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EMENTA

Comercial. Falência. Decreto-Lei n. 7.661/45. Cotas 

condominiais vencidas após a decretação da quebra. Natureza de 

encargos da massa. Ordem de preferência. Redação original dos arts. 

186 a 188 do CTN. Preferência dos créditos fi scais vencidos antes da 

falência. Melhor exegese.

1. O recurso comporta conhecimento, porquanto demonstrada 

a divergência jurisprudencial quanto à preferência de pagamento 

dos créditos decorrentes da massa falida em detrimento dos créditos 

fi scais gerados antes da falência e à exegese do sistema de preferências 

traçado nos arts. 124 do Decreto-Lei n. 7.661/45 e 186 a 188 do 

Código Tributário Nacional.

2. As turmas da Primeira Seção possuem entendimento de que 

os encargos da massa, tais como custas e despesas processuais geradas 

no curso do processo de falência e remuneração do síndico, devem ser 

pagos com preferência sobre os créditos tributários.

3. A Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

ao classifi car as despesas condominiais vencidas após a decretação da 

quebra como encargos da massa, decidiu que estes não preferem os 

créditos tributários nas falências processadas sob a égide do Decreto-

Lei n. 7.661/45.
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4. Os créditos fi scais vencidos antes da falência preferem aos 

encargos da massa falida e, até mesmo, aos créditos fi scais posteriores 

à quebra, nas redações originais dos arts. 186 a 188 do Código 

Tributário Nacional, ou seja, antes da modifi cação sofridas pela Lei 

Complementar n. 118/05 para refl etir a nova sistemática criada pela 

Lei n. 11.101/05, que impôs alterações na classifi cação dos créditos 

falimentares, reposicionando na ordem de preferência inclusive 

aqueles de natureza extraconcursal.

Embargos de divergência improvidos.

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, Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. 

Ministro Herman Benjamin acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, por 

unanimidade, conheceu e negar provimento aos embargos de divergência, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura e os Srs. Ministros 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, Relator

DJe 13.11.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência 

opostos pelo Condomínio do Edifício Jenny Andrade Faria contra acórdão da 

Terceira Turma de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa é a 

seguinte (fl . 201, e-STJ):
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Comercial. Falência. Cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra. 

Natureza. Ordem de preferência.

1. A Lei n. 11.101/05 impôs alterações na classificação dos créditos 

falimentares, reposicionando na ordem de preferência inclusive aqueles de 

natureza extraconcursal. Atualmente, os encargos da massa (art. 84, III) precedem 

os créditos tributários, sejam eles anteriores (art. 83, III) ou posteriores (art. 84, V) 

à decretação da quebra.

2. Sob a égide do DL n. 7.661/45, porém, a realidade era outra. Os créditos 

tributários anteriores à falência eram extraconcursais e tinham privilégio sobre 

os encargos da massa. Além disso, entre os encargos da massa, os créditos 

tributários surgidos após a quebra tinham preferência absoluta.

3. Considerando que as cotas condominiais vencidas após a decretação da 

falência têm inegável natureza de encargos da massa, o seu pagamento, nas 

falências processadas com base no DL n. 7.661/45, somente ocorrerá após a 

satisfação dos créditos de caráter trabalhista e fi scal.

4. Recurso especial não provido.

Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fl . 220, 

e-STJ).

O embargante alega divergência jurisprudencial em relação à aplicação 

dos arts. 102, caput e § 1º, e 124 do Decreto-Lei n. 7.661/45, uma vez que o 

acórdão impugnado considerou que os créditos fi scais vencidos antes da falência 

preferem aos encargos da massa falida e aos créditos fi scais posteriores à quebra.

Eis os paradigmas colacionados:

Recurso especial. Processual Civil. Tributário. Execução fiscal. Preferência 

creditícia. Custas e despesas em sentido estrito. Crédito tributário. Recurso 

desprovido.

1. A controvérsia cinge-se à análise da preferência do crédito tributário em 

relação a outros créditos, tendo em vista o entendimento do Tribunal de origem 

no sentido de que “o crédito tributário não tem preferência às custas e despesas 

processuais devidas ao Poder Judiciário e seus auxiliares no processo de execução. 

Interpretação sistemática dos arts. 186 e 188 do CTN” (fl . 55).

2. Na hipótese dos autos, os fatos ocorreram sob a égide das redações originais 

dos arts. 186 e 188 do Código Tributário Nacional. Assim, nos termos destes 

dispositivos legais, o crédito tributário possui preferência em relação aos demais 

créditos, exceto quanto àqueles decorrentes da legislação do trabalho, bem como 

dos encargos da massa falida - incluindo-se aí os créditos tributários vencidos e 

vincendos, exigíveis no decurso do processo de falência -, os quais deveriam ser 

pagos com preferência em relação a quaisquer outros créditos e às dívidas da 

massa. Precedentes.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

28

3. Da análise da natureza jurídica das despesas em sentido estrito e das custas, 

pode-se concluir que tais verbas não se enquadram no conceito de créditos 

trabalhistas. Todavia, enquadram-se nos encargos devidos pela massa falida, 

porquanto: (a) as despesas em sentido estrito devidas pela empresa fazem parte 

das obrigações assumidas pela massa falida no curso do processo; (b) as custas 

judiciais já possuem, por sua própria natureza tributária, o privilégio previsto 

na Seção II do Capítulo VI do Código Tributário Nacional. No entanto, no caso 

específi co dos autos, o crédito relativo às custas judiciais está entre os encargos 

tributários da massa falida, de modo que tem uma preferência ainda maior em seu 

pagamento, conforme previsto no art. 188 do CTN. Dessa maneira, interpretando-

se sistematicamente as redações anteriores dos arts. 186 e 188 do CTN, verifi ca-se 

que as referidas custas e despesas possuem preferência em relação aos créditos 

tributários em geral, por se enquadrarem entre os encargos devidos pela massa 

falida.

4. As custas e emolumentos, quando devidas pela Fazenda Pública, gozam 

do privilégio estatal de não precisarem ser antecipadas, devendo ser pagas, ao 

fi nal da demanda, pelo vencido, nos termos dos arts. 39, da Lei 6.830/80 e 27 do 

CPC. Por outro lado, as despesas em sentido estrito não gozam desse mesmo 

privilégio, sendo certo que, mesmo quando devidas pela Fazenda Pública, devem 

ser pagas no momento do requerimento da diligência ou de qualquer outro ato 

processual, na medida em que, neste caso, os atos são praticados por terceiros 

que não se podem sujeitar ao ônus de arcar com as despesas de sua prática em 

favor do ente estatal. Precedentes.

5. Recurso especial desprovido (REsp 898.214/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, julgado em 16.8.2007, DJ 24.9.2007, p. 260.);

Falência. Preferência. Remuneração do síndico. Créditos tributários.

1. A remuneração do síndico por estar inserida dentro dos encargos da massa 

goza de preferência até mesmo relativamente aos créditos tributários. Súmula 

219-STJ.

2. Recurso especial provido (REsp 155.713/MG, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 22.2.2005, DJ 4.4.2005, p. 235.).

O embargante, em resumo, sustenta divergência quanto à preferência de 

pagamento dos créditos decorrentes da massa falida em detrimento dos créditos 

fi scais gerados antes da falência.

Pugna pelo acolhimento do dissídio e pelo reconhecimento da tese 

albergada pelas turmas que compõe a Primeira Seção no sentido de que os 

encargos da massa, por serem indispensáveis à liquidação do ativo e pagamento 

aos credores, são despesas que a todos benefi ciam e, portanto, devem ser pagas 

prioritariamente aos créditos fi scais.
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Parecer do Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e não 

provimento dos embargos de divergência nos termos da seguinte ementa (fl . 

331, e-STJ):

Embargos de divergência. Falência. DL 7.661/45. Cotas condominiais vencidas 

após a decretação da quebra. Natureza de encargos da massa. Pagamento. 

Preferência dos créditos tributários. Interpretação lógica e sistemática dos arts. 186 a 

188 do CTN, na redação original. Entendimento manifestado no acórdão embargado 

que merece prevalecer. Pelo conhecimento dos embargos de divergência, contudo 

pelo não provimento, a fi m de que prevaleça o entendimento manifestado no 

acórdão ora recorrido.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Os presentes embargos de 

divergência comportam conhecimento, porquanto caracterizado o dissídio entre 

o acórdão ora embargado, proferido no âmbito da Terceira Turma, e os acórdãos 

proferidos no REsp 898.214/RS, pela Primeira Turma e REsp 155.713/MG, 

pela Segunda Turma.

No acórdão ora embargado, decidiu-se que as cotas condominiais vencidas 

após a decretação da quebra, embora possuam inegável natureza de encargos da 

massa, somente devem ser pagas nas falências processadas sobre a égide do DL 

n. 7.661/45, como no caso, após a satisfação dos créditos de natureza trabalhista 

e fi scal. Considerou-se, pois, que os créditos fi scais vencidos antes da falência, 

nas redações originais dos arts. 186 e 188, do CTN, preferiam aos encargos da 

massa falida e, até mesmo, aos créditos fi scais posteriores à quebra.

Nos acórdãos paradigmas, contudo, consignou-se que os encargos da massa 

– representados, no caso examinado pela Primeira Turma, por custas e despesas 

processuais geradas no curso do processo de falência e, na hipótese analisada 

pela Segunda Turma, pela remuneração do síndico –, deveriam ser pagos com 

preferência sobre os créditos tributários.

Nesse contexto, reproduzo o decidido pelo acórdão embargado acerca do 

referido ponto:

Em primeiro lugar, mister se faz destacar que a falência em questão se processa 

ainda com base no DL n. 7.661/45, tendo em vista que, nos termos do art. 192 da 
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Lei n. 11.101/05, “esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata 

ajuizados anteriormente ao início de sua vigência”.

A Lei n. 11.101/05 impôs alterações na classifi cação dos créditos falimentares, 

reposicionando na ordem de preferência inclusive aqueles de natureza 

extraconcursal. Atualmente, os encargos da massa (art. 84, III) precedem os 

créditos tributários, sejam eles anteriores (art. 83, III) ou posteriores (art. 84, V) à 

decretação da quebra.

O próprio CTN foi alcançado por essa reforma, tendo os seus arts. 186 e 188 

sido modifi cados pela LC n. 118/05 para refl etir a nova sistemática criada pela 

Lei n. 11.101/05. O art. 186 foi acrescido de um parágrafo único, cujo inciso I 

dispõe que “o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou 

às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos 

créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado”. Já o art. 188 teve 

sua redação alterada, passando a estabelecer que “são extraconcursais os créditos 

tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de 

falência”.

Não era essa, contudo, a realidade existente na vigência do DL n. 7.661/45.

O art. 124 da antiga Lei de Falências determinava que os encargos e dívidas 

da massa fossem pagos prioritariamente sobre créditos concursais, ressalvando 

expressamente, porém, o comando do art. 102, cujo § 1º dispunha que “preferem 

a todos os créditos admitidos à falência a indenização por acidente do trabalho e 

os outros créditos que, por lei especial, gozarem dessa prioridade” (sem destaque 

no original).

Nesse aspecto, o CTN – erigido ao status de Lei Complementar pela CF/88 – na 

redação então vigente, dispunha em seu art. 186 que “o crédito tributário prefere 

a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho”.

O art. 187 do CTN, por sua vez, estabelecia que “a cobrança judicial do crédito 

tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 

concordata, inventário ou arrolamento”.

Finalmente, o art. 188 do CTN regia serem “encargos da massa falida, pagáveis 

preferencialmente a quaisquer outros e às dívidas da massa, os créditos tributários 

vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do processo de falência”. A redação 

do artigo é falha e gera dúvidas interpretativas, mas, a partir de uma exegese 

sistemática, realizada à luz dos artigos anteriores, conclui-se inevitavelmente 

que, ao alçar os créditos tributários surgidos após a quebra à condição de 

encargos da massa, pagáveis preferencialmente a “quaisquer outros”, o legislador 

evidentemente referiu-se a quaisquer outros encargos da massa e não a quaisquer 

outros créditos da falência, tanto que, como visto, o art. 186 do CTN dispunha 

expressamente que “o crédito tributário prefere a qualquer outro”, excepcionando 

apenas os créditos decorrentes da legislação do trabalho. Ademais, se a expressão 

“quaisquer outros” se referisse a quaisquer outros créditos da falência, os encargos 
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da massa também teriam preferência frente aos créditos trabalhistas, do que não 

se cogita.

Assim, sob a égide do DL n. 7.661/45, os créditos tributários anteriores à falência 

eram extraconcursais e tinham privilégio sobre os encargos da massa. Entre os 

encargos da massa, os créditos tributários surgidos após a quebra tinham preferência 

absoluta.

Em outras palavras, no rol geral de credores: (i) os créditos tributários anteriores à 

quebra fi cavam posicionados abaixo dos créditos por acidente do trabalho e acima 

dos encargos da massa; e (ii) entre os encargos da massa, os créditos tributários 

surgidos após a decretação da quebra gozavam de preferência absoluta.

Outro não era o entendimento da doutrina à época. José da Silva Pacheco 

anotava que os créditos fiscais, assim como os trabalhistas “têm prioridade 

especial, como créditos não- concursais, não sujeitos à concorrência com os 

demais créditos da falência”, destacando que “ambos são da mesma categoria”, 

“com a diferença de que os fiscais podem ser ajuizados independentemente 

da falência e estes têm de ser atendidos na falência” (Processo de falência e 

concordata. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 473-474).

No mesmo sentido a lição de Amador Paes de Almeida, que, no que releva para 

a espécie, estabelecia a seguinte ordem de preferência para o quadro geral de 

credores: (i) trabalhistas; (ii) por acidente do trabalho; (iii) tributários; (iv) encargos 

da massa; e (v) dívidas da massa (Curso de falência e concordata. 18ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 354).

Dessarte, como as cotas condominiais vencidas após a decretação da falência 

têm inegável natureza de encargos da massa, o seu pagamento, nas falências 

processadas com base no DL n. 7.661/45, somente ocorrerá após a satisfação dos 

créditos de caráter trabalhista e fi scal.

Os julgados paradigmas, no entanto, asseveram que:

da análise da natureza jurídica das despesas em sentido estrito e das custas, 

pode-se concluir que tais verbas não se enquadram no conceito de créditos 

trabalhistas. Todavia, enquadram-se nos encargos devidos pela massa falida, 

porquanto: (a) as despesas em sentido estrito devidas pela empresa fazem parte 

das obrigações assumidas pela massa falida no curso do processo; (b) as custas 

judiciais já possuem, por sua própria natureza tributária, o privilégio previsto 

na Seção II do Capítulo VI do Código Tributário Nacional. No entanto, no caso 

específi co dos autos, o crédito relativo às custas judiciais está entre os encargos 

tributários da massa falida, de modo que tem uma preferência ainda maior em seu 

pagamento, conforme previsto no art. 188 do CTN. Dessa maneira, interpretando-se 

sistematicamente as redações anteriores dos arts. 186 e 188 do CTN, verifi ca-se que as 

referidas custas e despesas possuem preferência em relação aos créditos tributários 

em geral, por se enquadrarem entre os encargos devidos pela massa falida.
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Com razão, todavia, o douto Parquet federal ao afi rmar que o entendimento 

albergado pela Terceira Turma, mais recente, embora isolado, espelha a melhor 

exegese do sistema de preferências traçado nos arts. 124 do DL n. 7.66145 e 186 

a 188 do CTN, estes em sua redação original, conforme elucidativo trecho do 

voto condutor proferido pela e. Ministra Relatora:

O art. 124 da antiga Lei de Falências determinava que os encargos e dívidas 

da massa fossem pagos prioritariamente sobre créditos concursais, ressalvando 

expressamente, porém, o comando do art. 102, cujo § 1º dispunha que “preferem 

a todos os créditos admitidos à falência a indenização por acidente do trabalho e 

os outros créditos que, por lei especial, gozarem dessa prioridade” (sem destaque 

no original).

Nesse aspecto, o CTN – erigido ao status de Lei Complementar pela CF/88 – na 

redação então vigente, dispunha em seu art. 186 que “o crédito tributário prefere 

a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho”.

O art. 187 do CTN, por sua vez, estabelecia que “a cobrança judicial do crédito 

tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 

concordata, inventário ou arrolamento”.

Finalmente, o art. 188 do CTN regia serem “encargos da massa falida, 

pagáveis preferencialmente a quaisquer outros e às dívidas da massa, os 

créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do processo de 

falência”. A redação do artigo é falha e gera dúvidas interpretativas, mas, a partir 

de uma exegese sistemática, realizada à luz dos artigos anteriores, conclui-se 

inevitavelmente que, ao alçar os créditos tributários surgidos após a quebra à 

condição de encargos da massa, pagáveis preferencialmente a “quaisquer outros”, 

o legislador evidentemente referiu- se a quaisquer outros encargos da massa e 

não a quaisquer outros créditos da falência, tanto que, como visto, o art. 186 do 

CTN dispunha expressamente que “o crédito tributário prefere a qualquer outro”, 

excepcionando apenas os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

Ademais, se a expressão “quaisquer outros” se referisse a quaisquer outros 

créditos da falência, os encargos da massa também teriam preferência frente aos 

créditos trabalhistas, do que não se cogita.

Assim, sob a égide do DL n. 7.661/45, os créditos tributários anteriores à 

falência eram extraconcursais e tinham privilégio sobre os encargos da massa. 

Entre os encargos da massa, os créditos tributários surgidos após a quebra tinham 

preferência absoluta.

(...).

Dessarte, como as cotas condominiais vencidas após a decretação da falência 

têm inegável natureza de encargos da massa, o seu pagamento, nas falências 
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processadas com base no DL n. 7.661/45, somente ocorrerá após a satisfação dos 

créditos de caráter trabalhista e fi scal.

Deve prevalecer, pois, a conclusão contida no acórdão embargado de que 

os encargos da massa, nos quais se incluem as despesas condominiais vencidas 

após a decretação da quebra, não preferem os créditos tributários nas falências 

processadas sob a égide do DL n. 7.661/45.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de divergência.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Tributário. Embargos de divergência. 

Cota condominial vencida após a decretação da quebra da empresa. 

Ação falimentar processada no rito do Decreto-Lei 7.661/1945. 

Preferência do crédito tributário.

1. Nestes Embargos de Divergência a questão controvertida 

reside em identificar se os créditos tributários devem ser pagos 

preferencialmente em relação aos encargos ou dívidas da massa falida, 

na Ação de Falência que tramita nos termos do Decreto-Lei 7.661/1945.

2. Em sua redação original, o art. 186 do CTN prescrevia que “O 

crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o 

tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho”.

3. A norma acima deve ser interpretada em conjunto com a do 

art. 102, § 1º, do Decreto-Lei 7.661/1945, isto é, “Preferem a todos os 

créditos admitidos à falência a indenização por acidente do trabalho e 

os outros créditos que, por lei especial, gozarem essa prioridade”.

4. É irrelevante analisar se o crédito tributário, no caso concreto, 

é anterior ou posterior à decretação da falência, pois, em qualquer 

hipótese, havia lei especial fi xando a preferência do crédito tributário 

sobre os encargos da massa: a) na primeira hipótese, ou seja, se o 

crédito tributário for anterior aos encargos da massa, a preferência 

tem guarida na aplicação conjunta do art. 186 do CTN c.c. o art. 102, 

§ 1º, do DL 7.661/1945; b) na segunda hipótese (crédito tributário 

posterior à decretação da falência), o respaldo legal é encontrado no 
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art. 188 do CTN (redação original), segundo o qual “são encargos da 

massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer outros e às dívidas 

da massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no 

decurso do processo de falência” – isto é, os encargos da massa, de 

natureza tributária, são pagos preferencialmente sobre os demais 

encargos e dívidas da massa.

5. Somente após a alteração promovida pela Lei Complementar 

118/2005 no art. 186 do CTN é que o crédito tributário deixou de 

ter preferência absoluta em relação aos encargos e dívidas da massa 

(agora denominados “créditos extraconcursais): “Art. 186. O crédito 

tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o 

tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da 

legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Parágrafo único. Na 

falência: I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou 

às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, 

nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado 

(...)”.

6. A modifi cação acima, no entanto, somente é aplicável no regime 

das falências processadas no rito da Lei 11.101/2005, inadmissível no 

caso concreto, conforme observado no acórdão embargado, em razão 

do art. 192 da Lei 11.101/2005 (“esta Lei não se aplica aos processos 

de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua 

vigência”).

7. Voto-vista no sentido de acompanhar o Relator para negar 

provimento aos Embargos de Divergência.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Sr. Presidente, nestes Embargos 

de Divergência a questão controvertida reside em identifi car se os créditos 

tributários devem ser pagos preferencialmente em relação aos encargos ou 

dívidas da massa falida, na Ação de Falência que tramita nos termos do Decreto-Lei 

7.661/1945.

Em síntese, a embargante afi rma ser credora de cotas condominiais devidas 

pela empresa DEPAC – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 

vencidas após a decretação de sua quebra. Insurgiu-se contra decisão judicial 

que, embora tenha reconhecido que os débitos constituem encargos da massa, 

concluiu que antes devem ser pagos os créditos trabalhistas e fi scais.
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A decisão foi confi rmada na Corte local e no julgamento da Terceira 

Turma do STJ, em acórdão assim ementado:

Comercial. Falência. Cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra. 

Natureza. Ordem de preferência.

1. A Lei n. 11.101/05 impôs alterações na classificação dos créditos 

falimentares, reposicionando na ordem de preferência inclusive aqueles de 

natureza extraconcursal. Atualmente, os encargos da massa (art. 84, III) precedem 

os créditos tributários, sejam eles anteriores (art. 83, III) ou posteriores (art. 84, V) 

à decretação da quebra.

2. Sob a égide do DL n. 7.661/45, porém, a realidade era outra. Os créditos 

tributários anteriores à falência eram extraconcursais e tinham privilégio sobre 

os encargos da massa. Além disso, entre os encargos da massa, os créditos 

tributários surgidos após a quebra tinham preferência absoluta.

3. Considerando que as cotas condominiais vencidas após a decretação da 

falência têm inegável natureza de encargos da massa, o seu pagamento, nas 

falências processadas com base no DL n. 7.661/45, somente ocorrerá após a 

satisfação dos créditos de caráter trabalhista e fi scal.

4. Recurso especial não provido.

Contra a referida decisão colegiada, foi interposto o presente recurso, 

no qual se aponta dissídio com os seguintes precedentes: REsp 898.214/RS, 

Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 24.9.2007, p. 260, e REsp 

155.713/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 4.4.2005, p. 235.

Admitido o recurso, não foi apresentada impugnação (fl . 325, e-STJ).

Em parecer, o Parquet opinou pelo desprovimento dos Embargos de 

Divergência.

O e. Ministro Humberto Martins, em judicioso voto, negou provimento ao 

recurso, afi rmando que a interpretação sistemática do art. 124 do Decreto-Lei 

7.661/1945 e dos arts. 186 a 188 do CTN leva à conclusão adotada no acórdão 

embargado.

Pedi vista dos autos.

Registro, de antemão, que vou acompanhar o Relator, tendo em vista que 

a discussão está restrita à Ação Falimentar processada no rito do Decreto-Lei 

7.661/1945.

O confronto entre o crédito tributário e os encargos da massa falida era 

solucionado pelo art. 186 do CTN, que, em sua redação original, prescrevia:
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Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza 

ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho.

Por se tratar de norma especial, deve ser interpretado em conjunto com a 

regra do art. 102, § 1º, do DL 7.661/1945:

Art. 102. (...)

§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à falência a indenização por 

acidente do trabalho e os outros créditos que, por lei especial, gozarem essa 

prioridade.

É irrelevante perquirir se o crédito tributário, no caso concreto, é anterior 

ou posterior à decretação da falência, pois, em qualquer hipótese, havia lei 

especial fi xando a preferência do crédito tributário sobre os encargos da massa: 

a) na primeira hipótese, ou seja, se anterior aos encargos da massa, a preferência 

do crédito tributário tem guarida na aplicação conjunta do art. 186 do CTN c.c. 

o art. 102, § 1º, do DL 7.661/1945; b) na segunda hipótese, o respaldo legal é 

encontrado no art. 188 do CTN (redação original), segundo o qual “são encargos 

da massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer outros e às dívidas da 

massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do 

processo de falência” – isto é, os encargos da massa, de natureza tributária, são 

pagos preferencialmente sobre os demais encargos e dívidas da massa.

Somente após a alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005 no 

art. 186 do CTN é que o crédito tributário deixou de ter preferência absoluta 

em relação aos encargos e dívidas da massa (agora denominados “créditos 

extraconcursais):

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza 

ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência:

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias 

passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com 

garantia real, no limite do valor do bem gravado;

A modifi cação acima, no entanto, somente é aplicável no regime das 

falências processadas no rito da Lei 11.101/2005, inadmissível no caso concreto, 

conforme observado no acórdão embargado, em razão do art. 192 da Lei 
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11.101/2005 (“esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata 

ajuizados anteriormente ao início de sua vigência”).

Com essas considerações, acompanho o Relator para negar provimento aos 

Embargos de Divergência.

É como voto.

MANDADO DE INJUNÇÃO N. 249-DF (2018/0093271-8)

Relator: Ministro Humberto Martins

Impetrante: Oumar Sylla

Advogados: Maurício Solano dos Santos - SC017425

Rose Maria dos Passos - SC036876

Eduardo Baldissera Carvalho Salles - SC041629

Impetrado: Ministro da Justiça

Impetrado: Ministro das Relações Exteriores

Impetrado: Ministro do Trabalho

EMENTA

Constitucional. Administrativo. Mandado de injunção. 

Cabimento. Alegação de demora na produção de regulamento. 

Acolhimento humanitário. Impetrante que fi gura como refugiado. 

Inexistência de violação de direito ou de cerceamento de liberdade. 

Ausência de interesse processual. Extinção sem exame do mérito.

1. O impetrante alega que haveria mora regulamentar em 

produzir portaria prevista no parágrafo único do art. 145 do Decreto 

n. 9.199/2017 (Regulamento da Lei de Imigração); em razão disso, ele 

estaria sendo cerceado em sua postulação de acolhimento humanitário 

e, portanto, estaria em condição jurídica irregular no Brasil.

2. É cabível a utilização do mandado de injunção no caso da 

existência de clara mora em produzir normas jurídicas para garantir 
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direitos assegurados constitucionalmente, como leciona o Ministro 

Celso de Mello: “(...) o direito à legislação só pode ser invocado pelo 

interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio 

texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais; 

isso signifi ca que o direito individual à atividade legislativa do Estado 

apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da 

função de legislar refl etir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, 

uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público (...)” (MI 

542/SP, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, publicado no 

Diário da Justiça em 28/6/2002, p. 89 e no Ementário vol. 2075-01, 

p. 24).

3. Os autos comprovam que o impetrante possui um pleito de 

refúgio, em tramitação no Ministério da Justiça, com base na Lei n. 

9.474/1997 e no Decreto n. 9.199/2017, em especial do seu art. 142, II, 

“d”, e do seu art. 156, III; logo, ele possui acesso a toda documentação 

necessária para viver e trabalhar no Brasil e não está sendo cerceado 

em nenhum direito.

4. A modificação da sua condição de postulante ao refúgio 

para a situação de pleiteante ao acolhimento humanitário exigiria 

providências administrativas que podem ser tomadas pelo impetrante, 

não tendo havido a comprovação de qualquer óbice das autoridades 

impetradas para tanto. É imperativo frisar que a fi gura do acolhimento 

humanitário é diversa daquela do refúgio; para postular o acolhimento, 

há necessidade de enquadramento do país de origem nas hipóteses dos 

incisos do art. 145 do Decreto n. 9.199/2017.

5. Não havendo cerceamento de direitos e liberdades, a hipótese 

dos autos é a extinção do feito sem o exame do mérito em razão 

da ausência de interesse processual, pois o impetrante já obteve o 

reconhecimento do direito que alegadamente estaria postulando: ter 

reconhecida a regularidade de sua situação jurídica de imigrante, com 

foco no direito de refúgio. É aplicável ao caso concreto o art. 4º da 

Lei n. 13.300/2016, combinado com o art. 17 da Código de Processo 

Civil.

Pedido indeferido sem o exame do mérito.
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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, indeferiu o pedido sem exame do mérito, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza 

de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Nancy Andrighi e Laurita Vaz 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 24 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 30.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de mandado de injunção 

impetrado por Oumar Sylla contra ato alegadamente omissivo do Ministro de 

Estado da Justiça, do Ministro de Estado das Relações Exteriores e do Ministro de 

Estado do Trabalho.

Na petição inicial, em apertada síntese, o impetrante descreve que possui 

nacionalidade senegalesa e pretende requerer residência no Brasil com base no 

alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei n. 13.445/2017.

Descreve que se trata da hipótese de acolhida humanitária.

Alega que esse direito ao pleito, previsto em lei, está sendo obstado pela 

inexistência do regulamento, previsto no parágrafo único do art. 145 do Decreto 

n. 9.119/2017.

Informa, ainda, que requereu informações aos três ministérios e que o 

Ministério da Justiça teria informado que o desejado regulamento estaria em 

fase de produção.
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Defende a aplicabilidade do mandado de injunção, no caso concreto, com 

fulcro na Lei n. 13.300/2016.

Pede a ordem para que seja determinada a expedição da portaria ou de ato 

regulamentar congênere e, assim, permitir o exercício do seu direito ao pleito de 

acolhida humanitária (fl s. 1-9, e-STJ).

Foi deferida a gratuidade de justiça (fl . 68, e-STJ).

Não havia pedido de liminar e, portanto, foi demandada a produção de 

informações pelas autoridades impetradas (fl s. 74-75, e-STJ).

O Ministro de Estado da Justiça prestou informações (fls. 192-197, 

e-STJ). Alega que não haveria interesse de agir, pois o impetrante não estaria 

a sofrer restrição de direito previsto constitucionalmente em razão da ausência 

de ato legal ou infra. Frisa que o impetrante possui processo com pedido de 

reconhecimento da condição de refugiado, com fulcro na Lei n. 9.474/1997. 

Afi rma que a sua situação é regular e que ele possui acesso a todos os documentos 

necessários para viver e trabalhar no Brasil. Alega, ainda, que inexiste falar em 

direito à legislação em razão da edição da Portaria Interministerial n. 10, de 

6/4/2018.

O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego prestou informações (fl s. 

221-223, e-STJ). Alega que o ato alegadamente inexistente foi editado. Logo, 

não haveria falar em violação passível de combate por mandado de injunção.

O Ministério Público Federal opina em prol da extinção do feito sem a 

apreciação do mérito nos termos da seguinte ementa (fl . 226, e-STJ):

Mandado de Injunção. Refugiado. Autorização para residência no País. 

Alegação de mora em regulamentar o artigo 145 do Decreto n. 9.119/2017, que 

prevê a autorização de residência para fi ns de acolhida humanitária. O mandado 

de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Privação de exercício de 

direitos previstos na Constituição Federal. Não demonstrada. Refugiado em 

condição migratória regular. Pleito de autorização de residência com fundamento 

em acolhida humanitária. Impetrante refugiado. Artigo 145 do Decreto n. 

9.199/2017 aplicável às hipóteses de acolhimento humanitário. Carência de ação 

por falta de interesse de agir. Parecer pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito.

É, no essencial, o relatório.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (253): 23-51, janeiro/março 2019 41

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser indeferido o feito 

sem que haja a apreciação do mérito.

Preliminarmente, friso que o mandado de injunção é um remédio 

constitucional previsto no inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal. 

A Lei n. 13.300/2016 veio a disciplinar o seu rito processual. A ausência de 

normas jurídicas – cuja emanação é determinada pela ordem constitucional – 

não pode ser um empecilho à outorga de direitos asseguradas pela Carta Magna.

A propósito:

(...)

- O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também 

existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão 

do dever estatal de emanar normas legais. Isso signifi ca que o direito individual à 

atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses 

em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva 

determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao 

Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado 

de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a 

imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento 

do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a 

obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se 

tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender 

acesso legítimo à via injuncional.

(...) (MI 542/SP, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 

29/8/2001, publicado no Diário da Justiça em 28/6/2002, p. 89, e no Ementário 

vol. 2075-01, p. 24).

É necessário redescrever o caso em questão.

O impetrante é oriundo do Senegal e alega que sofreria restrição no seu 

direito à postulação de um acolhimento humanitário no Brasil, em razão da 

ausência de edição de ato regulamentar previsto no parágrafo único do art. 

145 do Decreto n. 9.119/2017. O impetrante argumenta que a sua situação 

migratória seria irregular. Transcrevo excerto da petição inicial (fl s. 6-7, e-STJ):

(...)

No caso concreto, sendo a parte impetrante pessoa de nacionalidade 

senegalesa em condição migratória irregular, a ausência de norma 
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regulamentadora tem impedido a solicitação de autorização de residência com 

fundamento em acolhida humanitária e, consequentemente, tornado inviável o 

exercício do direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, 

bem como dos seguintes direitos e liberdades constitucionais: (...)

(...)

Do exame dos autos se infere que o impetrante já ostenta a condição 

jurídica de postulante ao refúgio. Tal condição é dada com amparo na Lei n. 

9.474/1997 (Lei do Refúgio). O Ministério Público Federal frisa essa situação 

jurídica e factual em seu parecer, do qual transcrevo extrato (fl . 230, e-STJ):

(...)

Ocorre que o documento de fl . 51, expedido em 06/11/2017, com validade até 

06/11/2018, atesta sua condição migratória regular, garantindo-lhe os mesmos 

direitos de qualquer outro estrangeiro em situação regular no Brasil.

O impetrante possui, inclusive, Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS, em que consta assinatura de empregador, e inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (fl s. 30/49).

Outrossim, não há qualquer prova de que o recorrente esteja impedido de 

sair, de permanecer ou de reingressar no território nacional, ou ainda, que esteja 

impedido de gozar dos direitos previstos nos incisos XIII, XV do artigo 5º, no artigo 

6º, no artigo 196 e no artigo 295, todos da Constituição Federal, conforme relata 

na petição inicial. Essas alegações, na verdade, tratam-se de meras conjecturas e 

suposições desprovidas de comprovação, que não dão ensejo à impetração de 

Mandado de Injunção com esse fundamento.

Por outro lado, da análise do documento de fl . 51, verifi ca-se que o impetrante 

possui o “status” de refugiado.

(...)

Assim, cabe notar que o regime jurídico aplicável em tal situação é derivado 

da já mencionada Lei n. 9.474/1997 e do Decreto n. 9.199/2017, em especial do 

seu art. 142, II, “d”, e do seu art. 156, III.

A situação jurídica em questão foi bem deslindada pela Nota Técnica 

da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (Nota n. 30/2018/DIEP/

DEMIG/SNJ/MJ), da qual cito trecho (fl . 177, e-STJ):

(...)

6. A despeito das alegações da defesa do estrangeiro, de que a sua situação 

migratória é irregular, os documentos que instruem o processo revelam 
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justamente o contrário, haja vista que, em 06/01/2014, na Delegacia de Polícia 

Federal de Caxias do Sul/RJ, por meio do processo n. 08451.001509/2014-

87, formalizou pedido de Refúgio perante o Estado Brasileiro com apoio na 

Lei n. 9.747/1997, assim como em 26/06/2015, através do processo n. 

08505.074711/2015-36, na Superintendência da Polícia Federal na Cidade de 

São Paulo/SP, formalizou a prorrogação de validade de seu protocolo de registro, 

sendo em ambas oportunidades atendido em seu pedido.

7. Nesse cenário, verifi ca-se que a simples formalização do pedido de refúgio 

é sufi ciente para suspende eventual procedimento administrativo que pese em 

desfavor do interessado até que haja uma decisão defi nitiva sobre o seu pleito, 

conforme se verifi ca do Art. 10, da Lei de Refúgio.

Art. 10. A solicitação, apresentada nas condições previstas nos artigos 

anteriores, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal 

pela entrada irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas de seu 

grupo familiar que o acompanhem.

§ 1º Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será 

arquivado, desde que demonstrado que a infração correspondente foi 

determinada pelos mesmos fatos que justifi caram o dito reconhecimento.

8. Tanto é assim que, apenas com o protocolo do seu pedido de refúgio - que 

serve como documento de identidade no país para todos os efeitos legais -, 

teve acesso à Carteira de Trabalho e Previdência Social, CPF e, munido desses 

documentos, conseguiu, inclusive, acessar formalmente o mercado de trabalho, 

sendo-lhe ainda facultado a abertura de conta bancária, acesso à rede de saúde, 

ensino e assistência social do país sem qualquer outra formalidade.

9. Por outro lado, caso o interesse do Autor seja de que o seu pedido de refúgio 

seja apreciado pelo Governo brasileiro como acolhida humanitária, como deixa 

expresso em seu processo judicial, bastaria apresentar em uma das unidade da 

Polícia Federal requerimento nesse sentido, que certamente o seu pleito seria 

analisado com base na legislação em vigor.

(...)

11. Posto isto, verifi ca-se a total improcedência da alegação de que a ausência 

da suposta norma regulamentadora tem impedido a solicitação de autorização 

de residência com fundamento em acolhida humanitária e, consequentemente, 

tornado inviável o exercício do direito de sair, de permanecer e de reingressar 

em território nacional, posto que o direito de petição, constitucionalmente 

reconhecido, é amplamente garantido pelas autoridades migratória brasileiras.

(...)
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Ainda, a mencionada Nota Técnica evidencia ser improcedente a 

alegação jurídica de que haveria obstáculo administrativo para a permanência 

do impetrante no país. Ela informa que o impetrante obteve a condição de 

refugiado, havendo processo administrativo em tramitação no Ministério da 

Justiça. Assim, não haveria razão para postular a outorga de um acolhimento 

humanitário, uma vez que ele já foi enquadrado como refugiado. Ademais, 

argumenta que, caso houvesse interesse em alterar o fundamento do pedido, 

seria possível pleitear a alteração da condição de refugiado para de postulante ao 

acolhimento humanitário.

Por fim, cabe notar que a postulação pelo acolhimento humanitário 

somente seria possível com base no rol de situações fáticas do país de origem, 

que estão descritas e listadas nos incisos do art. 145 do Decreto 9.199/2017. 

Cito:

Art. 145. A autorização de residência para fi ns de acolhida humanitária poderá 

ser concedida ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de:

I - instabilidade institucional grave ou iminente;

II - confl ito armado;

III - calamidade de grande proporção;

IV - desastre ambiental; ou

V - violação grave aos direitos humanos ou ao direito internacional humanitário.

As situações listadas no art. 145 do Decreto n. 9.199/2017 tem se amoldado 

ao caso de diversos haitianos, em razão da notória crise que atinge aquele país. 

Para tanto, houve a edição da Portaria Interministerial n. 10, de 6 de abril de 

2018, publicada no Diário Ofi cial da União (Seção 1, p. 57), de 9 de abril de 

2018 (fl . 180, e-STJ). Todavia, cabe notar que a referida Portaria somente se 

aplica aos ingressantes do Haiti, o que não é o caso do impetrante, oriundo do 

Senegal.

Não há inércia legislativa, portanto, uma vez que, como está claro e 

comprovado, o impetrante postula a condição de refugiado, a qual está prevista 

na Lei n. 9.474/1997 e no Decreto n. 9.199/2017.

Porém, o resultado do feito deve ser a denegação sem o exame do mérito, 

uma vez que inexiste interesse processual, portanto. Inexistindo essa condição 

da ação, não cabe o processamento, por força do art. 4º da Lei n. 13.300/2016 

combinado com o art. 17 da Código de Processo Civil.
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A falta de interesse processual deriva do fato de que o impetrante não 

está em situação irregular e, ao contrário do que alega, está em curso o feito 

administrativo para decidir sobre o seu pedido de refúgio.

Ante o exposto, indefi ro do pedido de injunção e extingo o feito sem o 

exame do mérito.

É como penso. É como voto.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 13.877-EX 

(2015/0127739-9)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Requerente: Gitech SRL

Advogado: Luiz Gustavo de Oliveira Ramos - SP128998

Requerido: Gasparini do Brasil Sa

Advogados: Carlos Alberto Farracha de Castro - PR020812

Vanessa Abu-Jamra Farracha de Castro - PR024789

EMENTA

Sentença estrangeira contestada. Citação. Instituto processual 

inserido na jurisdição de cada país. Ausência de trânsito em julgado. 

Comprovação por outros meios. Possibilidade. Prescrição. Matéria de 

mérito. Arguição no juízo competente. Juízo meramente delibatório. 

Atendimento dos requisitos para homologação. Deferimento.

I - A citação é considerada um instituto processual inserido na 

jurisdição de cada país, não sendo possível impor as regras do direito 

brasileiro ao ato praticado no estrangeiro. Precedente: SEC n. 13.552/

EX, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

julgado em 1º/6/2016, DJe 16/6/2016.

II - A comprovação do trânsito em julgado pode se dar por 

qualquer meio que demonstre a irrecorribilidade da sentença 
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estrangeira, ainda que demonstrada em formato diverso do previsto 

na legislação brasileira. Precedentes: SEC 12.697/EX, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 2/3/2016, DJe 12/4/2016; 

SEC 9.374/EX, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte 

Especial, julgado em 6/5/2015, DJe 25/5/2015.

III - A prescrição, por se tratar de matéria de mérito, deve ser 

arguida no juízo competente. Assim porque o Superior Tribunal de 

Justiça, nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira, 

exerce um juízo meramente delibatório, sendo-lhe vedado adentrar no 

mérito da ação alienígena.

IV - Homologação de sentença estrangeira deferida.

ACÓRDÃO

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

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

A Corte Especial, por unanimidade, deferiu o pedido de homologação de 

sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy 

Andrighi, Laurita Vaz, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Felix Fischer votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Humberto Martins e Jorge 

Mussi.

Brasília (DF), 05 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 13.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de pedido de homologação de 

sentença estrangeira oriunda do Tribunal Civil de Treviso, Itália, formulado por 

Gitech S.R.L. contra Gasparini do Brasil S.A.
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Narra a inicial que a requerente promoveu uma ação monitória contra 

a empresa requerida, na Primeira Vara Cível de São José dos Pinhais/PR, 

tombada sob o n. 0023659-58.2013.8.16.0035.

Contudo, apesar de a referida ação monitória não possuir nenhuma 

relação com o título judicial estrangeiro que se pretende homologar, o juízo 

da Primeira Vara Cível de São José dos Pinhais/PR entendeu pela necessidade 

de homologação da sentença estrangeira de falência, para regularizar a 

representação processual da requerente naqueles autos.

Afi rma a requerente que a sentença alienígena preenche os requisitos 

exigidos pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, devendo, pois, ser 

homologada.

Citada (fl. 187), a requerida Gasparini do Brasil S.A. apresentou 

contestação (fl s. 190-196).

Assevera a requerida que não estão presentes os requisitos para a 

homologação da sentença estrangeira, sustentando a ausência de chancela da 

autoridade consular brasileira, comprovação do trânsito em julgado e ausência 

de citação no processo estrangeiro. Alega a existência de prescrição, porque a 

requerente pretende o pagamento de supostos créditos oriundos dos anos de 

2008 e 2009. Pugna pelo indeferimento do pedido de homologação.

Em réplica (fls. 300-312), a requerente aduz pela inexigibilidade 

de chancela consular em face da aplicação do Decreto n. 1.476/1995, que 

promulgou o Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento 

e Execução de Sentenças em Matéria Civil, entre a República Federativa do 

Brasil e a República Italiana. Demonstra a existência do trânsito em julgado. 

A respeito da ausência de citação, assevera a existência de várias certidões com 

escopo de dar publicidade à sentença de falência que se pretende homologar. 

Por fi m, quanto à ocorrência de prescrição, argumenta que o instituto não 

guarda nenhuma relação com o título judicial que se pretende homologar. Ao 

fi nal, reitera o pedido de homologação de sentença estrangeira.

Em tréplica, a requerida enfatiza a ocorrência de prescrição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela 

homologação da sentença (fl s. 321-332).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Preliminarmente, há se 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem competência para emitir juízo 

meramente delibatório acerca da homologação de sentença estrangeira. Nesse 

contexto, é preciso verifi car se a pretensão homologatória atende aos requisitos 

do art. 963 do Código de Processo Civil de 2015 e dos arts. 216-C e 216-D do 

Regimento Interno deste Tribunal Superior – RISTJ.

Eventuais questionamentos acerca do mérito da decisão alienígena são 

de competência do juízo estrangeiro. Dessa forma, o possível deferimento do 

pedido de homologação, portanto, limita-se a dar efi cácia à sentença estrangeira, 

nos exatos termos em que proferida, não sendo possível aditá-la para inserir 

provimento que dela não conste.

Feito esse esclarecimento, passa-se a análise dos requisitos. Segundo os 

arts. 963 do CPC/2015 e 216-C e 216-D do RISTJ, constituem-se requisitos 

necessários para a homologação de título judicial estrangeiro: i) ter sido 

proferido por autoridade competente; ii) terem sido as partes regularmente 

citadas ou verifi cada a revelia; iii) ter transitado em julgado; iv) estar chancelada 

pela autoridade consular brasileira, e; v) ser traduzida por tradutor ofi cial ou 

profi ssional juramentado no Brasil. Além disso, nos termos do art. 216-F, 

do RISTJ, a sentença estrangeira não pode ofender a soberania nacional, a 

dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública.

Quanto ao primeiro requisito, conclui-se que a sentença estrangeira foi 

proferida pelo Tribunal Civil de Treviso, Itália, autoridade competente para 

julgamento.

Com relação à citação da requerida, como bem salientou o Parquet Federal, 

o que se depreende dos autos é que ela é na verdade devedora da requerente, 

assim não haveria nenhum interesse na decretação ou não da falência. O 

processo falimentar caracteriza-se por ser um processo de execução no qual os 

credores concorrem para a satisfação de seus créditos, excluindo, dessa forma, 

qualquer interesse dos devedores da pessoa que teve a falência decretada. Logo, 

não havia motivação para que a requerida fosse citada no processo falimentar 

estrangeiro.

Entretanto, o documento de fl . 18, traduzido à fl . 21, demonstra que 

houve a citação de eventuais terceiros interessados no processo falimentar, no 

qual o juízo estrangeiro concedeu “o prazo de 30 dias antes da Assembleia aos 
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credores e a todos os terceiros que têm direitos reais mobiliários e imobiliários 

sobre coisas de posse do falido para que apresentem em Cartório as petições 

específi cas”.

Esta Corte tem entendido que a citação é um instituto processual inserido 

na jurisdição de cada país, devendo, portanto, ser obedecida a legislação local. 

Nesse sentido, destaca-se:

Processual Civil. Família. Homologação de sentença estrangeira. Divórcio 

consensual. Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 216-A a 216-N 

do Regimento Interno desta Corte. Regularidade da citação editalícia ante a 

presunção de ausência de contato dado o razoável lapso temporal decorrido. 

Precedentes: SEC 6.345/EX, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28.2.2013 e SEC 4.686/

EX, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 2.2.2012. Alegação de ausência de citação válida 

na ação originária. Aceitação pela Justiça Estrangeira de documento assinado 

pelo requerido onde afi rmava não querer apresentar defesa na ação de divórcio. 

Matéria de direito processual vinculada à jurisdição e soberania de cada país que 

refoge ao mero juízo homologatório. Precedentes: SEC 7.171/EX, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJe 2.12.2013; SEC 7.758/EX, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 2.2.2015; SEC 

9.570/EX, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.11.2014; SEC 10.228/EX, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, DJe 3.11.2014. Sentença de divórcio homologada.

1. O pedido está em conformidade com os arts. 216-A a 216-N do RISTJ e art. 15 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois a sentença de dissolução 

de casamento foi proferida por autoridade competente, as partes eram, naquela 

época, domiciliadas no estrangeiro, houve regular citação e comparecimento 

espontâneo aos atos processuais.

2. Decorrido lapso temporal razoável da cessação da convivência matrimonial, 

é de se reconhecer a alegada ausência de conhecimento do paradeiro do ex-

cônjuge, razão pela qual é regular a citação editalícia.

3. A alegação de ausência de comprovação de citação válida e revelia no 

processo estrangeiro deve ser examinada cum grano salis, pois, por se tratar 

de instituto de Direito Processual, encontra-se inserida no âmbito da jurisdição 

e da soberania de cada país, circunstância que impõe a observância da 

legislação interna, não sendo possível impor as regras da legislação brasileira 

para ato praticado fora do país, ainda mais no presente caso onde a Justiça 

Estrangeira aceitou declaração fi rmada pelo Requerido de que não apresentaria 

defesa na ação de divórcio.

4. A Defensoria Pública, atuando como Curador Especial do Requerido, reputou 

presentes os requisitos meritórios para a homologação do decisum estrangeiro.

5. Sentença estrangeira homologada.

(SEC 13.552/EX, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

julgado em 1º/6/2016, DJe 16/6/2016, sem grifos no original).
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Dessa forma, apesar de não possuir interesse no processo falimentar da 

requerente, foi atendido o requisito de citação válida da requerida.

O trânsito em julgado pode ser verifi cado pela declaração da “Assistente 

Judiciária” estrangeira constante do documento de fl . 20 e traduzido à fl . 22, 

no qual atesta “que contra a sentença acima não foi proposto recurso ex art. 18 

L.F”. O requisito do trânsito em julgado visa dar segurança jurídica às relações 

decorrentes da homologação de sentença estrangeira. Assim, o escopo é sempre a 

verifi cação da defi nitividade do título judicial estrangeiro homologando. Diante 

disso, a jurisprudência desta Corte tem entendido que o trânsito em julgado 

pode ser comprovado por qualquer meio que demonstre a irrecorribilidade das 

decisões homologandas, ainda que em formato diverso da legislação brasileira.

Confi ra-se:

Sentença estrangeira contestada. Pedido de homologação. Dissolução de 

sociedade conjugal. Ausência de comprovação do trânsito em julgado da sentença 

alienígena. Não ocorrência. Comprovação por outros meios. Possibilidade. 

Requisitos para a homologação preenchidos. Homologação deferida.

(...)

IV - Ademais, a jurisprudência fi rmada no âmbito desta Corte é uníssona 

no sentido de que o trânsito em julgado das decisões estrangeiras pode ser 

comprovado por qualquer meio hábil a demonstrar a defi nitividade da decisão 

homologanda (precedentes).

(...)

Homologação deferida.

(SEC 12.697/EX, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 2/3/2016, 

DJe 12/4/2016, sem grifos no original).

Sentença estrangeira contestada. Itália. Pleito de homologação. Requisitos 

legais. Preenchimento. Guarda e alimentos. Pedido de homologação deferido.

1. A competência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à homologação de 

sentença estrangeira, é exercer um juízo de delibação, verifi cando se a decisão 

atende aos requisitos previstos nos artigos 216-D e 216-F do Regimento Interno 

do STJ e do art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O trânsito 

em julgado se mostra comprovado, por constar certidão explicitando que não 

fora apresentado recurso contra o provimento da Corte de Apelação de Roma, 

tornando-a defi nitiva (e-STJ, fl . 42/50). Ademais, o pedido se acha instruído com 

cópia da sentença homologanda, proferida pela Corte de Apelação de Roma - 

Itália (autoridade competente), bem como autenticação pelo Consulado-Geral do 

Brasil em Roma (fl s. 16 e 43) sendo toda documentação acompanhada da devida 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (253): 23-51, janeiro/março 2019 51

tradução juramentada (e-STJ, fl s. 17/23 e 44/45). Por outro lado, não houve ofensa 

a soberania e a ordem pública pela sentença estrangeira.

(...)

4. Homologação da sentença estrangeira deferida.

(SEC 9.374/EX, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado 

em 6/5/2015, DJe 25/5/2015).

Outrossim, fi cou demonstrada a chancela da autoridade consular brasileira 

em decorrência do art. 12 do Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e 

ao Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil, entre a 

República Federativa do Brasil e a República Italiana, de 17 de outubro de 1989, 

promulgado pelo Decreto n. 1.476/1995. Apesar disso, a sentença estrangeira 

se encontra devidamente chancelada pela Vice-Cônsul brasileira em Roma, 

conforme se verifi ca à fl . 16, tendo em vista que a cópia da sentença estrangeira 

possui assinatura de autoridade estrangeira cuja autenticidade foi reconhecida 

pela autoridade consular brasileira.

Por fi m, não se vislumbra, ainda, nenhuma ofensa à soberania nacional ou 

à ordem pública.

De acordo com o art. 216-H, parágrafo único, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, a defesa somente poderá versar sobre a inteligência 

da decisão alienígena e a observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 

216-D e 216-F do mesmo Regimento.

A contestação apresentada pela requerida, porém, discute, além dos 

requisitos, matérias de mérito, como, por exemplo, a prescrição, cuja competência 

para apreciação pertence ao juízo alienígena ou ao juízo da ação monitória em 

trâmite no Brasil.

Ante o exposto, defi ro o pedido de homologação de sentença estrangeira.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Expeça-se a carta de sentença.

É o voto.




