
Corte Especial





AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA N. 11.891-EX 

(2017/0074649-3)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Jusrogante: Tribunal de Milão

Agravante: Leone Desidério

Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro - SP098628

Parte: Benelli Q.J. S.R.L.

A.Central: Ministério da Justiça e Segurança Pública

EMENTA

Agravo interno na carta rogatória. Exequatur. Ofensa à ordem 

pública e à soberania nacional. Inexistência. Competência relativa. 

Agravo interno desprovido.

1. A simples notifi cação da parte Interessada acerca de ação 

em curso na Justiça rogante não constitui ofensa à ordem pública 

ou à soberania nacional, pois se trata de mero ato de comunicação 

processual.

2. A hipótese dos autos trata de matéria de competência relativa, 

ou seja, de conhecimento concorrente entre a Jurisdição brasileira e a 

estrangeira.

3. 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 Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.
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Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e João Otávio 

de Noronha.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

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

Leone Desidério contra decisão que concedeu o exequatur.

Consta dos autos que o Interessado apresentou impugnação às fl s. 82-

110. Alegou incompetência da Justiça italiana para o julgamento da ação, ao 

argumento de que já existiria sentença com trânsito em julgado prolatada pela 

Justiça brasileira.

O Ministério Público Federal, em parecer à fl . 113, opinou pela devolução 

do processo à origem.

Em decisão de fl s. 115-117, concedi o exequatur e deixei de encaminhar os 

autos à Justiça Federal pelos seguintes fundamentos, in verbis:

Trata-se de carta rogatória pela qual a Justiça italiana solicita que se proceda 

à citação e notifi cação do Interessado, Leone Desidério, nos autos em trâmite no 

Tribunal de Milão e à convocação para audiência marcada para o dia 8 de maio de 

2018, segundo o texto rogatório.

O Interessado apresentou impugnação, alegando a incompetência da Justiça 

italiana, pois já existe sentença brasileira com trânsito em julgado. Requer não 

seja concedido o exequatur (fl s. 82-110).

O Ministério Público Federal, em parecer à fl . 113, opina pela devolução do 

processo à origem, cumprida a diligência rogada.

É o relatório. Decido.

A impugnação não merece guarida.

Quanto à afi rmação de incompetência da Justiça estrangeira, melhor sorte não 

assiste à parte Interessada, porque o caso versa sobre questão não prevista no 

rol dos temas sujeitos à jurisdição exclusiva da Justiça brasileira (art. 23 do novo 

Código de Processo Civil). Sendo o caso de jurisdição concorrente, não há falar em 

exclusão da competência da Justiça espanhola para pleitear a diligência rogada.
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Conforme previsto no art. 216-Q do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a 

inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos no Regimento. 

Apesar disso, a manifestação da parte Interessada ultrapassa esses limites do juízo 

delibatório (contenciosidade limitada), pois traz ao conhecimento desta Corte 

matérias que só podem ser conhecidas pela Justiça rogante.

Ainda, cuida-se de diligência para simples citação. “O mero procedimento 

citatório não produz qualquer efeito atentatório à soberania nacional ou à ordem 

pública, apenas possibilita o conhecimento da ação que tramita perante a justiça 

alienígena e faculta a apresentação de defesa” (AgRg na CR n. 10.849-7, Relator 

Ministro Maurício Corrêa, DJU de 21.5.2004).

O objeto da presente carta rogatória não atenta contra a soberania nacional, 

a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública, razão pela qual, com 

fundamento no art. 216-O, c.c. o 216-P do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, concedo o exequatur.

Diante do comparecimento espontâneo da parte Interessada (fls. 82-110), 

considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se desnecessária a 

remessa dos autos à Justiça Federal.

A propósito, colaciono precedente proferido pela Corte Especial do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Carta rogatória. Agravo regimental. Intimação prévia feita via postal com 

aviso de recebimento assinado pelo próprio interessado. Devolução dos 

autos à Justiça Rogante ante o cumprimento da diligência.

I - Na fase de intimação prévia, é enviada ao interessado cópia integral 

da comissão rogatória.

II - No caso, o Aviso de Recebimento foi assinado pelo próprio 

interessado, o que leva à conclusão de que ele tomou conhecimento de 

todos os termos da rogatória em questão.

III - Assim, tendo o interessado tomado conhecimento do processo 

em trâmite no juízo rogante, foi consumado o objeto da diligência, não 

havendo, portanto, necessidade de envio dos autos à Justiça Federal. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR 9.599/EX, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3.6.2015, DJe 12.6.2015 - 

grifei).

Assim, tendo em vista o seu devido cumprimento e com fulcro no art. 216-X 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, determino, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, a devolução dos autos à Justiça rogante por 

intermédio da autoridade central competente.
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Inconformada, a parte Interessada interpôs o presente agravo interno, 

aduzindo, em síntese, ofensa à soberania nacional e à ordem pública. Requer a 

reforma da decisão para a não concessão do exequatur (fl s. 125-134).

Em seu parecer à fl . 142, o Ministério Público Federal opina pelo não 

provimento do agravo interno e imediata devolução do processo à origem.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O recurso não merece prosperar.

Cabe esclarecer que o mero pedido de comunicação de ato processual não 

contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa 

e do contraditório. Além disso, a solicitação de Homologação de Sentença 

Estrangeira não pode ser confundida com Carta Rogatória, que é a hipótese dos 

autos.

A diligência para simples citação não constitui ofensa à soberania nacional 

ou à ordem pública, como se observa dos seguintes precedentes desta Corte 

Especial:

Carta rogatória. Agravo regimental. Aplicação dos arts. 214, § 1º, do Código de 

Processo Civil e 13, § 3º, da Resolução n. 9 de 2005 deste Tribunal. Precedentes desta 

Corte. Alegada necessidade de tradução juramentada dos documentos. Comissão 

que tramitou pela autoridade central. Apontada violação da ordem pública e 

da soberania nacional. Citação. Ato de comunicação processual. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, é dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça 

Federal após a concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada 

citada em razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação. 

A comissão tramitou pela autoridade central brasileira, o que dispensa a 

tradução juramentada no Brasil. Ademais, objetiva a realização de citação, ato de 

comunicação processual no qual não se vislumbra violação da ordem pública nem da 

soberania nacional. Agravo regimental improvido. (AgRg na CR 5.490/EX, Relator 

Ministro Ari Pargendler, DJe de 6.6.2012 - grifei)

Agravo regimental na carta rogatória. Exequatur. Ofensa à ordem pública e à 

soberania nacional. Inexistência. Incompetência da jurisdição estrangeira. Arts. 88 

e 89 do Código de Processo Civil. Competência relativa. Aplicação do art. 214, § 1º, 

do Código de Processo Civil e do art. 216-W, parágrafo único, do RISTJ.
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I - A simples notifi cação da interessada acerca de processo em curso na justiça 

rogante não constitui nenhuma ofensa à ordem pública ou à soberania nacional, 

tratando-se, na verdade, de mero ato de comunicação processual.

II - A discussão acerca da incompetência da justiça chinesa para julgar a 

demanda transcende a limitação estabelecida pelo art. 216-Q, § 2º, do RISTJ 

devendo, assim, ser apresentada perante a justiça rogante.

III - Nos termos dos arts. 88 e 89 do Código de Processo Civil, a hipótese 

dos autos trata de matéria de competência relativa, ou seja, de conhecimento 

concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira.

IV - É dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça Federal após a 

concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada citada em 

razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação.

Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR n. 8.820/CN, Relator o Ministro 

Francisco Falcão, DJe de 9.3.2015 - grifei)

Ademais, saliente-se que as questões acerca do mérito da causa suscitadas 

na impugnação devem ser analisadas pelo Juízo rogante, pois transcendem os 

limites estabelecidos no art. 216-Q, § 2º, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, o que impede o seu exame por este órgão julgador.

De outro lado, afasta-se a tese de incompetência da Justiça italiana 

para processar e julgar a ação de falência, na medida em que não se trata de 

competência exclusiva da Justiça brasileira. Em situação similar, esta Corte 

Especial, no julgamento do AgRg na CR n. 3.781/IE, decidiu que “não se 

insere nas hipóteses de competência absoluta da Justiça brasileira, mas nos 

casos cuja competência é concorrente, previstos no art. 88 do Código de 

Processo Civil” (Relator Ministro Ari Pargendler). No mesmo sentido é o 

parecer do Ministério Público Federal, “a diligência de simples citação, que 

permite à parte tomar conhecimento da ação que tramita no estrangeiro, não 

é ofensa à ordem pública. E a competência, no caso, é meramente relativa” (fl . 

142).

Nesse contexto, diante do comparecimento espontâneo da parte Interessada 

(fls. 82-110), considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se 

desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL N. 838.562-SP (2016/0003770-2)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: Urias Januario

Advogado: Breno Borges de Camargo - SP231498

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência 

em agravo em recurso especial. Regra técnica de admissibilidade do 

especial. Súmula 115/STJ. CPC/2015, art. 1.043.

1. Hipótese em que o acórdão embargado de divergência não 

ingressou ao mérito do Recurso Especial, ao entendimento de que 

o advogado subscritor do recurso não tinha procuração nos autos, 

aplicando o verbete sumular n. 115/STJ.

2. O art. 1.043 do CPC/2015, em seus incisos, estabelece os 

casos restritos de cabimento dos Embargos de Divergência: aqueles 

em que a controvérsia veiculada no Especial tenha sido decidida de 

forma divergente por órgãos fracionários do tribunal.

3. Agravo interno não provido.

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, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Sérgio Kukina, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza 

de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi 

e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques.
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Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik.

Brasília (DF), 04 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de Agravo Interno interposto 

contra decisão monocrática assim ementada:

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. Acórdão 

embargado que não decidiu a controvérsia posta no especial. CPC/2015, art. 1.043. 

Embargos de divergência incabíveis.

A agravante alega, em síntese, que, ao contrário do que se concluiu na 

decisão agravada, é cabível a interposição de Embargos de Divergência para 

a discussão de regra técnica de admissibilidade de recurso especial. Aduz 

que pretende precisamente discutir a aplicabilidade do verbete sumular n. 

115/STJ (“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos autos”), pois em seu entendimento o novo CPC teria priorizado o 

julgamento do mérito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Intimado o agravado, foi certifi cado o decurso de prazo sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de apreciar Agravo 

Interno interposto contra decisão monocrática que considerou inadmissíveis 

os Embargos de Divergência, sob o fundamento de que tal recurso apenas é cabível 

para impugnar acórdão do STJ que tenha apreciado a controvérsia posta no Recurso 

Especial.

Nas razões do agravo interno ora em exame, a agravante afi rma que o 

Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do que se decidiu na decisão 

monocrática agravada, nada menciona quanto à não utilização dos Embargos de 

Divergência para exame da matéria que levou à inadmissão do Recurso Especial.
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Ao contrário do que sustenta a agravante, não obstante, os termos em que o 

Código de Processo Civil de 2015 tratou do cabimento do recurso de Embargos 

de Divergência levam à conclusão de que seu cabimento é restrito aos casos em 

que a controvérsia veiculada no Especial é decidida de forma divergente por 

órgãos do tribunal.

Com efeito, por pertinentes, reproduzo os fundamentos da decisão 

monocrática agravada:

Trata-se de apreciar Embargos de Divergência nos quais a embargante procura 

ver prevalecer entendimento diverso daquele adotado no acórdão embargado de 

divergência acerca da admissibilidade do Recurso Especial.

A questão não é aquela que foi veiculada no Recurso Especial interposto pelo 

recorrente (que dizia respeito à interpretação de diversos artigos de lei federal 

a respeito da relação previdenciária mantida com o INSS), mas apenas questões 

surgidas após a interposição do Especial, que dizem respeito à admissibilidade do 

Especial. A Segunda Turma, ao decidir pelo não provimento do Agravo Interno, 

portanto, não examinou a controvérsia posta no Especial.

O cabimento dos embargos de divergência veio disciplinado no CPC/2015 nos 

seguintes termos:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do 

julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, 

embargado e paradigma, de mérito;

II - (Revogado pela Lei n. 13.256, de 2016)

III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir 

do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um 

acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha 

apreciado a controvérsia;

IV - (Revogado pela Lei n. 13.256, de 2016)

De conseguinte, os Embargos de Divergência no Superior Tribunal de Justiça 

permanecem sendo recurso de cabimento restrito aos casos em que a controvérsia 

posta no Recurso Especial tenha sido decidida de forma diversa daquela como o STJ 

decidiu a mesma controvérsia em outro acórdão.

Este entendimento já foi externado pela Corte Especial após a entrada em 

vigor do CPC/2015:

Processo Civil. Embargos de divergência. Agravo interno. Súmula 281 do 

STF.
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1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC/2015, os 

embargos de divergência têm como requisito de admissibilidade a existência 

de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos jurisdicionais deste 

Tribunal Superior, desde que tenha sido apreciada a matéria de mérito do 

recurso especial - seja de natureza processual seja material -, tendo em vista 

que este recurso é incabível para o reexame de regra técnica de admissibilidade 

recursal, como sói ser a incidência da Súmula 281 do STF, que respaldou a 

decisão ora embargada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, julgado em 17.05.2017, DJe 30.05.2017)

Desta forma, são incabíveis Embargos de Divergência na hipótese em que se 

pretende discutir questão diversa daquela que é objeto do Recurso Especial.

Ainda que preceitos constantes do Código de Processo Civil de 2015 

estabeleçam a primazia do julgamento do mérito e determinem a cooperação 

processual para o fi m de se permitir a correção de irregularidades, com o fi m 

de se promover o princípio da instrumentalidade das formas, tal contexto 

interpretativo não permite alargar os casos de cabimento do recurso de 

Embargos de Divergência.

Isto porque os Embargos de Divergência consistem em recurso não 

ordinário, de cabimento restrito com o fi m de que o Tribunal fi xe teses em hipóteses 

em que o mérito dos Recursos Especiais examinados tenha sido decidido de 

forma diferente por diferentes órgãos do tribunal (ou até mesmo pelo mesmo 

órgão caso haja substancial alteração de composição).

Não é por outra razão que os incisos I e III do art. 1.043 do CPC/2015 

estabelecem que os acórdãos embargado e paradigma tenham “apreciado a 

controvérsia”. Note-se que os incisos II e IV, que alargavam o cabimento dos 

Embargos de Divergência, foram revogados pela Lei n. 13.256/2016.

Note-se, em especial, que o inciso II (revogado antes de entrar em vigor) 

previa a possibilidade de Embargos de Divergência para solucionar divergência 

entre acórdãos “relativos ao juízo de admissibilidade”. Tal revogação, operada 

pela Lei n. 13.256/2016, leva à conclusão de que efetivamente não se admitem 

Embargos de Divergência para exame do acerto de decisão que concluiu por 

não admitir o Recurso Especial.

Por tais razões, voto pela negativa de provimento ao Agravo Interno.
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AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA N. 9.833-EX 

(2015/0041098-9)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Agravante: Jose Manuel Bello Correas

Advogado: Defensoria Pública da União - Curador Especial

Jusrogante: Tribunal de Instrução nr 2 de Salamanca

A.Central: Ministerio da Justiça

EMENTA

Agravo interno. Carta rogatória. Exequatur Concessão. Citação 

para ciência de ação penal em curso no Estado estrangeiro e 

pagamento de fi ança. Fixação de prazo para pagamento pela Justiça 

rogante. Violação da ordem pública. Não ocorrência. Mérito da causa. 

Competência da Justiça rogante. Agravo desprovido.

1. A comissão tem por fi nalidade a citação da parte Interessada 

para ação penal e a sua intimação para pagamento de fi ança arbitrada 

pela Justiça rogante, em prazo determinado, no valor de € 80,00 

(oitenta euros), o que não traduz violação da ordem pública, de modo 

que não se observa óbice ao seu cumprimento.

2. Encontra-se fora do escopo do juízo delibatório a avaliação 

quanto à razoabilidade, ou não, de prazos previstos na legislação 

estrangeira, cuja fixação se encontra acobertada pela soberania 

daqueles Estados.

3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente 

delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias, 

sendo competência da Justiça rogante a análise de alegações 

relacionadas ao mérito da causa.

4. 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 
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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, João Otávio de Noronha, Maria Th ereza 

de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 

Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

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

e Raul Araújo.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 18 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 24.4.2018

RELATÓRIO

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

Defensoria Pública da União contra decisão de fl s. 142-143, que concedeu o 

exequatur e encaminhou a carta rogatória à Justiça Federal para o cumprimento 

da comissão, qual seja, a intimação de José Manuel Bello Correas para “que tome 

ciência da ação penal proposta contra ele e a sua intimação para que deposite 

no prazo de um dia o valor da fi ança arbitrada, sob pena de sequestro de bens”, 

segundo o texto rogatório.

A intimação prévia, por carta de ordem, foi recebida pelo próprio 

Interessado (fl . 100). Não houve impugnação (fl . 117).

A Defensoria Pública da União, curadora especial da parte Interessada, 

requereu a não concessão do exequatur pela ausência de autenticidade dos 

documentos pelo cônsul brasileiro, bem como pelo prazo fi xado pela Justiça 

rogante, de 1 dia, para pagamento de fi ança arbitrada no valor de € 80,00 

(oitenta euros) (fl . 122).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência da manifestação 

do curador especial quanto ao prazo para pagamento da fi ança; no entanto, em 

razão do cumprimento diligência citatória, requereu a devolução da comissão ao 

país estrangeiro (fl . 138).
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Em decisão de fl s. 142-143, foi concedido o exequatur e encaminhada a 

comissão à Justiça rogante, uma vez que o ofi cial de justiça “leu o mandado e 

entregou a contrafé ao requerido” (fl . 113).

Por conseguinte, foi interposto o presente agravo interno pela parte 

Agravante, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática quanto ao 

entendimento do prazo para pagamento de fiança arbitrada pela justiça 

estrangeira e, como decorrência, a admissão de nova intimação pessoal do 

Interessado.

Requer, desse modo, que seja negado o exequatur à presente carta rogatória 

apenas “quanto à intimação do requerido para que, no espaço de um dia, preste 

fi ança num montante de oitenta euros, sob a advertência de que, caso não a 

preste, se procederá ao embargo dos seus bens e direitos até a cobertura da 

referida quantia, eis que, como já destacado, tal ato ofende a ordem pública” (fl . 

153).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A parte Agravante alega, em 

síntese, que o prazo para pagamento da fi ança arbitrada pela Justiça rogante 

é exíguo e, em razão disso, ofende a ordem pública, bem como haveria 

impossibilidade quanto ao cumprimento da diligência requerida.

O recurso não merece prosperar.

A ora Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infi rmar os 

fundamentos consignados na decisão agravada quanto ao prazo fi xado pela 

Justiça rogante para pagamento da fi ança estipulada pela Justiça alienígena, 

razão pela qual a mantenho pelos seus próprios termos, in verbis:

Apesar de a parte interessada ter domicílio no Brasil, entendo que encontra-

se fora do escopo do juízo delibatório a avaliação quanto à razoabilidade, ou 

não, de prazos previstos na legislação estrangeira, cuja fi xação se encontra 

acobertada pela soberania daqueles Estados. Tais prazos são contados 

consoante a legislação local da Justiça rogante e não parece haver qualquer 

ofensa à soberania nacional brasileira ou à ordem pública no mero ato de 

comunicação processual objeto da presente carta rogatória.

Outrossim, o objeto da presente carta rogatória não atenta contra a soberania 

nacional, a dignidade da pessoa humana, nem contra a ordem pública, razão pela 
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qual, com fundamento nos artigos 216-O e 216-P do Regimento Interno deste 

Superior Tribunal de Justiça, concedo o exequatur.

Tendo em vista que o ofi cial de justiça leu o mandado e entregou a contrafé 

ao requerido (fl . 113), infere-se que ele tenha fi cado plenamente ciente do teor 

do processo em trâmite no juízo rogado, uma vez que a cópia integral dos autos 

acompanha o referido mandado.

Por conseguinte, considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se 

desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, com fulcro no art. 216-X do RISTJ, determino, após o trânsito em 

julgado, a devolução da presente carta rogatória à Justiça rogante, por intermédio 

da autoridade central competente. (fl s. 142-143 - grifei)

A propósito, quanto à discricionariedade na fi xação de prazos pela Justiça 

rogante, colaciono julgados da Corte Especial, ipsis litteris:

Carta rogatória. Agravo regimental. Intimação prévia feita pela via postal com 

aviso de recebimento assinado pelo próprio interessado. Ação de estado da 

pessoa. Artigo 222 do Código de Processo Civil. Cumprimento da comissão por 

meio de ofi cial de justiça. Prazo fi xado pela Justiça Alemã. Violação da ordem 

pública. Inexistência.

I - Segundo dispõe o art. 222 do Código de Processo Civil, é vedada a citação 

pela via postal em ações de estado da pessoa, sendo de rigor, portanto, o 

cumprimento da comissão por meio de ofi cial de justiça.

II - O prazo de quatro semanas fi xado pela Justiça alemã é tão-somente para 

que o interessado nomeie uma pessoa autorizada para receber notifi cações, sob 

pena de as posteriores serem realizadas pelos correios, o que, a toda evidência, 

não afronta nem a soberania nacional nem a ordem pública.

III - Além disso, em regra, aquele prazo é contado apenas da juntada aos autos 

de origem da presente rogatória, devidamente cumprida, o que, por si só, dá ao 

interessado prazo sufi ciente para constituir advogado a fi m de representar seus 

interesses perante a Justiça rogante.

Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg na CR 9.518/EX, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 16.09.2015)

Desse modo, cumprida a diligência requerida, desnecessária a remessa dos 

autos à Justiça Federal, motivo pelo qual determino, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, a devolução dos autos à Justiça rogante por intermédio da 

autoridade central competente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.134.446-MT 

(2009/0129278-6)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Embargante: União

Embargante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra

Procurador: Valdez Adriani Farias e outro(s) - RS046424

Embargado: Helena Júlia Muller de Abreu Lima

Advogados: Anna Maria da Trindade dos Reis - DF006811

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - MT005705

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência em recurso especial. 

Demanda possessória entre particulares. Possibilidade de defesa da 

posse de bem público por meio de oposição.

1. Hipótese em que, pendente demanda possessória em que 

particulares disputam a posse de imóvel, a União apresenta oposição 

pleiteando a posse do bem em seu favor, aos fundamentos de que a área 

pertence à União e de que a ocupação de terras públicas não constitui 

posse.

2. Quadro fático similar àqueles apreciados pelos paradigmas, 

em que a Terracap postulava em sede de oposição a posse de bens 

disputados em demanda possessória pendente entre particulares, 

alegando incidentalmente o domínio como meio de demonstração da 

posse.

3. Os elementos fático-jurídico nos casos cotejados são 

similares porque tanto no caso examinado pelo paradigma quanto 

naquele examinado pelo acórdão embargado de divergência o ente 

público manifesta oposição em demanda possessória pendente 

entre particulares, sustentando ter ele (o ente público) direito à 

posse e alegando domínio apenas incidentalmente, como forma de 

demonstração da posse.

4. Divergência confi gurada, uma vez que no acórdão embargado a 

oposição não foi admitida, ao passo que nos paradigmas se admitiu tal 

forma de intervenção de terceiro. Embargos de divergência admitidos.
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5. O art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015), ao 

proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação 

de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como 

uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao 

exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória 

para o fi m de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o 

titular do domínio.

6. A vedação constante do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 

do CPC/2015), contudo, não alcança a hipótese em que o proprietário 

alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear 

a tutela possessória. Conclusão em sentido contrário importaria 

chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a 

direito fundamental.

7. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz 

necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 

2º, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser deferida a quem 

ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o 

cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc.

8. A alegação de domínio, embora não garanta por si só a 

obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente 

com o fi m de se obter tutela possessória.

9. Embargos de divergência providos, para o fi m de admitir a 

oposição apresentada pela União e determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal de origem, a fi m de que aprecie o mérito da oposição.

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, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco 

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

Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell 

Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedida a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.
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Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Raul Araújo.

Brasília (DF), 21 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 4.4.2018

RELATÓRIO

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

opostos pela União contra acórdão oriundo da Segunda Turma, assim 

ementado:

Recursos especiais. Acórdão recorrido. Publicação anterior à vigência do 

CPC/2015. Requisitos de admissibilidade. CPC/1973. Processual Civil. Ausência 

de ofensa aos arts. 165, 458, II, III, e 535 do CPC/1973. Arts. 20, 71 da Lei n. 

9.760/1946; 9º, I, III, 17, “e”, 31, IV, da Lei n. 4.504/1964; 20, parágrafo único, da Lei 

n. 4.947/1966; 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 e 10 da Lei n. 9.636/1998. 

Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Ação possessória entre particulares. 

Oposição da União. Discussão sobre domínio. Descabimento.

1. Os Recursos Especiais impugnam acórdão publicado na vigência do 

CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma 

prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado 

Administrativo 2, aprovado pelo Plenário desta Corte em 9.3.2016.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Não se pode conhecer dos Recursos Especiais quanto à alegada violação 

dos arts. 20, 71 da Lei n. 9.760/1946; 9º, I, III, 17, “e”, 31, IV, da Lei n. 4.504/1964; 20, 

parágrafo único, da Lei n. 4.947/1966; 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 e 

10 da Lei n. 9.636/1998, pois os referidos dispositivos não foram prequestionados. 

É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de 

origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 

211/STJ.

4. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC 

e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de 

prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente 

fundamentado.
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5. Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem 

público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio. Precedentes: 

AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 7.5.2015, DJe 12.2.2016; AgRg no REsp 1.294.492/RO, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 14.10.2015.

6. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

A embargante sustenta que o acórdão embargado diverge do entendimento 

adotado pela Terceira Turma no julgamento dos seguintes acórdãos apontados 

como paradigma: REsp 780.401, AgRg nos EDcl no REsp 1.099.469 e REsp 

1.282.207

Argumenta que no REsp 780.401 a Terceira Turma entendeu ser possível 

a oposição por entre público quando pende demanda possessória entre 

particulares, na medida em que o fundamento da oposição é a posse do Estado 

sobre o imóvel, sendo a discussão sobre o domínio apenas incidental quando se 

trata de bem público. Eis a ementa do referido acórdão:

Processo Civil. Ação possessória, entre dois particulares, disputando área 

pública. Oposição apresentada pela Terracap. Extinção do processo, na origem, com 

fundamento na inadmissibilidade de se pleitear proteção fundamentada no domínio, 

durante o trâmite de ação possessória. Art. 923 do CPC. Necessidade de reforma. 

Recurso provido.

- A jurisprudência do STJ pacifi cou-se no sentido de considerar públicos os 

bens pertencentes à Terracap.

- Ao ingressar com oposição, a Terracap apenas demonstra seu domínio sobre 

a área para comprovar a natureza pública dos bens. A discussão fundamentada 

no domínio é meramente incidental. A pretensão manifestada no processo tem, 

como fundamento, a posse da Empresa Pública sobre a área.

- A posse, pelo Estado, sobre bens públicos, notadamente quando se trata de bens 

dominicais, dá-se independentemente da demonstração do poder de fato sobre 

a coisa. Interpretação contrária seria incompatível com a necessidade de conferir 

proteção possessória à ampla parcela do território nacional de que é titular o Poder 

Público.

- Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a 

oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, seu 

domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente, de modo que é incabível 

opor, à espécie, o óbice do art. 923 do CPC.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

03.09.2009, DJe 21.09.2009)
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Aduz que a tese foi reiterada no julgamento do segundo acórdão apontado 

como paradigma, que recebeu a seguinte ementa:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial. Ação 

de reintegração de posse. Litigantes. Particulares. Oposição. Oferecimento. 

Companhia Imobiliária do Distrito Federal. Cabimento. Recurso improvido.

1.- É cabível o oferecimento de oposição pela Terracap para defesa de sua 

posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação 

de reintegração de posse entre particulares.

2.- “Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, 

a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, 

seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente” (Precedente. REsp 

780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2009, 

DJe 21.09.2009).

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.099.469/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15.09.2011, DJe 22.09.2011)

Acrescenta que em julgado mais recente, ao prolatar o terceiro acórdão 

apontado como paradigma, a Terceira Turma tornou a invocar o primeiro 

acórdão paradigma:

Agravo regimental no recurso especial. Ação possessória entre particulares. 

Oposição. Terracap. Possibilidade. Precedentes.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível o oferecimento de 

oposição pela Terracap para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento 

em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 02.02.2016)

Sustenta que, tanto nos casos paradigma como no caso objeto dos embargos 

de divergência, o Poder Público defende sua posse sobre o bem, invocando não o 

domínio, mas sua própria posse.

Coteja as circunstâncias fáticas dos casos comparados (fl s. 2.569/2.570) e 

os fundamentos jurídicos adotados (fl s. 2.573/2.579).

Defende ser acertada a posição da Terceira Turma, “porquanto o art. 923 

do CPC/1973 (art. 557 do CPC/2015) não veda que o Poder Público, mediante o 
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ajuizamento de oposição, alegue a posse sobre a área pública objeto de litígio entre 

particulares”, uma vez que “não existe posse sobre terras públicas sem que haja 

autorização ou permissão expressas do Poder Público, sendo desnecessário o poder de 

fato sobre o bem para que se reconheça o legítimo exercício da posse pelo Poder Público. 

Tanto é assim que é assente a jurisprudência desse eg. STJ de que não confi gura posse, 

mas mera detenção, a ocupação irregular de terras públicas por particulares, como se 

extrai do seguinte precedente: AgRg no REsp n. 1.470.182/RN, Rel. Min. Mauro 

Campbell”.

Os embargos de divergência foram inicialmente admitidos (fls. 

2.612/2.615-STJ).

Intimada, a embargada apresentou impugnação às fl s. 2.625/2.628-STJ. 

Alega haver falta de similitude entre os casos cotejados, ao argumento de 

que os acórdãos paradigmas tratam de casos em que a Terracap manifestou 

intervenção no curso de ação possessória entre particulares, com o fi m de 

defender a sua posse sobre o imóvel. Destaca trecho do acórdão prolatado no 

REsp 1.099.469 em que se afi rma que “(...) o direito dessa empresa pública 

tem, como fundamento, a sua posse sobre a área, e a inexistência de melhor 

posse por parte dos particulares que a ocupam de maneira irregular. O domínio, 

portanto, é alegado apenas incidentalmente, e como meio de demonstração da 

posse”. Diferentemente, segundo alega, no caso em questão nos presentes autos 

o objeto da oposição é o reconhecimento do domínio (não apenas da posse) da 

embargante sobre a área em disputa. Alega que, excluída a excepcionalidade da 

Terracap, a jurisprudência desta Corte é o sentido do acórdão embargado.

Aberta vista dos autos ao Ministério Público Federal, adveio o parecer de 

fl s. 2.631/2.639, no qual se sustenta, preliminarmente, ausência de divergência 

entre os acórdãos cotejados. Isto porque, segundo argumenta o Parquet, o 

acórdão embargado entendeu ser inadmissível oposição fundada em domínio 

na pendência de demanda possessória, ao passo que os paradigmas admitiram 

a oposição que tinha como fundamento a posse do Estado sobre a área 

pública.

Sucessivamente, caso se ingresse no mérito, o parecer do Parquet é no 

sentido de que prevaleça o raciocínio adotado pelo acórdão embargado, no 

sentido de que “não cabe oposição de conteúdo dominial em ação possessória, 

porquanto nesta o objeto do litígio é fundado na posse”.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de apreciar 

embargos de divergência nos quais a União e o Incra se insurgem contra acórdão 

em que a Segunda Turma decidiu ser incabível, em ação possessória, oposição 

fundada em domínio. Segundo os precedentes mencionados como razão de 

decidir pelo acórdão embargado, a oposição é inadmissível mesmo que se trate 

de bem público. A razão de ser da vedação, de acordo com os precedentes 

adotados, seria a circunstância de que na demanda possessória se discute a posse 

do imóvel, ao passo que na oposição se discute o domínio.

Tanto no caso concreto objeto do acórdão embargado como nos casos 

decididos pelos acórdãos apontados como paradigma, estava sob prévia discussão 

judicial entre particulares a posse de imóvel público, discussão na qual o Poder 

Público ingressou por meio de oposição. Presente, portanto, a similitude fática 

entre os casos cotejados.

O fato de nos acórdãos paradigmas o ente público opoente ser a Terracap 

e nos presentes autos o ente público opoente ser a União não se constitui em 

distinção que autorize o tratamento diferenciado dos casos em exame. Com 

efeito, não há norma jurídica que autorize tutela a bem público da Terracap que 

não deva ser igualmente deferida à União.

Procurando sustentar ausência de similitude entre os casos cotejados, 

a embargada afi rma que nos acórdãos paradigmas a Terracap alega domínio 

apenas incidentalmente, como forma de demonstração da posse, ao passo que 

nos presentes autos o pedido formulado na oposição seria de reconhecimento 

de domínio e não apenas da posse da União sobre o imóvel em questão. Na 

mesma linha, o parecer ministerial de fl s. 2.631/2.639 procura sustentar que nos 

paradigmas o fundamento da oposição seria a posse, ao passo que nos presentes 

autos o fundamento da oposição seria o domínio.

Não obstante, da leitura da petição inicial da oposição (fl s. 4/10-STJ) 

verifi ca-se que a União afi rma que o imóvel especifi cado, cuja posse é discutida 

entre os opostos, pertence ao domínio da União consoante matrícula n. 23.654 

do 5º Ofício da Capital do Estado do Mato Grosso (fl . 7/STJ). A União 

argumenta na inicial da oposição que a ocupação de terras públicas não constitui 

posse e pede seja resguardado seu domínio e sua posse sobre o imóvel, excluindo-

se da disputa entre os opostos a área pertencente à União (fl . 8/STJ).

Ou seja, em outros termos, o que a União pretende na oposição é a tutela 

jurisdicional de sua posse, alegando incidentalmente que tem o domínio sobre o 
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imóvel. Assim sendo, mostram-se similares os casos cotejados nestes embargos 

de divergência: em ambos o ente público manifesta oposição em demanda 

possessória pendente entre particulares, sustentando ter ele (o ente público) 

direito à posse e alegando domínio apenas incidentalmente, como forma de 

demonstração da posse.

Assentada a similitude entre os casos cotejados, passo ao exame do mérito 

da questão decidida de forma divergente, antecipando desde já que a melhor 

solução foi aquela alcançada pelos acórdãos paradigmas.

Com efeito, diante da hipótese em que particulares se controvertem acerca 

do exercício da posse sobre bem público, é de se perguntar qual a atitude que 

pode (e deve) ser tomada pelo Poder Público em defesa do exercício dos direitos 

inerentes ao domínio do bem.

A interpretação literal do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao 

réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em 

face de terceira pessoa”) no sentido de que, pendente ação possessória, é vedada 

discussão fundada no domínio parece, ao menos em certa medida, confl itar com 

a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Efetivamente, não se poderia conceber que o Poder Público, sendo 

titular do direito de exercício da posse sobre bem público, possa ser impedido 

de postular em juízo a observância do direito, simplesmente pelo fato de que 

particulares se anteciparam a - entre eles - discutirem a posse.

Tal interpretação literal induziria a possibilidade de fraude processual 

que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, além de vulnerar direito 

fundamental decorrente tanto do direito material à propriedade quanto do 

direito processual à tutela jurisdicional.

Daí porque o voto condutor de um dos acórdãos paradigma (REsp 

780.401) consigna que:

Neste ponto, vale observar que, na verdade, a Oposição da Terracap não se 

funda no domínio da área pública. O domínio, como bem observado em diversos 

precedentes exarados pelo TJ/DF sobre a matéria, é arguído tão somente para 

demonstrar a natureza pública dos bens e sua titularidade, pela Terracap. Mas o 

direito dessa empresa pública tem, como fundamento, a sua posse sobre a área, e a 

inexistência de melhor posse por parte dos particulares que a ocuparam de maneira 

irregular. O domínio, portanto, é alegado apenas incidentalmente, e como meio de 

demonstração da posse.
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Quando se trata de bens públicos, não se pode exigir do Poder Público que 

demonstre a o poder físico sobre o imóvel, para que se caracterize a posse sobre 

o bem. Esse procedimento é incompatível com a amplitude das terras públicas, 

notadamente quando se refere a bens de uso comum e dominicais. A posse do 

Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independendo de atos 

materiais de ocupação, sob pena de tornar inviável, sempre, conferir aos bens 

do Estado a proteção possessória que, paralelamente a medidas administrativas, 

é-lhe facultada pelo art. 20 do DL n. 9.760/1946.

Disso decorre que a ocupação do bens públicos por particulares não implica, 

tão somente, um ato contrário à propriedade do Estado, mas um verdadeiro ato de 

esbulho à posse da Administração sobre esses bens. A intervenção de terceiro na 

modalidade de Oposição em julgamento, portanto, não tem como fundamento o 

domínio, este alegado incidentalmente, mas a posse do Estado sobre a área, sendo 

incabível afastá-la com fundamento na regra do art. 923 do CPC. Não há, aqui, uma 

ação petitória opondo-se a uma pretensão possessória. Há o confl ito entre posses, 

e a necessidade de decidi-lo tomando-se como parâmetro a posse mais antiga. 

(grifos nossos)

Com o fi m de se encontrar para o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015) uma interpretação que não confl ite com garantias constitucionais, 

é preciso compreender de forma restrita - não ampliativa - a previsão legal 

de que “é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento 

do domínio”. No caso ora em exame, é de se notar, em primeiro lugar, que o 

opoente (a União, no caso em exame, e a Terracap, nos paradigmas) não é em 

sentido estrito nem autor nem réu na demanda possessória, mas terceiro que 

dá início à oposição. Para além dessa questão lateral, tratando-se da questão 

principal (relativa à possibilidade ou impossibilidade de se alegar domínio em 

pleito possessório), é de se ver que o que o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 

557 do CPC/2015) proíbe é “propor ação de reconhecimento do domínio”. Não há 

proibição em tal preceito normativo de se alegar incidentalmente o domínio em 

demanda possessória.

Com efeito, um fundamento factível para que em demanda possessória não 

se possa alegar domínio é a intenção de se imprimir às demandas possessórias 

cognição que não abranja possíveis discussões acerca da propriedade do bem 

cuja posse é discutida, uma vez que o pedido em demanda possessória é o 

de que se conceda tutela possessória, não que se declare por sentença quem 

é o proprietário do bem. Tal finalidade, porém, não parece fazer sentido 

quando a tutela possessória é pleiteada com fundamento no domínio. E isso, 

especialmente, quando se trata de bem público, situação bem delineada no 

trecho acima transcrito no acórdão prolatado no julgamento do REsp 780.401. 
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Pensamento em sentido contrário inviabilizaria que o Poder Público pudesse 

exigir em juízo o exercício regular de sua posse sobre terrenos públicos cuja 

posse é disputada entre particulares.

É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de modo que se 

poderia argumentar que o ajuizamento de oposição em demanda possessória 

consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 do CPC/1973 

(atual art. 557 do CPC/2015). Contudo, é por meio desta forma de intervenção 

de terceiro que se realiza o pleito do opoente de ver reconhecido seu direito 

à posse controvertida na demanda possessória pendente entre os opostos. E 

não se pode admitir que a literalidade do preceito legal constante do art. 923 

do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) possa inviabilizar a prestação de 

tutela jurisdicional para a defesa da posse de bens públicos pelo titular do direito 

material disputado.

Ainda que se admita que o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015) veda a ampliação do objeto da demanda possessória, não se pode 

admitir (sob uma leitura do preceito a partir da Constituição da República) que 

o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) proíba que se postule a posse 

mesma sobre o bem com fundamento no domínio.

Não se está a afirmar que o proprietário haverá de se sagrar sempre 

vencedor de demanda possessória. Tanto assim que o parágrafo único do art. 

557 do CPC/2015 veio a dispor que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de 

posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Com efeito, a tutela 

possessória há de ser concedida àquele que tenha melhor posse, que poderá ser 

não o proprietário, mas o arrendatário, o cessionário, o locatário, o depositário, 

etc.

O que se está a afi rmar é que um dos fundamentos do pleito de tutela 

possessória poderá ser a titularidade do domínio. A titularidade do domínio 

poderá induzir melhor posse, mas poderá ser insuficiente para a tutela 

possessória (é o caso, por exemplo, do possuidor-cessionário que tem melhor 

posse que o proprietário-cedente).

Foi neste sentido que se operou a revogação da parte fi nal do art. 505 do 

CC/1916 (“Não obsta a manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de 

domínio, ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse 

em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio.”) para que, no art. 

1.210, parágrafo 2º, do CC/2002 se viesse a dispor que “Não obsta à manutenção 

ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
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Em outros termos: o fato de a parte não ser titular do domínio não importa 

necessariamente a sucumbência na demanda possessória (como decorria da 

literalidade do revogado art. 505 do CC/1916). Nos termos do atual art. 1.210, 

parágrafo 2º, do CC/2002, a propriedade não induz por si só direito à tutela 

possessória.

Em síntese: a alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de 

tutela possessória, pode perfeitamente ser formulada incidentalmente com o fi m de 

se obter tutela possessória.

São interessantes, no ponto, os comentários de José Miguel Garcia Medina 

e Fábio Caldas de Araújo ao art. 1.210 do CC/2002 (Código Civil Comentado. 

São Paulo: RT, 2014):

A proibição de alegação do domínio em demandas possessórias precisa de 

uma releitura no sistema jurídico atual. O art. 923, CPC impede que, no juízo 

possessório, sejam suscitadas questões atinentes ao domínio. Essa proibição 

advém do direito romano. A impossibilidade de discussão do domínio em ações 

possessórias tem como ponto nodal a maior difi culdade de comprovação da 

titularidade dominial. Isto acontecia pela inexistência do regime tabular que foi 

inaugurado pelo direito alemão. A comprovação do domínio nos países que não 

adotaram o regime de transmissão da propriedade pelo registro ainda vive este 

problema, como a Itália, a França e Portugal. Nestes sistemas, a transmissão da 

propriedade e sua comprovação estão sujeitas a provatio diabolica. Em nosso 

sistema, atualmente, a situação é inversa. A propriedade se adquire pelo registro 

(art. 1.245, CC). A sua comprovação é muito mais simples e célere que a da 

posse. A posse exige a demonstração de uma situação fática. O domínio de uma 

situação jurídica. Impedir o proprietário e sujeitar-se a uma invasão que não está 

respaldada por qualquer relação jurídica prévia é impedir o exercício de um 

direito fundamental, assegurado pelo art. 5º, caput, CF. Neste caso o juiz pode 

(rectius: deve) reconhecer a efi cácia imediata (vertical) dos direitos fundamentais 

para afastar a vetusta regra do art. 923, CPC. Pensar de outra forma seria submeter 

o proprietário a uma duplicação estéril de procedimentos. Isto violaria outro 

princípio constitucional, o da duração razoável do processo. A duração razoável 

de um processo não pode ser visualizada apenas no aspecto temporal de uma 

demanda, mas no tempo de efetiva pacifi cação do confl ito social. É evidente 

que esta situação não se aplica para os casos em que ocorre o desmembramento 

legítimo da propriedade e da posse. Em situações como aquelas exemplifi cadas 

pelo art. 1.197, CC, de nada adiantará a alegação de domínio. É o caso do 

desmembramento da posse (em direta e indireta), quando esteja suportada 

por relação jurídica prévia. A comprovação e alegação do domínio em nada 

benefi ciarão o possuidor indireto, caso este seja alvo de um interdito proibitório. 

O importante é realizar a leitura do dispositivo dentro de uma nova concepção, 
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pois a sua interpretação ainda está atrelada aos princípios que orientaram o seu 

surgimento há mais de dois mil anos.

Por essas razões, dou provimento aos Embargos de Divergência para o fi m 

de admitir a oposição apresentada pela União e determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal de origem, a fi m de que aprecie o mérito da oposição.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.144.667-RS 

(2009/0113536-3)

Relator: Ministro Felix Fischer

Embargante: Edgar Juan Zurita Pereira

Embargante: Flavio Fuentes Weiss

Embargante: Irene Duarte Ramos

Embargante: Mara Nubia Martins

Embargante: Maria Alice Souza Fernandes

Embargante: Mario Luis da Luz Cunha

Embargante: Marleni Kickhofel Specht

Embargante: Neuza Terezinha Rodrigues Greco

Embargante: Paulo Roberto Zimmermann

Embargante: Sadi Alberto Trentin

Advogada: Andréa Bueno Magnani Marin dos Santos e outro(s) - 

DF018136

Embargado: União

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo interno 

no recurso especial. Ausência de prequestionamento. Inocorrência. 

Matéria suscitada em contrarrazões de apelação e de recurso especial. 

Fundamento autônomo não examinado. Pretensão acolhida pelo 
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Tribunal de origem por outros fundamentos. Desinteresse na 

propositura de embargos de declaração na origem para provocar 

exame de tese autônoma, cuja pretensão foi acolhida por outro motivo. 

Divergência configurada. Embargos de divergência parcialmente 

providos.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, os embargos de divergência tem como fi nalidade precípua 

a uniformização de teses jurídicas divergentes, ainda que de índole 

processual, o que se encontra presente na espécie.

II - Tratando-se de divergência sobre regra de direito processual, 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso.

III - “Alegados pela parte recorrida, perante a instância ordinária, 

dois fundamentos autônomos e sufi cientes para embasar sua pretensão, e 

tendo-lhe sido o acórdão recorrido integralmente favorável mediante a 

análise de apenas um deles, não se há de cogitar da oposição de embargos 

de declaração pelo vitorioso apenas para prequestionar o fundamento não 

examinado, a fi m de preparar recurso especial do qual não necessita (falta 

de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face de eventual 

recurso especial da parte adversária” (EREsp 595.742/SC, Segunda 

Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJe 13.04.2012).

IV - Considera-se prequestionada a questão levantada 

nas instâncias ordinárias perante o Tribunal a quo e reagitada em 

contrarrazões de Recurso Especial, ainda que não apreciada na origem, 

quando acolhida sua pretensão por fundamento outro igualmente 

suscitado, não havendo necessidade, nessa hipótese, de oferecimento 

de embargos declaratórios para provocar expressa manifestação sobre 

o tema levantado, por manifesta ausência de interesse.

Embargos de divergência parcialmente providos.

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, 
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por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes parcial 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio 

de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 07 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso de embargos de 

divergência interposto por Edgar Juan Zurita Pereira e Outros em face de 

acórdão proferido pela col. Sexta Turma desta eg. Corte, de relatoria do em. 

Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), cuja ementa 

foi assim defi nida:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo regimental no 

agravo regimental no recurso especial. Servidor público federal. Reajuste de 28,86%. 

Embargos à execução Prescrição. Interrupção de prazo. Protesto. Matéria de ordem 

pública. Prequestionamento. Indispensabilidade.

Agravo regimental desprovido.

Depreende-se dos autos que o apelo nobre ofertado pela União foi provido, 

com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, reconhecendo a prescrição da 

pretensão executória do recorrido, julgando assim procedentes os embargos à 

execução (fl s. 567/570). Diante disso, foi interposto Agravo Interno pela parte 

recorrida, que restou monocraticamente provido, para o fi m de negar seguimento 

ao Recurso Especial (fl s. 586/590), ante o reconhecimento do protesto interruptivo 

da prescrição, conforme seguinte excerto: “in casu, o prazo prescricional teve seu 

curso interrompido com o protesto interruptivo ajuizado pelo Sindicado em maio de 

2004 (fl s. 210), reiniciando-se a contagem do prazo pela metade” (fl . 588).
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Por sua vez, a União, inconformada, apresentou Agravo Interno, o qual 

igualmente restou provido monocraticamente (fl s. 602/604), para manter a 

decisão anterior de fl s. 567/570, acolhendo, o Relator, o argumento de que não 

teria ocorrido o necessário prequestionamento da matéria de ordem pública.

Contra tal decisão, a parte recorrida interpôs Agravo Interno, que restou 

não provido pela Sexta Turma, conforme ementa supra transcrita (fl s. 624/628), 

a qual entendeu pela indispensabilidade do prequestionamento para que pudesse 

ser conhecida a questão neste Tribunal. Opostos dois recursos de embargos de 

declaração, esses restaram rejeitados.

Irresignada, a parte aventou recurso de embargos de divergência 

sustentando disparidade com o julgamento proferido pela Segunda Seção, no 

EREsp n. 595.742/SC, de relatoria para lavratura do acórdão da em. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, bem como paradigma proferido pela Segunda Turma, no 

julgamento do AREsp n. 400.828/SP, de relatoria da em. Ministra Assussete 

Magalhães.

A divergência, em tese, segundo o embargante, consistiria na devolutividade dos 

recursos, e na confi guração de prequestionamento de fundamento levantado em sede 

recursal no Tribunal de origem que, mesmo não sendo examinado pela Corte, levaria 

a resultado já obtido pela parte.

Requer, ao fi nal, o conhecimento e provimento destes embargos “para que, 

afastado o óbice imposto pela Eg. Turma quanto à ausência de prequestionamento, seja 

apreciado o fundamento quanto à existência de protesto interruptivo da prescrição e, 

ato contínuo, negado provimento ao recurso especial da União” (fl . 702).

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação aos Embargos de 

Divergência, conforme fl s. 775-784, sustentando a manutenção do acórdão 

embargado, no sentido da necessidade de preenchimento do requisito do 

prequestionamento para conhecimento de matéria de ordem pública não 

debatida pelo acórdão regional.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Inicialmente, imperioso ressaltar 

a importância do recurso de embargos de divergência, que tem por fi nalidade 

precípua a consolidação de jurisprudência no âmbito do Excelso Supremo 
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Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo a evitar 

reiteração de julgamentos díspares em situações idênticas.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado recurso detém 

grande relevância, considerando ser o Tribunal responsável pela uniformização 

de jurisprudência no âmbito nacional, no tocante às interpretações da legislação 

infraconstitucional, logo, de maior abrangência.

Os embargos de divergência garantem não apenas a segurança jurídica, 

mas há consequente diminuição de recursos quando da consolidação da 

jurisprudência, com obediência ao princípio da celeridade jurídica, evitando-se 

proliferação recursal após consolidação de entendimentos.

Citamos, assim, a obra dos Autores Teresa Wambier, Maria Conceição, 

Leonardo Riberito e Rogério Mello (Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, São Paulo, 2016):

“Os embargos de divergência foram bastante alterados, principalmente quanto 

as suas hipóteses de cabimento. Procurou-se dar aos embargos de divergência bastante 

rendimento, de molde a que cumpram com efi ciência a sua função que é, em última 

análise, a de desestimular recursos para o STJ ou STF. Isto porque o fato de haver 

tese jurídica sobre a qual haja divergência interna corporis, no Tribunal Superior, é 

elemento que, obviamente, estimula recursos. O objetivo dos embargos de divergência 

é exata e precisamente o de uniformizar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

internamente.”

Na espécie, observa-se que o Embargante cumpriu as formalidades 

essenciais para o regular processamento e julgamento do presente recurso, 

com devido cotejo analítico entre os casos, demonstrando de forma evidente a 

divergência no acórdão embargado e paradigma.

Outrossim, tratando-se de questão processual (prequestionamento), 

desnecessário que os fatos em discussão no acórdão recorrido e paradigma sejam 

semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação 

do dispositivo de lei federal controvertido no recurso:

Processo Civil. Embargos de divergência em recurso especial. Divergência 

acerca de dispositivo de lei federal. Cabimento. Fraude de execução. Ciência 

de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Prova. Ônus do credor. 

Embargos de divergência conhecidos e providos.

1. Esta Segunda Seção decidiu recentemente que “tratando-se de divergência a 

propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige 
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que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas 

apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso”. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

29.02.2012, DJe 21.06.2012).

[...]

4. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 655.000/SP, Segunda 

Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10.06.2015, DJe 23.06.2015).

A divergência, in casu, consiste na devolutividade dos recursos, e na confi guração, 

ou não, do requisito do prequestionamento de fundamento levantado perante as 

instâncias ordinárias que, mesmo não analisado pela Corte de origem, levaria a 

resultado já obtido pela parte.

Explico. Extrai-se do presente acórdão embargado que a parte embargante 

foi vencedora em seu pleito perante a Corte de Origem, a qual acolheu um dos 

fundamentos de seu recurso relativo ao afastamento da prescrição, não analisando, 

por via de consequência, o segundo ponto suscitado para a igual repulsa da 

prejudicial de mérito, qual seja, protesto interruptivo. Ato contínuo, a parte 

embargada interpôs Recurso Especial. Em sede de contrarrazões ao Recurso 

Especial, a parte vencedora, ora embargante, novamente invocou o fundamento não 

analisado pela Corte a quo.

Chegando os autos nesta Corte Superior, foi dado provimento ao recurso 

especial (fls. 567/570). Diante disso, foi interposto o competente agravo 

regimental, ocasião em que a parte ora embargante levantou novamente o 

fundamento não analisado pela Corte Regional, fundamento esse que deu 

ensejo ao provimento de seu agravo, reformando a decisão agravada, e negando 

seguimento ao recurso especial da parte contrária (fl s. 586-590).

Diante disso, a parte ora embargada agravou, aduzindo que (fl . 597): “o 

agravo regimental dos recorrentes não poderia sequer ser conhecido, pois traz nítida 

inovação de fundamentação, os quais não foram apreciados pela origem.” Bem como 

que “Ademais, a despeito da tese ter sido ventilada nas contrarrazões do recurso 

especial, não foi apreciada pela Corte de origem, razão pela qual não se encontra 

presente o indispensável requisito do prequestionamento.”

Acolhendo esses argumentos, o em. Relator deu provimento ao agravo 

regimental para reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar 

provimento ao recurso especial, por entender que estava ausente o necessário 

prequestionamento (fl s. 624-628).
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Ato contínuo, após a rejeição de embargos declaratórios, foi interposto o 

presente recurso de embargos de divergência, em que a parte embargante trouxe 

paradigmas com questão processual idêntica, nos quais foi dada por esta Corte 

solução diversa quanto ao tema do prequestionamento. Para melhor constatar a 

disparidade na conclusão dos processos, convém transcrever trechos das ementas 

que demonstram, por si só, a divergência.

O acórdão paradigma, EREsp n. 595.742/SC, assim assim considerou:

Embargos de divergência. Inventário. Preclusão. Matéria suscitada em 

contrarrazões. Prequestionamento a cargo do recorrido. Recurso especial 

conhecido. Aplicação do direito à espécie. Divergência confi gurada.

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de 

direito processual não se exige que os fatos em causa nos acórdãos recorrido e 

paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

solução da questão de direito processual controvertida.

2. Segundo pacífica jurisprudência do STJ, não são cabíveis embargos de 

divergência para discussão de regra técnica de admissibilidade de recurso 

especial. A razão de ser desta uníssona jurisprudência é intuitiva e óbvia: as 

chamadas “regras técnicas de admissibilidade” devem ser apreciadas e ponderadas 

na análise de cada caso concreto, à vista dos fundamentos do acórdão recorrido e 

das razões das partes, bem ou mal conduzidas, vicissitudes que descaracterizam a 

possibilidade de reconhecimento da divergência.

3. Hipótese em que não se cuida de regra técnica de admissibilidade de recurso 

especial, mas de divergência acerca de questão de direito processual civil relativa 

aos limites da devolutividade do recurso especial após o seu conhecimento, 

quando o STJ passa a julgar o mérito da causa.

4. Alegados pela parte recorrida, perante a instância ordinária, dois fundamentos 

autônomos e sufi cientes para embasar sua pretensão, e tendo-lhe sido o acórdão 

recorrido integralmente favorável mediante a análise de apenas um dele, não se 

há de cogitar da oposição de embargos de declaração pelo vitorioso apenas para 

prequestionar o fundamento não examinado, a fi m de preparar recurso especial do 

qual não necessita (falta de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face 

de eventual recurso especial da parte adversária.

5. Reagitado o fundamento nas contrarrazões ao recurso especial do vencido, 

caso seja este conhecido e afastado o fundamento ao qual se apegara o tribunal de 

origem, cabe ao STJ, no julgamento do causa (Regimento Interno, art. 257), enfrentar 

as demais teses de defesa suscitadas na origem.

6. Embargos de divergência providos (EREsp 595.742/SC, Segunda Seção, Rel. 

Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.04.2012).
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O segundo paradigma invocado, AREsp n. 400.828/SP, assim considerou:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Hipótese em que o agravo em recurso especial foi 

conhecido, para negar seguimento ao recurso especial, diante do acolhimento 

da prescrição, argüida, pela parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso especial. 

Observância da regra técnica de julgamento do recurso especial, prevista no art. 

257 do RISTJ. Reconhecimento da prescrição, em consonância com a orientação 

do STF e do STJ. Agravo regimental improvido.

I. De acordo com a jurisprudência desta Corte, tendo o fundamento de defesa, 

entre outros, sido alegado, na instância ordinária, mesmo que não abordado, no 

voto condutor do acórdão do Tribunal de origem, que lhe foi favorável, por um dos 

fundamentos autônomos e sufi cientes, descabe exigir-se a oposição de Embargos 

de Declaração, a fi m de prequestionar o fundamento não examinado - no caso, a 

prescrição -, a fi m de preparar Recurso Especial de que o vitorioso não necessita e 

em relação ao qual não tem interesse recursal. Sendo o fundamento de defesa não 

examinado reafi rmado nas contrarrazões ao Recurso Especial, pode o STJ, uma vez 

conhecido o Especial e superando o fundamento utilizado no acórdão recorrido, 

enfrentar as demais teses de defesa, suscitadas na origem. Com efeito, “alegados 

pela parte recorrida, perante a instância ordinária, dois fundamentos autônomos 

e suficientes para embasar sua pretensão, e tendo-lhe sido o acórdão recorrido 

integralmente favorável mediante a análise de apenas um deles, não se há de cogitar 

da oposição de embargos de declaração pelo vitorioso apenas para prequestionar 

o fundamento não examinado, a fim de preparar recurso especial do qual não 

necessita (falta de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face de 

eventual recurso especial da parte adversária.

Reagitado o fundamento nas contrarrazões ao recurso especial do vencido, caso 

seja este conhecido e afastado o fundamento ao qual se apegara o tribunal de 

origem, cabe ao STJ, no julgamento do causa (Regimento Interno, art. 257), enfrentar 

as demais teses de defesa suscitadas na origem” (STJ, EREsp 595.742/SC, Rel. Ministro 

Massami Uyeda, Relatora p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

DJe de 13.04.2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 174.568/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJU de 09.10.2000; STJ, EDcl no REsp 17.646/RJ, 

Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJU de 29.06.1992.

II. No caso, ao interpor o Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, 

a e c, da Constituição Federal, contra o acórdão que denegara a Segurança por 

ela impetrada, a contribuinte recorrente apontou divergência jurisprudencial, 

bem como contrariedade ao art. 535 do CPC, à Lei Complementar n. 7/1970, à Lei 

Complementar n. 70/1991, à Lei n. 9.715/1998 e à Lei n. 9.718/1998. Na decisão 

agravada, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar seguimento 

ao Recurso Especial, embora por fundamento diverso do acórdão recorrido, com 

aplicação do direito à espécie, acolhendo-se a arguição da prescrição. Ou seja, 

foi negado seguimento ao aludido Recurso e mantido o acórdão do Tribunal de 
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origem, que denegara a segurança, ainda que por fundamento jurídico diverso, 

qual seja a ocorrência da prescrição.

Entretanto, não houve decretação, de ofício, da prescrição, pois esta havia 

sido arguida, pela Fazenda Nacional, tanto nas contrarrazões à Apelação, quanto 

nas contrarrazões ao Recurso Especial. Na realidade, houve observância da regra 

técnica de julgamento do Recurso Especial, prevista no art. 257 do Regimento 

Interno do STJ, em conformidade com os supracitados precedentes deste Tribunal.

III. Uma vez conhecido o Recurso Especial da parte vencida, a decretação da 

prescrição, arguida, pela Fazenda Nacional, nas contrarrazões ao mencionado 

Recurso, não implicou violação aos arts. 2º, 128 e 460 do CPC, tampouco ofensa 

ao princípio que veda a reformatio in pejus, porquanto a prescrição foi decretada 

em decorrência da aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do 

Regimento Interno do STJ.

[...]

VII. Agravo Regimental improvido (AgRg no AgRg no AREsp 400.828/SP, 

Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.10.2015).

Em espécie, como dito, o acórdão embargado entendeu que não estava 

presente o necessário prequestionamento, mesmo a parte tendo suscitado a 

questão relativa ao protesto interruptivo da prescrição em suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, cuja pretensão acabou sendo acolhida por outro fundamento 

igualmente suscitado, e novamente levantada em sede de contrarrazões ao 

Recurso Especial.

Enquanto isso, nos autos em que proferidos os acórdãos paradigmas, 

o entendimento foi no sentido de que, se a parte foi vencedora na Corte de 

origem, por acolhimento de um dos fundamentos autônomos levantados, os 

quais foram renovados em sede de contrarrazões ao recurso especial, não haveria 

interesse recursal em opor embargos de declaração para provocar o exame dos 

demais fundamentos não analisados, eis que já vencedora, cabendo à Corte 

Especial analisar tais fundamentos caso recebido o Recurso Especial.

Como se vê, a situação processual aqui tratada é idêntica, contudo a solução foi 

diversa.

Com o devido respeito, entendo acertada a decisão adotada nos acórdãos 

paradigmas, uma vez que a evolução histórica do Processo Civil demonstra o 

desprendimento de formalidade exacerbada em prol do julgamento do mérito, 

para o alcance efetivo do direito material.

Ademais, é assente nesta Corte que o julgador não está adstrito a 

responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão. 
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Como corolário lógico, a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não 

examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser 

considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões. 

E esta conclusão se dá, principalmente, porque o vencedor não detém interesse 

em interpor embargos de declaração para ver apreciada tese levantada e 

não examinada pela corte de origem, pois nenhum resultado prático obterá, 

considerando já ter logrado êxito em seu pleito, a partir do acolhimento de 

outro fundamento pela instância ordinária. Nesse sentido, tal fato não deve 

repercutir em desfavor do embargante que, de modo expresso, trouxe os demais 

fundamentos nas contrarrazões ao recurso especial.

Sobre o tema, transcrevo excerto do voto vencedor proferido pela em. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento dos Embargos de 

Divergência n. 595.742/SC, que muito bem explorou a temática:

“Repito: a questão versada nos presentes embargos de divergência é 

relevantíssima. A prevalecer a tese adotada pela 3ª Turma, manifestamente divergente 

do acórdão paradigma, passa a ser grande o risco da parte vencedora nas instâncias 

ordinárias, quando embasado seu direito em vários fundamentos autônomos, vier a 

ser vencedora por fundamento posteriormente reformado pelo STJ. Nenhum ato de 

diligência de seus patronos poderá assegurar seus direitos, salvo talvez a via ainda 

mais estreita da ação rescisória.

Lembro, a propósito, antigo precedente da 3ª Turma no qual se registrou que 

a ausência de interesse em recorrer da parte que obteve êxito integral na causa não 

impede seja conhecido o recurso especial e a ele negado provimento “com base em 

fundamento exposto na causa, mas não considerado no acórdão recorrido, que teve 

outro como bastante” (REsp 17.464/RJ, DJ. 29.6.1992).

Do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Eduardo Ribeiro, considero 

pertinente destacar a seguinte passagem:

“À parte que teve sua pretensão inteiramente atendida, não é dado 

recorrer, por faltar-lhe interesse. O processo não visa à discussão de teses 

acadêmicas, mas ao fim pragmático de assegurar a um dos litisconsortes 

determinado bem da vida. Desse modo, a quem já obteve tudo o que poderia 

obter, não será lícito pretender outro pronunciamento judicial, apenas porque 

não considerado determinado fundamento, sem que daí adviesse qualquer 

consequência prática. No caso em exame, o autor fora vencedor, garantindo-se-lhe 

a renovação compulsória do contrato. Não lhe era possível recorrer. O fundamento 

desconsiderado no julgamento, mas debatido no processo, não deixaria, entretanto, 

de existir. Inadmissível fosse agora negada a renovação, embora a ela tivesse o autor 
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direito, por desconhecer razão de que as instâncias ordinárias não cuidaram, já que 

entendiam haver outro motivo, bastante para conduzir ao mesmo resultado.

Diversa, obviamente, a posição do recorrente. Sendo vencido, a ele interessa 

recorrer. Ao trazê-lo, deverá deduzir toda a matéria que lhe aproveite. Disso se 

abstendo, não se cogitará do que omitiu.

De outra parte, para que se vislumbre o especial, necessário o prequestionamento, 

pela evidente razão de que não poderá o Tribunal a quo ter contrariado a lei quanto 

a matéria de que não tratou. Menos ainda dissentir de outro julgado. Entretanto, 

não se exigirá prequestionamento quanto a temas capazes de levar a que se negue 

provimento ao recurso. Não se reformará decisão juridicamente correta, quanto à 

conclusão, apenas porque acolhido o fundamento errado, dos vários debatidos na 

causa”

[...]

Reitero que o recurso especial interposto pela ora embargada foi admitido, 

hipótese em que deve o Tribunal aplicar o direito à espécie, com a apreciação de 

todas as questões discutidas nos autos, ainda que não examinadas pelo Tribunal de 

origem, conforme entendimento da Corte Especial, confi ra-se:

“Embargos de divergência. Recurso especial. Técnica de julgamento.

1. Se o Tribunal local acolheu apenas uma das causas de pedir declinadas na 

inicial, declarando procedente o pedido formulado pelo autor, não é lícito ao Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial do réu, simplesmente declarar 

ofensa à Lei e afastar o fundamento em que se baseou o acórdão recorrido para 

julgar improcedente o pedido.

2. Nessa situação, deve o Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, 

apreciando as outras causas de pedir lançadas na inicial, ainda que sobre elas não 

tenha se manifestado a instância precedente, podendo negar provimento ao recurso 

especial e manter a procedência do pedido inicial.

(EREsp 58.265/SP, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros).

Inclusive, já tive a oportunidade de me manifestar, quando do julgamento do 

EREsp n. 1.088.405/RS, desta Corte Especial, assentando que, uma vez superado 

o argumento acolhido pelo Tribunal de Origem, cabe a esta Corte Superior, no 

prosseguimento do julgamento do Recurso Especial, examinar os demais fundamentos 

suscitados nas contrarrazões, ainda que não anteriormente apreciados:

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. Teses 

suscitadas na instância de origem. Acolhimento de parte dos fundamentos. 

Necessidade de análise dos demais. Aplicação do direito à espécie.
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I - Caso o e. Tribunal a quo julgue procedente o pedido acolhendo uma das 

causas de pedir elencadas na inicial, o e. Superior Tribunal de Justiça deve, antes de 

prover o recurso especial da parte contrária, enfrentar as demais teses suscitadas nas 

contrarrazões recursais, aplicando o direito à espécie. Precedentes. (Art. 257 do RISTJ e 

Súmula n. 456 do Pretório Excelso).

II - In casu, o autor apresentou perante o e. Tribunal a quo, além da prejudicial 

de prescrição, outros fundamentos para ver reconhecida a procedência do seu 

pedido, sendo acolhidas a ausência de amparo normativo e a inobservância dos 

princípios da legalidade, da tipicidade e da anterioridade para dar provimento ao 

recurso.

III - Interposto recurso especial pelo agravante, e tendo o agravado reproduzido 

em suas contrarrazões as alegações trazidas em sede de apelação, deve a c. 

Primeira Turma, no julgamento do recurso especial, prosseguir no exame dos 

demais fundamentos suscitados, aplicando o direito à espécie.

Agravo regimental desprovido (AgRg nos EREsp 1.088.405/RS, Corte Especial, 

de minha relatoria, julgado em 17.11.2010, DJe 17.12.2010).

Importante destacar o comando contido no art. 255, § 5º, do RISTJ, o qual 

corrobora o raciocínio ora desenvolvido:

“§ 5º No julgamento do recurso especial, verifi car-se-á, preliminarmente, se 

o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá 

do recurso; se pela afi rmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com 

observância da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.”

Nesse mesmo sentido, destaca-se o teor da Súmula n. 456 do e. Supremo 

Tribunal Federal, igualmente aplicável ao recurso especial, ante os mesmos 

contornos conferidos aos recursos excepcionais, verbis:

“O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a 

causa, aplicando o direito à espécie.”

Assim, no caso, há se ter como prequestionada a matéria alusiva ao protesto 

interruptivo, porquanto reiteradamente levantada pela parte nos sucessivos 

recursos, ainda que não examinada pelo Tribunal de de Apelação.

Todavia, descabido o julgamento do ponto propriamente dito (interrupção 

da prescrição) em sede de Embargos de Divergência, na medida em que ultrapassa 

o âmbito da divergência propriamente dita posta em debate e acima acolhida, 

máxime que é vedado analisar neste recurso outros temas que não tenham sido 

objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo.
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Nesses termos, deve ser cassado o acórdão proferido em sede de Agravo 

Regimental (fl s. 624/628), para que novo julgamento seja proferido, partindo do 

prequestionamento ora reconhecido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de embargos de 

divergência para reconhecer como prequestionada a questão alusiva ao protesto 

interruptivo arguido pela ora embargante em suas razões recursais, cassando o 

acórdão embargado de fl s. 624/628, a fi m de que novo julgamento seja realizado.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.210.962-PR 

(2012/0225373-9)

Relator: Ministro Humberto Martins

Embargante: Tramontina e Vieira Ltda

Advogado: Fernao Justen de Oliveira e outro(s) - PR018661

Embargado: Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e 

Região Metropolitana - Unimed Curitiba

Advogado: Pedro Henrique Xavier e outro(s) - PR006511

EMENTA

Processo Civil. Embargos de divergência. Execução. Multa diária 

em sede de produção antecipada de provas. Impossibilidade. Acórdão 

embargado em consonância com a jurisprudência. Divergência não 

demonstrada.

1. Cinge-se a controvérsia à suposta divergência sobre a 

possibilidade de fi xação de multa por descumprimento de liminar 

deferida em medida cautelar de produção de prova.

2. A multa cominatória prevista nos arts. 461 e 461-A do 

CPC/1973 incide em hipóteses de cumprimento de obrigação de 

direito material de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, a qual não 

se confunde com o cumprimento na ação cautelar de antecipação de 
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provas, ainda que na hipótese de descumprimento de ordem incidental 

de exibição de documento ou coisa. Precedentes.

3. Incidência da Súmula 168 do STJ: “Não cabem embargos de 

divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado”.

4. A caracterização do dissenso pretoriano exige demonstração 

efetiva da divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma, 

esclarecendo-se as circunstâncias que identifi quem ou assemelhem 

os casos confrontados que tiveram pronunciamentos diametralmente 

opostos, o que não ocorreu na espécie.

Embargos de divergência não conhecidos.

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, não conhecer dos embargos de divergência, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 

Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, 

Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e João Otávio 

de Noronha.

Sustentaram oralmente o Dr. Paulo Osternack Amaral, pela embargante, e 

o Dr. Luciano Giacomet, pela embargada.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Vice-Presidente

DJe 28.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência 

opostos por Tramontina e Vieira Ltda. contra acórdão da Terceira Turma 
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relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva cuja ementa transcrevo (fl . 

1.615, e-STJ):

Recurso especial. Execução. Multa diária. Produção antecipada de provas. 

Impugnação à execução. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 535 do CPC. 

Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Súmula n. 211/STJ. Verifi cação da 

essencialidade de peça faltante em agravo de instrumento. Análise em sede de 

recurso especial. Inviabilidade. Súmula n. 7/STJ. Execução de multa diária fi xada 

em ação cautelar de produção antecipada de provas. Ausência de previsão legal. 

Inexequibilidade do título executivo.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação 

do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela 

parte.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, 

a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do 

recurso especial (Súmula n. 211/STJ).

3. A verificação da essencialidade da peça considerada dispensável pelas 

instâncias ordinárias para o conhecimento do agravo de instrumento demandaria 

incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na 

estreita via do recurso especial, consoante entendimento sumulado no enunciado 

n. 7 deste Tribunal.

4. A multa cominatória, prevista nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo 

Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento 

de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa.

5. Incabível a imposição de multa cominatória no caso concreto ante a ausência 

de previsão legal. De consequência, é inexequível o título executivo originário de 

decisão judicial que fi xou a referida multa diária.

6. Recurso especial de Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba 

e Região Metropolitana - Unimed Curitiba conhecido em parte e, nessa parte, 

provido. Recurso especial de Tramontina e Vieira Ltda conhecido em parte e, nessa 

parte, não provido.

A embargante alega divergência jurisprudencial quanto ao cabimento 

de multa por descumprimento de ordem em medida cautelar de produção de 

provas.

Acresce que a Primeira Seção desta Corte (REsp 1.112.862/GO) fi rmou 

entendimento no sentido de admitir a aplicação da multa cominatória prevista 

no art. 461 do CPC na hipótese de descumprimento de ordem incidental de 

apresentação de extratos analíticos.
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Aduz que, em relação ao acórdão do REsp 719.344/PE, este considerou 

que a apresentação de extratos analíticos das contas vinculadas ao FGTS pela 

Caixa Econômica Federal confi guraria obrigação de fazer.

Argumenta que, no julgamento do REsp 885.737/SE, admitiu-se a 

cominação de multa diária para o descumprimento de ordem judicial em se 

tratando de ação cautelar.

No tocante ao REsp 759.790/RS, acrescenta que o Código de Processo 

Civil autoriza a fi xação das astreintes como meio coercitivo de cumprimento das 

prestações de qualquer das espécies de obrigações (fazer, não fazer e dar).

Pontua que o acórdão recorrido aplicou honorários de sucumbência 

exorbitantes, o que contraria o decidido pela Primeira Turma deste egrégio 

Tribunal, no julgamento do AgRg no REsp 1.263.906/PR, quanto à 

interpretação do § 4º do art. 20 do CPC.

Assevera que “o v. acórdão atribuiu à Unimed o valor de R$ 80 mil pela 

atuação em incidente processual do cumprimento de sentença, no âmbito do 

qual não se desenvolveu nenhuma dilação probatória. Esse valor extrapola em 

muito os critérios de equidade e razoabilidade, impostos pelo § 4º do art. 20 do 

CPC e defi nidos pela 1ª Turma do E. STJ” (fl . 1.682, e-STJ).

Arremata que o acórdão recorrido não analisou a preclusão, por entender 

que não houve prequestionamento quanto ao tema, enquanto o acórdão proferido 

no AgRg no REsp 1.276.518/MS considera possível o prequestionamento 

implícito para fi ns de conhecimento da matéria impugnada.

Eis os principais paradigmas colacionados para embasar a divergência:

Fornecimento de energia elétrica. Interrupção. Decisão interlocutória. 

Religamento. Descumprimento. Astreintes. Execução. Possibilidade.

I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que manteve 

decisão interlocutória que determina a imediata execução de multa diária pelo 

descumprimento da ordem Judicial.

II - Considerando-se que a “(...) função das astreintes é vencer a obstinação 

do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a 

partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância” (REsp n. 699.495/RS, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJ de 05.09.2005), é possível sua execução de imediato, sem que tal se 

confi gure infringência ao artigo 475-N, do então vigente Código de Processo Civil.

III - “Há um título executivo judicial que não se insere no rol do CPC 475-N mas 

que pode dar ensejo à execução provisória (CPC 475-O). É a denominada decisão 

ou sentença liminar extraída dos processos em que se permite a antecipação da 
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tutela jurisdicional, dos processos cautelares, ou das ações constitucionais” (CPC 

comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista 

dos Tribunais, 9ª ed, pág. 654).

IV - A hipótese em tela se coaduna com o que disposto no artigo 461, § 4º, do 

CPC, tendo em vista o pleno controle da recorrente sobre a execução da ordem 

judicial.

V - Recurso especial improvido. (REsp 885.737/SE, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, julgado em 27.2.2007, DJ 12.4.2007, p. 246.)

Processual Civil. Art. 461, § 4º, do CPC. Obrigação de fazer. Caixa Econômica 

Federal. Apresentação de extratos de contas vinculadas ao FGTS. Cominação de 

multa diária. Astreintes. Possibilidade.

1. Recurso repetitivo julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, com fulcro no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que “a 

responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica 

Federal - enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a todos os 

documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias 

ao correto exame do pleiteado pelos fundistas” (REsp 1.108.034/RN, Rel. Min. 

Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009, DJe 25.11.2009).

2. O presente recurso especial repetitivo trata da consequência lógica pelo não 

cumprimento da obrigação imposta à CEF, qual seja, a possibilidade de aplicação 

de multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC.

3. É cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de 

fazer (astreintes), nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, no caso de atraso no 

fornecimento em juízo dos extratos de contas vinculadas ao FGTS.

4. A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustifi cada do sujeito 

passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de 

enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve 

nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Precedentes: REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 

DJe 11.12.2009. AgRg no REsp 1.096.184/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe de 11.3.2009; REsp 1.030.522/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 19.2.2009, DJe 27.3.2009; REsp 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ 

de 9.11.2006.

Recurso especial improvido para reconhecer a incidência da multa. Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 

do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 1.112.862/GO, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, julgado em 13.4.2011, DJe 4.5.2011.)

Administrativo e Processual Civil. Fornecimento de medicamento. Omissão 

no acórdão. Inocorrência. Fixação de multa diária. Obrigações de dar e de fazer. 

Previsão legal.
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I - Não houve a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, eis que o Tribunal a 

quo julgou satisfatoriamente a lide, pronunciando-se sobre o tema proposto, que 

restou prequestionado.

II - A recorrente insurge-se contra o decisum do Tribunal a quo, sustentando 

que a hipótese (fornecimento de medicamento) é de obrigação de dar e não de 

fazer, afi rmando que não é permitido pela lei o estabelecimento de astreintes 

como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de dar. I

III - Sucede que, por força do art. 461-A, § 3º, do CPC, o estabelecimento de 

multa pecuniária também tem aplicação nos casos de obrigações de dar, não 

devendo ser acolhido, dessa forma, o pleito formulado pela recorrente, fi cando 

patente que o CPC autoriza a fi xação das astreintes como meio coercitivo de 

cumprimento das prestações de qualquer das espécies de obrigações (fazer, não 

fazer e dar).

IV - Recurso especial improvido. (REsp 759.790/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Primeira Turma, DJ 10.4.2006.)

Pugna, por fi m, pelo provimento destes embargos de divergência.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos 

embargos de divergência em parecer cuja ementa transcrevo (fl . 1.802, e-STJ):

Processual Civil. Embargos de divergência no recurso especial. 1. Multa 

cominatória em cautelar de exibição de provas com o intuito de realização de 

perícia de informática. Impossibilidade. Arestos indicados como paradigmas. 

Ausência de similitude fática. 2. Insurgência quanto ao valor dos honorários 

arbitrados. Peculiaridades do caso concreto. Divergência não comprovada quanto 

ao ponto.

1 - Na espécie, a tese central da insurgência reside na divergência apontada 

pelo embargante quanto à possibilidade de fi xação de multa por descumprimento 

de liminar deferida em medida cautelar de produção de provas com o especial 

fi m de realização de perícia de informática.

2 - A análise dos precedentes indicados como paradigmas (Recursos Especiais 

n. 885.737/SE, 1.112.862/GO, 719.344/PE e 759.790/RS) revela a ausência de 

similitude fática entre os arestos, o que demonstra a inexistência da divergência 

autorizativa do manejo dos presentes embargos.

3 - Quando às alegadas divergências atinentes à fixação dos honorários 

sucumbenciais e do prequestionamento implícito, não há falar em divergência, 

pois os acórdãos colacionados não podem ser aproximados à espécie, dada a 

visível diferença entre as situações fáticas de cada acórdão.

4 - “(...) 1 - Inexiste a imprescindível similitude fática e jurídica entre os acórdãos 

que possibilite o conhecimento dos embargos de divergência, a teor do art. 
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266, § 3º, c/c art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2 - Agravo Regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.232.801/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.11.2013, DJe 21.11.2013).

5 - Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento 

dos embargos de divergência.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): A parte embargante 

apresentou memoriais em 20.2.2018.

Extrai-se da petição dos embargos de divergência quatro dissídios 

apontados pela parte embargante: (I) divergência sobre o cabimento de multa 

diária em medidas cautelares; (II) multa diária por descumprimento de ordem 

incidental; (III) cabimento de multa diária por descumprimento de ordem 

incidental; (IV) impossibilidade de fi xação de honorários exorbitantes; e (V) 

ausência de prequestionamento sobre a preclusão do direito de impugnar a 

multa.

A maioria deles, de uma forma ou de outra, envolve saber se é possível, ou 

não, aplicar multa diária na cautelar de exibição de documentos.

Resume-se, portanto, a controvérsia trazida por Tramontina e Vieira Ltda. 

à alegação de divergência quanto à possibilidade de fixação de multa por 

descumprimento de liminar deferida em medida cautelar de produção de prova.

Pois bem. Estes embargos de divergência não podem ser conhecidos.

O acórdão ora embargado, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, entendeu que não caberia estabelecer multa diária em desfavor 

da embargada Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e Região 

Metropolitana (Unimed Curitiba), porquanto tal imposição seria descabida na 

ação de exibição de documentos, o que tornaria inexequível o título executivo 

originário de decisão judicial que fi xou a referida multa, verbis:

Cuida-se de entendimento fi rmado na premissa de que a multa cominatória, 

prevista nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada por lei 

para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação 

de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa.
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No caso dos autos, que versa sobre ação cautelar de antecipação de provas, 

a exemplo do que ocorre nas ações cautelares de exibição de documentos, o 

escopo não é o de assegurar, de pronto, o cumprimento antecipado ou defi nitivo 

de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa, 

mas sim o de preservar a própria prova, geralmente como medida preparatória 

para uma posterior ação judicial principal.

São, portanto, ambas medidas de natureza cautelar de cunho probatório (fl . 

1.625, e-STJ).

É verdade que o enunciado da Súmula 372 do STJ dispõe que: “Na ação de 

exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória”.

Trata-se de orientação que esclarece que a multa cominatória com previsão 

nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil de 1973 deve incidir nas 

hipóteses que versem sobre cumprimento de obrigação de direito material de fazer, 

não fazer ou entregar coisa certa, a qual não se confunde com o cumprimento na 

ação cautelar de antecipação de provas (como a exibição de documentos, caso dos 

autos).

Corroboram a correção do acórdão ora embargado inúmeros precedentes 

desta Corte, tais como:

Agravo interno. Recurso especial. Ação cautelar de exibição de documentos. 

Cumprimento de sentença. Cominação de multa diária. Revisão. Possibilidade. 

Coisa julgada. Preclusão. Não ocorrência.

1. Em sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da 

multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973.

2. A jurisprudência do STJ fi rmou o entendimento no sentido de que o art. 

461 do CPC/1973 autoriza ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, 

afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insufi ciente ou excessivo, 

mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em 

preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.673.131/SP, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 

4.12.2017.)

Processual Civil. Agravo interno. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Agravo 

em recurso especial. Ação cautelar de exibição de documentos. Multa diária. Trânsito 

em julgado. Afastamento. Possibilidade. Observância da Súmula n. 372 do STJ. 

Súmula 83 do STJ. Precedentes. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, 

devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário 
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do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da 

determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento 

segundo o qual “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória” (Súmula n. 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 

461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, 

mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 817.270/SC, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.4.2017, DJe 26.5.2017.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de exibição de documentos. 

Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Preclusão. Não ocorrência. 

Agravo desprovido.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ).

2. O entendimento desta eg. Corte pacifi cou-se no sentido de que o artigo 

461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a 

requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar 

insufi ciente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.402.310/PR, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7.2.2017, DJe 16.2.2017.)

Bem discerniu o relator do aresto embargado que o caso concreto não é 

de aplicação pura e simples da Súmula 372 do STJ, mas, principalmente, de 

falta de previsão legal, haja vista cuidar-se de mero ato processual integrativo do 

procedimento cautelar da produção antecipada de provas.

Destaque-se, ainda, que adotam a linha de entendimento no sentido de 

impossibilidade da aplicação de multa diária nesse tipo de cautelar, ainda que na 

hipótese de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou 

coisa, os seguintes julgados:

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação 

incidental de exibição de documentos. Astreintes. Descabimento. Súmula n. 372/STJ. 

Decisão mantida.
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1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é descabida a fi xação de astreintes 

em ação de exibição de documentos (Súmula n. 372/STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 363.867/SC, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.10.2015, DJe 

26.10.2015.)

Agravo regimental em recurso especial. Ação de cobrança. Pedido incidental 

de exibição de documentos. Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. 

Precedentes. Inconformismo da autora.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de 

documentos não cabe aplicar multa cominatória (Súmula 372 do STJ). Esse 

entendimento aplica-se, pelos mesmos fundamentos, para afastar a cominação de 

multa diária para forçar a parte a exibir documentos em medida incidental no curso 

de ação ordinária. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.310.944/SP, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 24.9.2015.)

Recurso especial. Ação de conhecimento. Fase instrutória. Ordem incidental de 

exibição de documentos. Multa. Não cabimento.

1.- Não cabe aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem incidental 

de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 355 a 363 do Código de 

Processo Civil, porquanto já prevêem especificamente os dispositivos legais a 

presunção fi cta em caso de recusa considerada ilegítima.

2.- Extensão do entendimento contido na Súmula 372/STJ às determinações 

incidentais de exibição de documento no processo, casos em que deverá ser 

observada a regra prevista no art. 359 do CPC.

3.- Recurso Especial provido. (REsp 1.245.961/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, julgado em 14.2.2012, DJe 9.3.2012.)

Na espécie, incide a Súmula 168 do STJ, segundo a qual “não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no 

mesmo sentido do acórdão embargado”.

Ademais, os precedentes colacionados pela ora embargante não se prestam 

para embasar a suposta divergência, pois dizem respeito à previsão legal para 

cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou entregar 

coisa certa, ao passo que o caso dos autos é atinente ao cumprimento da ação 

cautelar de antecipação de provas.

A caracterização do dissenso pretoriano exige, contudo, demonstração 

efetiva da divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma, esclarecendo-
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se as circunstâncias que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados 

que tiveram pronunciamentos diametralmente opostos, o que não ocorreu na 

espécie.

Prejudicada a análise da divergência quanto à suposta exorbitância dos 

honorários advocatícios fi xados na origem, matéria esta que não foi objeto de 

debate de mérito no acórdão embargado.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

INQUÉRITO N. 980-DF (2013/0373131-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Requerente: Justiça Pública

Requerido: Em apuração

EMENTA

Processual Penal. Inquérito. Pedido de arquivamento 

manifestado pelo Subprocurador-Geral da República, no exercício da 

função delegada pelo PGR. Delito de falsidade ideológica eleitoral. 

Art. 350 da Lei n. 4.737/1965. Origem. Depoimentos colhidos na 

Operação Apocalipse, defl agrada pela Polícia Civil de Rondônia. 

Disparidade entre versões de depoentes. Alegações não corroboradas 

por testemunhas. Ausência de prova documental. Inviabilidade do 

prosseguimento da investigação. Impossibilidade de objeção ao pleito 

de arquivamento formulado pelo Ministério Público. Art. 28 do CPP. 

Inaplicabilidade. Pedido de arquivamento deferido. Observados os 

termos do art. 18 do CPP.

I - Inquérito instaurado para apurar fatos que, em tese, 

confi gurariam a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral 

previsto no art. 350 da Lei n. 4.737/1965, noticiados pelo Ministério 

Público e Polícia Civil de Rondônia. Depoimentos colhidos durante a 

denominada Operação Apocalipse.
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II - Depois de efetivadas diversas diligências, o Ministério 

Público Federal consigna que, diante da disparidade entre as versões 

apresentadas nos depoimentos prestados e da não comprovação 

dos fatos noticiados, os quais não foram corroborados por provas 

testemunhal ou documental, mostra-se inviável o prosseguimento da 

investigação.

III - Pedido de arquivamento que deve ser deferido, nos termos 

postulados. Precedentes. (NC 65/PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

DJ 13.11.2000; Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 

11.6.2001; NC 206/CE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 25.3.2002; 

RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 20.11.2002, NC 198/

PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 5.3.2003; RP 215/MT, Rel. Min. 

Franciulli Netto, DJ 9.12.2003; Inq 456/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, 

DJ 10.10.2005).

IV - Jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior no sentido 

de que o pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo 

Procurador-Geral da República, ou mesmo pelo Vice-Procurador-

Geral da República, nos casos em que ofi cia por delegação daquele, 

vincula o STJ, sendo inaplicável a disposição contida no art. 28 da lei 

adjetiva penal. Precedentes. Inq 473/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 27.11.2013; Inq 967/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

30.3.2015).

V - Pedido de arquivamento deferido, para o fi m de determinar 

o arquivamento do inquérito, observada a possibilidade de reabertura 

do procedimento, nos termos do art. 18 do CPP.

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 arquivamento, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto 

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, 

Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito 

Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de 

Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.
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Brasília (DF), 06 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 9.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de inquérito instaurado para 

apurar eventuais irregularidades no fi nanciamento da campanha eleitoral de 

Confúcio Aires Moura, em 2010, ao Governo do Estado de Rondônia, as quais 

foram noticiadas ao Ministério Público pela Polícia Civil daquele estado, em 

ofício instruído com cópias de depoimentos colhidos durante a denominada 

Operação Apocalipse.

Os fatos noticiados confi gurariam, em tese, a prática do crime previsto no 

art. 350 da Lei n. 4.737/1965.

Após realização de diversas diligências, o Parque Federal manifestou-se, às 

fl s. 230/240, tendo apresentado a seguinte conclusão e, ao fi nal, requerimento 

transcrito:

[...]

16. Diante, pois, da disparidade entre as versões apresentadas a cada 

depoimento prestado, e da não comprovação das alegações de Fernando Braga 

Serrão, Alberto Siqueira Ferreira e Izaías Alves, uma vez que não corroboradas por 

testemunhas, bem como por não terem sido apresentados quaisquer documentos 

referentes aos pagamento citados que possam ser vinculados a doações tidas por 

irregulares para a campanha de Confúcio Aires Moura em 2010, mostra-se inviável 

o prosseguimento da presente investigação.

17. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o arquivamento deste 

Inquérito, com a ressalva do art. 18 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O Ministério Público Federal 

requer o arquivamento do presente inquérito por entender que se mostra 
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inviável o prosseguimento da investigação, diante da impossibilidade de serem 

corroboradas as notícias de fatos criminosos que deram início à apuração, apesar 

de realizadas diversas diligências para tal fi m.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca no sentido de que o pedido 

de arquivamento de inquérito, peça de informação ou qualquer expediente 

revelador de notícia-crime formulado pelo Procurador-Geral da República, ou 

mesmo pelo Vice-Procurador-Geral da República, nos casos em que ofi cia por 

delegação daquele, vincula o STJ, sendo inaplicável a disposição contida no art. 

28 da lei adjetiva penal. Nesse sentido: STJ, Inq 473/GO, Corte Especial, DJe 

de 27.11.2013 e Inq 967/DF, Corte Especial, DJe 30.3.2015.

Verifi ca-se, assim, que o acolhimento da manifestação do MPF é medida 

que se impõe, nos termos, como postulada. Precedentes. (NC 65/PB, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, DJ 13.11.2000; Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha, DJ 11.6.2001; NC 206/CE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 

25.3.2002; RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 20.11.2002, NC 

198/PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 5.3.2003; RP 215/MT, Rel. Min. Franciulli 

Netto, DJ 9.12.2003; Inq 456/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 10.10.2005).

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Parquet Federal para o 

fi m de determinar o arquivamento do presente inquérito, com fundamento nos 

arts. 34, XVII, e 219, I, ambos do RISTJ, c/c o art. 3º, I, da Lei n. 8.038/1990, 

observada a possibilidade de reabertura do procedimento, nos termos do art. 18 

do Código de Processo Penal.

É o voto.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 15.091-EX 

(2015/0322950-5)

Relator: Ministro Humberto Martins

Requerente: D P S

Requerente: E S

Advogada: Larissa Fonseca dos Santos e Silva - DF022766

Requerido: A DA S B

Advogado: Defensoria Pública da União - Curador Especial
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EMENTA

Direito Internacional Privado. Pedido de homologação de 

sentença estrangeira. Contestação. Alegação de ausência de prova 

de trânsito em julgado. Carimbo que comprova o fato. Situação 

defi nitiva. Ausência de citação no processo original. Inexistência de 

interesse em participar no processo estrangeiro. Citação no presente 

feito. Desinteresse evidente mitiga o óbice de citação. Adoção benéfi ca 

em sintonia com realidade consolidada. Precedentes.

1. Cuida-se de pedido de homologação de sentença de adoção 

de um menor brasileiro e estrangeiro por mãe brasileira, com 

consentimento do pai, o qual também possui cidadania dupla; a mãe 

biológica foi representada pela Defensoria Pública da União, a qual 

manejou dois óbices formais à homologação, assim como alega haver 

ofensa à ordem jurídica pátria.

2. Não há falar em ausência na prova do trânsito em julgado da 

sentença estrangeira, pois existe um carimbo aposto nela (fl . 15), com 

a devida tradução juramentada (fl . 21); ainda que houvesse dúvida, o 

caso dos autos bem evidencia que a adoção ocorrida no estrangeiro é 

defi nitiva e consolidada. Precedente: SEC 3.281/EX, Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, Corte Especial, publicado no DJe em 

19.12.2011.

3. O título judicial estrangeiro indica que não houve interesse 

da mãe biológica em participar do processo original, bem como não 

houve interesse dela em se manifestar no pleito de homologação, 

apesar de ter sido devidamente citada (fl . 70); a jurisprudência do STJ 

já fi rmou que o manifesto desinteresse em participar da lide pode 

acarretar a mitigação do óbice alegado pela requerida: SEC 6.396/

EX, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, publicado no 

DJe em 6.11.2014.

4. No caso dos autos, a sentença estrangeira frisa que a adoção é 

benéfi ca ao menor, bem como o contexto demonstra que a criança está 

inserida em uma unidade familiar, residindo no país estrangeiro desde 

tenra idade, em situação consolidada (fl s. 21-22); a Corte Especial 

do STJ possui jurisprudência favorável em prol da homologação de 

adoção, quando o menor reside no estrangeiro com a parte adotante 
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por muitos anos, em companhia de um dos pais biológicos: SEC 8.600/

EX, Rel. Ministro Og Fernandes, publicado no DJe em 16.10.2014.

5. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do STJ tem o 

entendido ser possível a concretização da adoção sem a anuência de 

um dos pais biológicos se tal decisão jurídica for favorável ao interesse 

da criança. Precedentes: SEC 10.700/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, 

publicado no DJe em 4.8.2015; e SEC 9.073/EX, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, publicado no DJe em 24.9.2014.

6. Atendidos os requisitos dos arts. 960 e seguintes do Código 

de Processo Civil, bem como dos arts. 15 e seguintes da LINDB e os 

termos do RISTJ, deve ser homologada a sentença estrangeira.

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, Jorge Mussi, Og Fernandes, 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, Napoleão Nunes Maia Filho e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 07 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Vice-Presidente

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de pleito de homologação 

de sentença estrangeira ajuizado por D P S e E S, com fulcro no art. 105, I, “i”, 
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da Constituição Federal com o objetivo de incorporar ao ordenamento jurídico 

brasileira sentença de adoção prolatada na Suécia.

Friso que o feito tramita sob segredo de justiça.

Na petição inicial, a parte requerente explica que a controvérsia original 

diz respeito à ação de adoção que tramitou em Estocolmo, na qual se pediu o 

deferimento da adoção de menor, fi lho de E S, por D P S. O referido infante é 

fi lho biológico de E S com a requerida A DA S S B. Alega que a ação transitou 

no Tribunal de Justiça sueco em 2.12.2015. Defende que não haveria óbices à 

homologação. Juntou documentos (fl s. 4-28, e-STJ).

Proferido despacho no qual se determinou a juntada de documento para 

certifi car o alegado trânsito em julgado, bem como, se fosse o caso, o termo de 

anuência da mãe biológica em relação à adoção (fl . 32, e-STJ).

A parte juntou petição (fls. 36-39, e-STJ), na qual argumenta que a 

certifi cação do trânsito estaria comprovada por meio de carimbo na própria 

sentença (fl . 15, e-STJ) e que haveria tradução juramentada dos seus termos (fl . 

21, e-STJ).

Foi citada a parte requerida (fl . 70, e-STJ).

A parte requerida não ofertou contestação (fl . 76, e-STJ).

Foi notifi cada a Defensoria Pública da União para autuar no presente feito 

(fl . 78, e-STJ).

A Defensoria Pública da União ofertou contestação (fl s. 84-90, e-STJ). 

Alega óbices à homologação. O primeiro seria a ausência de prova de produção 

de carta rogatória no feito original para possibilitar a atuação da parte requerida; 

não haveria prova de revelia. Argumenta que não haveria a prova do trânsito em 

julgado. Defende que a sentença estrangeira violaria a ordem pública brasileira, 

pois o processo na Suécia seria incompatível com os ritos legais pátrios fi xados 

no art. 52 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Ministério Público Federal opinou em prol da juntada da certidão de 

nascimento do menor (fl . 95, e-STJ).

O feito foi distribuído (fl . 97, e-STJ).

Foi juntada réplica e pedido prazo para tradução juramentada da certidão 

de nascimento do menor (fl s. 111-133, e-STJ). A parte requerente alega que 

estaria comprovado o trânsito em julgado por meio de carimbo, da mesma 

forma que ocorre nas sentenças dos Estados Unidos da América. Argumenta 
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que a parte requerida se manteve inerte em relação ao processo original e ao 

presente pleito. Ainda, informa que foi realizado estudo psico-social pela justiça 

sueca e que este fi rmou que a adoção seria benéfi ca ao menor. Defende que 

tanto o pai biológico quanto a mãe adotante e a criança possuem nacionalidade 

sueca. E, ainda, que o menor mora com o pai biológico desde os dois meses de 

idade, tendo a guarda defi nitiva da criança sido deferida pela justiça brasileira.

Foi juntada certidão de nascimento do menor, com a sua tradução 

juramentada (fl s. 135-147, e-STJ).

A Defensoria Pública da União ofertou tréplica no feito (fl s. 154-157, 

e-STJ). Reitera que não teria havido participação da requerida no processo 

original e argumenta que a revelia não se aplicaria ao caso concreto, pois a 

ordem jurídica brasileira não a aceitaria em processos de adoção e de perda do 

pátrio poder. Defende que haveria violação da ordem jurídica, pois o art. 52 da 

Lei n. 8.069/1990 não teria sido observado. Por fi m, alega que não teria sido 

juntados os elementos de prova do estudo psicossocial.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer no qual opinou em prol da 

homologação. Transcrevo a ementa (fl . 159, e-STJ):

Sentença Estrangeira. Homologação no Brasil. Adoção. Requisitos atendidos. 

Comporta acolhida o pedido de homologação de sentença estrangeira que 

atende aos requisitos exigidos pelos artigos 216-A a 216-N, do RISTJ. Pelo 

deferimento do pedido de homologação da sentença estrangeira.

A parte requerente junta manifestação de anuência em relação ao parecer 

ministerial. Frisa que a sentença estrangeira evidencia ser adoção do menor 

no seu interesse. Defende que a mãe biológica reside no Brasil e que o menor 

– apesar de possuir dupla cidadania como o pai biológico – sempre morou na 

Suécia. Reitera que o menor convive por mais de dez anos com a adotante e que 

a situação estaria consolidada (fl s. 168-177, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser deferido o pedido 

de homologação.

Para que haja efi cácia no Brasil dos títulos judiciais - ou aquele que lhes 

sejam equivalentes - proferidos por órgãos judiciais ou administrativos de países 
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estrangeiros, impõe-se a homologação, tal como previsto no art. 960, caput e § 

1º, do Código de Processo Civil e na alínea “e” do art. 15 da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Inicialmente, faz-se imperioso verifi car o atendimento dos vários requisitos 

formais.

Do ponto de vista formal, existem duas alegações de óbices, trazidas pela 

parte requerida, representada pela assistência jurídica em curadoria de ausentes. 

O primeiro se referiria à alegação de ausência de comprovação do trânsito em 

julgado. O segundo óbice seria a ausência de participação da parte requerida no 

feito de origem.

Examino o primeiro argumento.

É sabido que o § 1º do art. 961 do Código de Processo Civil e a alínea “c” 

do art. 15 da LINDB exigem a comprovação do trânsito em julgado do título 

judicial. Isso ocorre porque os títulos estrangeiros homologáveis, por via de 

regra, precisam ser defi nitivos, estáveis. A Defensoria Pública da União contestou 

o feito e alegou que não haveria a comprovação do trânsito em julgado (fl . 87, 

e-STJ):

(...)

Ademais, não há, dentre as documentações fornecidas, nenhum elemento que 

indique o trânsito em julgado da sentença estrangeira apresentada. Não houve, 

portanto, o cumprimento deste requisito.

(...).

Todavia, o trânsito em julgado foi certifi cado por meio de carimbo no 

termos da sentença juntada (fl . 15, e-STJ), com a devida tradução juramentada 

(fl . 21, e-STJ). Há, ainda, chancela consular dos documentos em questão (fl . 17, 

e-STJ). A parte requerente assim explica em detalhes o trânsito em julgado (fl s. 

36-38, e-STJ):

(...)

A sentença a ser homologada está devida e integralmente acostada aos 

presentes autos (fl . 15/19), com a respectiva chancela consular brasileira (fl . 17), 

seguida de sua tradução juramentada (fl . 21/26).

No que se refere a certidão de trânsito em julgado, esclarece-se que o Tribunal 

Sueco, pelo qual foi emitida tal sentença, para atestar o trânsito em julgado de 
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qualquer de suas decisões (sentenças ou vereditos), apenas aposta um carimbo, 

conforme consta na sentença em questão (fl . 15).

Nesse ponto, pede antecipadamente maxima venia por transcrever na 

presente petição o conteúdo parcial da sentença a ser homologada bem como 

trecho da tradução juramentada, mas, por outro lado, tal medida se justifi ca pelo 

intuito de elucidar ao máximo a questão suscitada por Vossa Excelência.

(...)

Observa-se, portanto, que os termos suecos “Beslutet” (que signifi ca “sentença” 

em português, conforme tradução ofi cial) e “Domen” (que signifi ca “veredito” em 

português, conforme tradução ofi cial) estão descritos em uma única linha do 

carimbo da Corte Sueca.

Isso porque para a Corte Sueca, há certas peculiaridades, apenas quanto 

ao trâmite processual, para a emissão de “Beslutet” (“sentença”) e “Domen” 

(“veredito”), mas ambas decisões fi nais são passíveis de “har vunnit laga kraft” 

(que signifi ca “transitada em julgado” em português, conforme tradução ofi cial).

Por tal razão, referido termo sueco “har vunnit laga kraft” (“transitada em 

julgado”) consta em linha inferior aos termos “Beslutet” (“sentença”) e “Domen” 

(“veredito”).

Dessa feita, ao emitir a tradução juramentada do carimbo em questão, consta 

escrito expressamente em seu texto o hífen (-) separando o texto “[x] Sentença [ ] 

Veredito” do texto “transitada em julgado”.

Em outras palavras, o termo “transitada em julgado” é aplicado à sentença e ao 

veredito, a depender de qual estará assinalado.

Assim, diante das particularidades do carimbo sueco, documentos acostados 

aos autos e todo exposto, afi rma-se que a sentença (“Beslutet”) em homologação 

restou devidamente consignada como transitada em julgado (“har vunnit laga 

kraft”) em 02.12.2015.

(...).

Aliás, o parecer do Ministério Público Federal concorda com os argumentos 

acima indicados e, ainda, frisa que o contexto dos autos evidencia que a situação 

jurídica do processo original é defi nitiva (fl . 163, e-STJ):

(...)

O trânsito em julgado, por sua vez, encontra-se devidamente comprovado 

pelo carimbo aposto no corpo da sentença estrangeira, fl . (e-STJ) 15, cuja tradução 

atesta a qualidade fi nal do julgado, fl . (e-STJ) 21. Ressalte-se que essa Egrégia 

Corte Superior possui precedente no sentido da possibilidade de comprovação 
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do trânsito em julgado mediante demonstração da defi nitividade da sentença, o 

que pode ser extraído do contexto dos autos (...)

(...).

Nesse sentido, aliás, está fi rmada a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A exigência do trânsito em julgado prevista no art. 5º, III, da Resolução 

n. 9/2009, não impõe à parte a sua comprovação por meio de termo equivalente 

ao previsto na processualística pátria, mas que demonstre, por qualquer meio, 

ter havido a defi nitividade da decisão homologanda, que em outras palavras 

significa, que comprove a consagração induvidosa da coisa julgada. (...) 4. 

Requisitos atendidos, homologação deferida (SEC 3.281/EX, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 24.11.2011, DJe 19.12.2011.).

Foi atendido o requisito, portanto.

Passo ao segundo óbice, que seria a ausência de citação.

A tradução juramentada da sentença estrangeira bem indica que o Tribunal 

estrangeiro menciona que a parte requerida não teve interesse em atuar no 

processo original (fl . 21, e-STJ):

(...)

Para a mãe biológica de Eric Swenzen Júnior, Ariana da Silva Bessa, foi dada a 

oportunidade de se expressar sobre o caso. Ela não se manifestou sobre o caso.

(...).

No presente feito de homologação, a parte requerida foi citada e se recusou 

a atestar ciência, como informou o Ofi cial de Justiça (fl . 70, e-STJ):

Certidão

Certifi co e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, me dirigi à 

Rua do Cajueiro em cima do salão “Nosso Stylo”, apartamento 01 prédio n. 01, 

aí chegando citei Ariana da Silva Bessa, a qual bem ciente de todo conteúdo do 

mandado, recebeu contrafé e copias que os integram, se recusando a exarar seu 

ciente.

Valença, 25 de novembro de 2016.

(...).

O Ministério Público Federal opina no sentido de que não falar em 

violação da ordem jurídica, pois houve a ciência inequívoca da parte requerida 

no processo original e no presente pedido de homologação (fl . 162, e-STJ):
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(...)

Dessa forma, verifi ca-se que a requerida encontra-se ciente tanto da adoção 

realizada no estrangeiro como do trâmite do processo ora em análise, razão 

pela qual não há qualquer vício formal quanto à eventual ausência de sua 

manifestação. Cumpre registrar, ademais, que a Defensoria Pública da União 

exerceu com zelo o encargo de curador especial da requerida.

(...).

A jurisprudência do STJ já firmou que o manifesto desinteresse em 

participar da lide pode acarretar a mitigação do óbice alegado pela requerida: 

SEC 6.396/EX, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, publicado 

no DJe em 6.11.2014.

Inexiste o referido óbice formal referido à citação.

No mais, os demais requisitos formais foram atendidos. Todos os 

documentos estão juntados, traduzidos por meio juramentado e possuem a 

devida chancela consular. Ainda, não existe nenhuma dúvida sobre a competência 

do Tribunal estrangeiro. O menor habita em sua jurisdição, assim como o pai 

biológico e a adotante. Logo, o inciso I do art. 963 do Código de Processo Civil, 

bem como a alínea “a” do art. 15 da LINDB estão atendidos.

Passo a aferir a última alegação de óbice à homologação.

Ela consistiria numa alegação de ofensa à ordem jurídica pátria nos termos 

do inciso VI do art. 963 do Código de Processo Civil e do caput do art. 17 da 

LINDB. A parte requerida argumenta que não teriam sido observados os ritos 

brasileiros para efetivação de uma adoção internacional, consubstanciados no 

art. 52 da Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).

Em um caso analogicamente aplicável, a Corte Especial do STJ já fi rmou 

jurisprudência favorável em prol da homologação de adoção, quando o menor 

reside no estrangeiro com a parte adotante por muitos anos:

(...) 2. As normas atinentes à adoção internacional, previstas na Convenção 

de Haia e incorporadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente, aplicam-se aos 

casos em que o adotante seja domiciliado fora do Brasil e seja necessário o 

deslocamento do adotando para outro país, bem como haja inserção completa 

em outra unidade familiar (ou seja, casos em que o adotando passe a conviver 

com novos pais). O presente caso, não obstante, trata de situação diversa: adoção 

unilateral (apenas pelo padrasto), quando o infante já vivia no mesmo território 
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do adotante, bem como em situação que não implicou a completa inserção em 

outra unidade familiar, pois a criança continuou convivendo com a mãe biológica. 

(...) 5. Pedido de homologação deferido (SEC 8.600/EX, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Corte Especial, julgado em 1º.10.2014, DJe 16.10.2014.).

É o caso dos presentes autos, no qual a sentença estrangeira indicou que a 

adoção ocorreu no interesse do menor. Cito (fl s. 21-22, e-STJ):

(...)

Daisy Pereira Swenzen requereu autorização judicial para adoção do fi lho de 

seu marido Erik Swenzen Júnior, (...). A requerente justifi cou para sua solicitação 

da forma como exposto a seguir. Ela morou junto com Eric Swenzen Júnior desde 

que ele tinha 2 anos e meio. Como o marido ficava ausente durante longos 

períodos por motivos de trabalho, ela foi a pessoa que mais esteve no cuidado 

direto pela criança. Criando-o como se ele fosse seu fi lho natural.

Eric Swenzen, marido de Daisy Pereira Swenzen, que havia recebido a guarda 

unilateral de Eric Swenzen Júnior, em 8 de maio de 2015, concordou com a 

adoção.

(...)

Na opinião da Corte Distrital de Sõndermalm, a adoção é benéfi ca para a Eric 

Swenzen Júnior.

(...)

Após a apreciação dos autos, a Corte Distrital faz saber que:

Se ntença

Daisy Pereira Swenzen recebeu a autorização para adoção de Eric Swenzen 

Júnior, 050316-2471.

Eric Swenzen Júnior torna-se então fi lho em comum de Eric Swenzen e Daisy 

Pereira Swenzen.

Justifi cativa

Segundo o parágrafo terceiro do capítulo 4 do Código Parental, um cônjuge 

pode adotar a criança do outro cônjuge desde que o cônjuge tenha dado seu 

consentimento. De acordo com parágrafo 5 a, capitulo 4, do Código Parental, não 

há exigência de que o(a) outro(a) genitor(a) dê seu consentimento desde que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

84

este(a) último(a) não tenha parte na guarda da criança. Tal genitor(a) deverá ser 

ouvido nos termos do capítulo 4 parágrafo 10, se for o caso.

Dos autos observa-se que Eric Swenzen concordou que Daisy Pereira Swenzen 

o adote. Como Eric Swenzen tinha a guarda unilateral de Eric Swenzen Júnior, não 

há necessidade de ouvir a mãe biológica para que a adoção seja autorizada.

Esta Corte verifi cará, de adordo com o parágrafo sexto, capítulo 4, do Código 

Parental, se é apropriada a efetivação da adoção. Da análise observa-se que a 

adoção é benéfi ca para Eric Swenzen Júnior. Adicionalmente, foi verifi cado que 

o relacionamento entre Daisy Pereira Swenzen e Eric Swenzen Júnior é de uma 

profundidade que pode ser comparada ao relacionamento entre pais e fi lho. 

Não foi identificado nenhum impedimento para a realização da adoção. Os 

prerequisitos são favoráveis para autorização da solicitação.

(...).

Ademais, cabe frisar que o caso em questão é bem diferente do que está 

fi rmado no art. 52 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela 

trata de uma criança que, assim como o pai, possui dupla cidadania, sendo, ao 

mesmo tempo, brasileira e sueca. E, ainda, a mãe adotante também possui a 

cidadania sueca, sendo que todos residem naquele país, inclusive o infante.

A jurisprudência do STJ consolidou que é possível a concretização da 

adoção, mesmo sem o consentimento de um dos pais biológicos, em razão do 

claro interesse do menor.

A propósito:

“(...) 1. Nos termos do art. 45 do ECA, a adoção depende do consentimento 

dos pais ou do representante legal do adotando, de modo que tal consentimento 

pode ser dispensado quando os pais do menor forem desconhecidos ou tenham 

sido destituídos, por decisão judicial, do pátrio poder familiar. A essas hipóteses 

de dispensa a jurisprudência desta Corte de Justiça acrescentou mais uma, qual 

seja, quando, excepcionalmente, for constatada uma situação de fato consolidada 

no tempo que seja favorável ao adotando, conforme ocorre no caso em exame. 

(...) 3. Defere-se o pedido de homologação da sentença estrangeira” (SEC 10.700/

EX, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3.6.2015, DJe 4.8.2015.);

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende possível 

a adoção sem o consentimento de um dos pais quando a situação fática 

consolidada no tempo for favorável ao adotando, como na espécie. 3. Pedido de 

homologação deferido” (SEC 9.073/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Corte Especial, julgado em 17.9.2014, DJe 24.9.2014.).
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Não há falar, portanto, em ofensa à ordem jurídica brasileira.

Ante o exposto, defi ro o pedido de homologação.

É como penso. É como voto.




