de procedimento arbitral em Londres, Reino 

Unido. Condenação da Requerida a pagar o valor acordado acrescido de juros. 

Descumprimento. Pretensão homologatória da sentença arbitral. Possibilidade. 

Presença dos requisitos essenciais à medida ora postulada: arts. 15 da LINDB, 

963 do CPC/2015 e 216-C/D/F do RISTJ. Parecer pela homologação da sentença 

estrangeira.

A parte requerida ofertou tréplica e reiterou que haveriam ainda os dois 

óbices: falta de tradução juramentada das procurações e falta de clareza nos 

poderes societários dos signatários das procurações, para outorgar poderes de 

representação judicial. Pede o indeferimento do pedido de homologação (fl s. 

440-441, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser deferido o pedido 

de homologação de sentença estrangeira de arbitragem.

O caso dos autos se refere a pedido de homologação de sentença arbitral 

proferida pela International Commodity & Shipping Arbitration Services – 
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ICSAS – acerca do não cumprimento de obrigação avençada de pagamento 

devido pela compra de produtos agrícolas. O tribunal arbitral condenou a 

parte requerida ao pagamento de US$ 2.740.000,00 (dois milhões, setecentos 

e quarenta mil dólares americanos), acrescidos de juros de 4,5% (quatro e meio 

por cento) ao ano, além das despesas legais de 4.500,00 (quatro mil e quinhentas 

libras esterlinas) (fl . 127, e-STJ).

São trazidos dois óbices à homologação.

A parte requerida alega que a procuração para representação em juízo não 

estaria acompanhada de tradução juramentada. Além disso, alega que não estaria 

clara a outorga de poderes por parte dos representantes da empresa requerente.

Cabe anotar que a parte requerente juntou a tradução juramentada, 

produzida em inglês e português (fl s. 114-115, e-STJ), da procuração, pela 

qual foram outorgados poderes de representação judicial aos advogados. A sua 

tradução juramentada consta dos autos, portanto (fl s. 350-352, e-STJ).

A procuração foi assinada por Jerome Baudier-Savignac e Walter Singer. 

Os dois constam como pessoas aptas a assinar pela empresa requerente (fl s. 

12-13, e-STJ). Estando indicados na listagem de pessoas físicas aptas a assinar 

pela empresa, podem, conforme se lê, também, no Estatuto da sociedade suíça, 

assinar documentos para constituir procuradores (fl . 60, e-STJ).

Logo, as duas objeções não encontram amparo nos documentos.

É sabido que a Constituição Federal atribuiu ao Superior Tribunal de 

Justiça a competência para apreciar os pedidos de homologação das decisões e 

sentenças estrangeiras. A competência originária está fi rmada no art. 105, I, i, da 

Carta Republicana Federal de 1988.

O STJ aprovou a Resolução 9/2005 para disciplinar de modo interno o 

procedimento, previsão que consta no art. 15 da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro:

Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que 

reuna os seguintes requisitos:

a) haver sido proferida por juiz competente;

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verifi cado à revelia;

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a 

execução no lugar em que foi proferida;

d) estar traduzida por intérprete autorizado;
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e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

A Resolução em questão foi revogada com o advento de emenda regimental 

que incorporou suas disposição ao art. 216 do RISTJ.

Além disso, no caso de sentenças arbitrais, incide o teor dos artigos 34 ao 

39 da Lei n. 9.307/1995, que cito:

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil 

de conformidade com os tratados internacionais com efi cácia no ordenamento 

interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei.

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido 

proferida fora do território nacional.

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral 

estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de 

Justiça.

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do 

Código de Processo Civil.

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela 

parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, 

conforme o art. 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, 

com:

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, 

autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradução ofi cial;

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certifi cada, 

acompanhada de tradução ofi cial.

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento 

ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que:

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes;

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 

submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença 

arbitral foi proferida;

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de 

arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando 

a ampla defesa;

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à 

arbitragem;
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V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral 

ou cláusula compromissória;

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, 

tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país 

onde a sentença arbitral for prolatada.

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.

Por fi m, o Código de Processo Civil também disciplina a matéria e fi xa sua 

observância:

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação 

de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido 

contrário prevista em tratado.

(...)

§ 2º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no 

Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 3º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em 

tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a 

homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas 

rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.

§ 1º É passível de homologação a decisão judicial defi nitiva, bem como a 

decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional.

§ 2º A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.

(...)

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

I - ser proferida por autoridade competente;
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II - ser precedida de citação regular, ainda que verifi cada a revelia;

III - ser efi caz no país em que foi proferida;

IV - não ofender a coisa julgada brasileira;

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

prevista em tratado;

VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.

A homologação em questão é procedimento necessário para que o título 

arbitral adquira o status executivo, nos termos do art. 515, VII do Código de 

Processo Civil, e, assim, possa ser mobilizado em ação futura no Poder Judiciário 

brasileiro.

Analisando os documentos dos autos, bem se verifica que o título 

estrangeiro não ofende a soberania brasileira e nem tampouco viola a dignidade 

de quaisquer pessoas. Não há vedação da homologabilidade em razão do art. 

963, VI, da CPC ou o art. 39, II, da Lei n. 9.307/1995.

O tema da sentença arbitral é típico e usual em relações comerciais 

internacionais, sendo esse procedimento resolutivo comum. Não há vedação 

pelo art. 39, I, da Lei n. 9.307/1995.

A menção à cláusula arbitral consta da sentença estrangeira (fl. 120, 

e-STJ). O documento estrangeiro também indica que houve a apresentação de 

defesa naquele procedimento arbitral (fl s. 121 e 123, e-STJ). Não há violação 

do art. 38, III, da Lei n. 9.307/1995 e nem tampouco do art. 15, b da LINDB. 

As demais disposição da Lei de Arbitragem estão atendidas, pois a competência 

da entidade arbitral foi prevista no contrato, o que demonstra que detém 

competência para solução do caso, tendo sido atendido o art. 15, a, da LINDB e 

o art. 963, I, do CPC.

Ainda, todos os documentos necessários estavam traduzidos por tradutor 

juramentado. Atendidos o art. 963, IV, do CPC, o art. 15, d, da LINDB e 

disposições da Lei n. 9.307/1995. Ademais, os documentos juntados estavam 

devidamente consularizados em atenção ao art. 37, I, da Lei n. 9.307/1995.

O título estrangeiro é defi nitivo e transitou em 24.5.2016 (fl . 131, e-STJ), 

com sua tradução (fl . 118, e-STJ). Logo, atendido o art. 15, c, da LINDB e 

demais dispositivos específi cos do CPC e da Lei de Arbitragem.

Por fim, a condenação em moeda estrangeira não obsta a plena 

homologação da sentença arbitral, como já decidiu o STJ. Cito:
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Sentença arbitral estrangeira. Requisitos para homologação. Preenchimento.

1. É devida a homologação da sentença arbitral estrangeira quando forem 

atendidos os requisitos previstos nos arts. 34 a 40 da Lei n. 9.307/1996, no art. 15 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e nos arts. 216-A a 216-N do 

RISTJ, bem como constatada a ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem 

pública e à dignidade da pessoa humana (Lei n. 9.307/1996, art. 39; LINDB, art. 17; 

RISTJ, art. 216-F).

2. Não caracteriza ofensa à ordem pública o fato de a sentença arbitral 

alienígena prever condenação em moeda estrangeira, devendo apenas ser 

observado que, no momento da execução da respectiva sentença homologada 

no Brasil, o pagamento há de ser efetuado após a devida conversão em moeda 

nacional.

3. No juízo de delibação próprio do processo de homologação de sentença 

estrangeira, não é cabível debate acerca de questões de mérito, tampouco 

averiguação de eventual injustiça do decisum, conforme aqui pretendido pelas 

requeridas que visam a rediscutir a responsabilidade solidária da cedente e da 

cessionária pelo contrato cedido e a data inicial de incidência dos juros moratórios 

contratuais.

4. Sentença estrangeira homologada (SEC 11.969/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Corte Especial, julgado em 16.12.2015, DJe 2.2.2016.).

Ante exposto, defi ro o pedido de homologação, fi xando honorários em 

10% (dez por cento) do valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.




