
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 7.693 - EX (2013/0400133-4)
  

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S) - RS033387 
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA 
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S) - PR030128 
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

EMENTA

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. INSTITUTO 
JURÍDICO SEMELHANTE À TRANSAÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA 
JURÍDICA QUE SOFREU OS EFEITOS CIVIS DO ACORDO. 
REQUISITOS PARA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA 
ESTRANGEIRA. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE 
CERTEZA QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA 
ESTRANGEIRA.
1. A homologação, em país estrangeiro, de acordo semelhante à 
transação penal pátria, gera efeitos civis capazes de legitimar a vítima ou 
o terceiro prejudicado a executar civilmente o julgado, mas não tem o 
condão de impedir que a pessoa jurídica que assume a responsabilidade 
pelos danos causados às vítimas seja demandada. Inteligência do art. 9º, 
I, do Código Penal e do art. 790 do Código de Processo Penal.
2. É indevida a homologação de sentença estrangeira que não atenda os 
requisitos previstos no art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro e nos arts. 216-A a 216-N do RISTJ, ou que ofenda a 
soberania nacional, a ordem pública e a dignidade da pessoa humana 
(LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F).
3. Admite-se a homologação parcial da sentença que contempla acordo 
penal com fins civis, em relação apenas aos parentes das vítimas que 
participaram do ato perante o Juízo estrangeiro. No entanto, não sendo 
fixados os termos do acordo quanto à reparação dos danos, carece a 
sentença estrangeira de certeza, com o quê deixa de atender os requisitos 
legais da legislação nacional.
4. Pedido de homologação da sentença estrangeira que deve ser 
indeferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Corte Especial, por unanimidade, indeferir o pedido de homologação de sentença 
estrangeira, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Nancy 
Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell 
Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, 
os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Napoleão 
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Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e Luis Felipe Salomão.  
Brasília, 05 de abril de 2017(Data do Julgamento).

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidente

MINISTRO RAUL ARAÚJO 
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2013/0400133-4 PROCESSO ELETRÔNICO SEC    7.693 / PY

Número Origem: 201102942835

PAUTA: 06/05/2015 JULGADO: 06/05/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S)
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S)
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

ASSUNTO: DIREITO INTERNACIONAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2013/0400133-4 PROCESSO ELETRÔNICO SEC    7.693 / PY

Número Origem: 201102942835

PAUTA: 20/04/2016 JULGADO: 20/04/2016

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S)
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S)
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

ASSUNTO: DIREITO INTERNACIONAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro-Relator.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2013/0400133-4 PROCESSO ELETRÔNICO SEC    7.693 / PY

Número Origem: 201102942835

PAUTA: 01/02/2017 JULGADO: 01/02/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S) - RS033387 
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA 
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S) - PR030128 
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

ASSUNTO: DIREITO INTERNACIONAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator.
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 7.693 - PY (2013/0400133-4)
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S)
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA 
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S)
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator) : 

EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A requer a 

homologação de sentença estrangeira, proveniente da Justiça Paraguaia, que homologou, em 

processo penal, acordo de indenização de danos para extinção da punibilidade dos representantes 

da ora requerente, GILBERTO ANTÔNIO GIUZIO e LUÍS CARLOS SILVEIRA SCHREINER.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal entendeu devida a intimação 

da requerente para que: "a) apresente a chancela consular dos documentos de fls. 07/08 e 32, 

que correspondem respectivamente à sentença homologanda e ao trânsito em julgado; b) junte a 

declaração de anuência dos herdeiros de Labiar Roque de Souza Barros e Willian Alves de 

Aquino " (fl. 71).

Nas petições de fls. 89/90 e 104/105, a EPT ENGENHARIA informa que a 

"anuência ao acordado foi dada na própria audiência em que realizado o acordo homologado 

por sentença ". A seguir, à fl. 111, requereu a inclusão no polo passivo dos familiares das vítimas 

que transacionaram na audiência realizada no Paraguai, LURDES ROSA DA SILVA e PAULO 

LÚCIO DE SOUZA BARROS, ora requeridos, os quais foram devidamente citados, conforme 

certidões de fls. 257 e 285.

LURDES ROSA DA SILVA, em sua peça contestatória, afirma não ter firmado o 

referido acordo, o que impossibilitaria a homologação da sentença estrangeira (fls. 292/294).

A Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial de PAULO 

LÚCIO DE SOUZA BARROS, que, citado (fl. 285), não respondeu ao chamamento do Juízo, 

manifestou-se contrariamente à homologação da sentença estrangeira, "em razão do não 

atendimento do requisito de regular citação válida no processo alienígena ", porquanto "não se 

pode atestar que não há ou havia outros herdeiros ou sucessores a serem chamados naquele 

processo " (fls. 309/311).
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Em réplica (fls. 321/324), a EPT ENGENHARIA, ora requerente, alegou, em 

suma: (I) "a manifestação apresentada por Lurdes Rosa da Silva é permeada pela má-fé, haja 

vista que efetivamente esteve presente na audiência realizada no Paraguai, assim como, 

anuindo ao acordo, recebeu valores da empresa Requerente "; (II) "o comparecimento do irmão 

do de cujus se deu ou em razão de eleição de seus familiares ou em razão de eleição do próprio 

de cujus, sendo que em qualquer hipótese o comparecimento, recebimento e quitação atenderam 

às exigências legais e atingiram sua finalidade ".

A seguir, foram os autos distribuídos a este Relator.

Chamado a se manifestar, o d. Órgão do Ministério Público Federal, no parecer de 

fls. 395/401, opinou pelo indeferimento do pedido de homologação da sentença estrangeira, 

considerando, para tanto, que a não "comprovação da existência ou não de outros sucessores do 

de cujos, torna duvidosa a regularidade do ato praticado, impedindo a homologação, nos 

termos do art. 5º, inciso II, da Resolução STJ nº 9/2005. Ademais, eventual existência de outros 

herdeiros domiciliados no território nacional reclamaria a demonstração de que a citação para 

o processo judicial paraguaio se fez no Brasil mediante carta rogatória" .

Considerando-se a afirmação da parte autora de que os requeridos Paulo Lúcio de 

Souza Barros e Lurdes Rosa da Silva manifestaram concordância com o que fora proposto no 

processo alienígena, tendo aposto suas assinaturas na ata da audiência, e que tal documento não 

fora localizado nos presentes autos, determinou-se a intimação da autora, EPT - ENGENHARIA 

E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A, "para apresentar a ata referida, devidamente traduzida 

por tradutor juramentado"  (fl. 415).

Atendendo a essa determinação, a autora juntou a documentação requisitada (fls. 

428/434), sobre a qual manifestou-se a Defensoria Pública da União, no interesse do requerido 

PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS (fls. 441/442). A requerida LURDES ROSA DA 

SILVA, embora regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (fl. 445). 

Remetidos os autos ao Ministério Público Federal, este manteve o entendimento 

pela não homologação da sentença estrangeira, nos termos do parecer de fls. 448/451.

É o relatório.
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 7.693 - PY (2013/0400133-4)
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
ADVOGADO : EVELISE MARIA KARPSS E OUTRO(S)
REQUERIDO : JUSTIÇA PÚBLICA 
REQUERIDO : LURDES ROSA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ JORGE GRELLMANN E OUTRO(S)
REQUERIDO : PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator) : 

- I -

A homologação da sentença estrangeira é devida quando atendidos os requisitos 

previstos no art. 15 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e no art. 5º da 

Resolução 9/2005 do STJ, assim elencados:

LINDB
Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que 
reuna os seguintes requisitos:
a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia;
c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias 
para a execução no lugar em que foi proferida;
d) estar traduzida por intérprete autorizado;
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Resolução 9/2005
Art. 5º Constituem requisitos indispensáveis à homologação de
sentença estrangeira:
I - haver sido proferida por autoridade competente;
II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado
a revelia;
III - ter transitado em julgado; e
IV - estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de
tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.

Nos processos de homologação de sentença estrangeira, o Superior Tribunal de 

Justiça limita-se a apreciar requisitos formais da sentença, sem entrar no seu mérito, vedada, 

porém, ofensa à soberania nacional e à ordem pública (LINDB, art. 17; Res. 9/2005/STJ, art. 6º).

Sabe-se, ainda, que a homologação ocorre observados os limites da sentença 

homologanda, restringindo-se "aos termos que emergem do conteúdo desse ato sentencial (RTJ 
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109/39 - RTJ 138/474), não podendo abranger e nem estender-se a tópicos, acordos ou 

cláusulas que não se achem formalmente incorporados ao texto da decisão homologanda (SE 

5.150 - SE 5.229 - SE 5.405, v.g.)"  (SE 5590, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26/05/1998). 

Na hipótese em exame, instaurou-se controvérsia quanto aos fatos alegados pela 

autora, bem como ao direito por ela defendido.

Em relação aos fatos, a requerida LURDES ROSA DA SILVA alegou, em 

contestação (fls. 292/294), que:

(...) é viúva do senhor WILLIAM ALVES DE AQUINO, sendo pensionista 
do INSS em virtude da morte do companheiro. Bem como ajuizou 
Reclamatória Trabalhista sob o n. 99527-2005-303-09-00 (AIND-55/2005), 
ação ajuizada em 2004 requerendo indenização por danos morais e 
materiais em face da requerente e da União, estando pendente de decisão, 
prevista para 27.09.2013, conforme cópia de despacho anexa.
Quanto ao suposto acordo realizado perante autoridade paraguaia, nunca 
em tempo algum a requerente recebeu ou aceitou proposta da requerente, 
inclusive chegou a passar dificuldades financeiras. Nunca em tempo 
algum assinou termo de declaração de anuência de acordo, nem esteve 
perante qualquer juízo que não no Brasil, ou seja, esteve perante a 
Justiça do Trabalho, na qual ainda tramita a Reclamatória, bem como 
nunca recebeu da requerente qualquer valor decorrente de indenização 
pela morte de seu companheiro.

Do ponto de vista jurídico, a Defensoria Pública da União, na defesa dos 

interesses do requerido PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS, alegou descumprimento do 

inciso II do art. 5º da Resolução 9/2005 do STJ, manifestando-se nos seguintes termos:

(...) no que se refere à regular citação ou declaração de revelia, 
vislumbra-se que o caso não atende a este requisito.
É que consta dos autos que o requerido é irmão de uma das vítimas do 
incidente, fato que nos permite impugnar qualquer citação que tenha 
ocorrido naquele processo que não seja em nome dos herdeiros e 
sucessores do de cujus , e nos autos deste processo nada consta neste 
sentido.
Portanto, não se pode considerar como válida a participação, intimação 
ou citação, do irmão do de cujus, ora submetido à curadoria, quando não 
se pode atestar que não há ou havia outros herdeiros ou sucessores a 
serem chamados naquele processo .
Por todo o exposto, a Defensoria Pública da União, no momento, 
manifesta-se contrária à homologação da sentença estrangeira em razão 
do não atendimento do requisito de regular citação válida no processo 
alienígena.
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Antes, porém, de se analisar cada um desses dois pontos controvertidos, importa 

destacar que se está a tratar de pedido de homologação de sentença estrangeira proferida em 

procedimento conciliatório realizado em procedimento penal. 

Segundo se deduz do que consta dos autos, a requerente - EPT ENGENHARIA - 

era empregadora de Labiar Roque de Souza Barros e William Alves de Aquino, que faleceram 

"em decorrência de acidente quando da execução de obras na Ponte da Amizade" , no lado do 

Paraguai (fl. 2). Tal fato resultou na instauração de procedimento criminal, informando a inicial 

que:

Por ocasião da audiência realizada no processo criminal, a empresa 
Requerente realizou acordo indenizando os danos sofridos pelos familiares 
das vítimas. Por ocasião do acordo foi extinta a punibilidade penal contra 
os representantes da empresa Requerente, acima referidos, assim como foi 
dada quitação a esta quanto a indenização dos danos havidos.

Vê-se, portanto, que a própria sentença homologanda tem a característica de ser 

homologatória de composição de danos materiais em processo penal.

Dito isso, é de se destacar que, embora o pedido de homologação da sentença 

estrangeira seja formulado nestes autos pela empresa EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS S/A, quem figurou como parte na ação judicial que originou a sentença 

foram as pessoas físicas de GILBERTO ANTÔNIO GIUZIO e LUÍS CARLOS SILVEIRA 

SCHREINER, segundo a inicial "representantes da empresa Requerente" , conforme transcrito 

acima.

O fato de a empresa requerente não ter sido parte no processo alienígena não 

chega a ser impeditivo à homologação, a teor do art. 3º da Resolução 9, de 04/05/2005, que 

prevê:

Art. 3º A homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte 
interessada , devendo a petição inicial conter as indicações constantes da 
lei processual, e ser instruída com a certidão ou cópia autêntica do texto 
integral da sentença estrangeira e com outros documentos indispensáveis, 
devidamente traduzidos e autenticados.

Interpretando o dispositivo, tem entendido esta Corte que "o pedido de 

homologação pode ser proposto por qualquer pessoa interessada nos efeitos da sentença 

estrangeira"  (SEC 3.035/FR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2009, DJe de 31/08/2009).

Quanto a esse aspecto, não se vislumbra óbice a que a empresa EPT 
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ENGENHARIA pleiteie, em nome próprio, a homologação da sentença estrangeira em questão.

Não se pode olvidar, porém, outra particularidade do caso, qual seja o fato de a 

sentença homologanda haver sido proferida pelo juízo estrangeiro no exercício da competência 

penal, o que enseja a aplicação das normas penais e processuais penais que regem a matéria. 

Quanto às normas processuais, o art. 788 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 788.  A sentença penal estrangeira será homologada, quando a 
aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas conseqüências  e 
concorrem os seguintes requisitos:
I - estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a 
legislação do país de origem;
II - haver sido proferida por juiz competente, mediante citação regular, 
segundo a mesma legislação;
III - ter passado em julgado;
IV - estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro;
V - estar acompanhada de tradução, feita por tradutor público.

Quanto ao que dispõe o caput  do artigo acima transcrito, é razoável admitir que 

houve, por ocasião da prolação da sentença homologanda, procedimento semelhante à transação 

penal pátria, nos termos dos artigos 72 e 74 da Lei 9.099/1995, verbis : 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério 
Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 
possibilidade da composição dos danos  e da aceitação da proposta de 
aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, 
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de 
título a ser executado no juízo civil competente .
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de 
ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado 
acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. (Grifos 
acrescentados).

Em que pese a lei brasileira se referir à presença da vítima, admite-se a 

composição dos danos feita com familiares desta, no caso de homicídio culposo, conforme já 

apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
CULPOSO. TRANSAÇÃO. REQUERIMENTO PARA DECRETAÇÃO DA 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVA ACERCA DA EFETIVA 
REPARAÇÃO DO DANO. POSSIBILIDADE. 
1. Denúncia oferecida contra membro do Ministério Público Federal pela 
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prática de homicídio culposo. 
2. A reparação do dano ou a prova inequívoca da impossibilidade faze-lo 
é condição sine qua non à extinção da punibilidade, consoante a 
jurisprudência assente neste sodalício  (precedentes: HC 39.031 - SP, 
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ de 12 de dezembro 
de 2005; REsp 573.964 - SP, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA, Sexta Turma, DJ de 15 de agosto de 2005; REsp 704.891 - GO, 
Relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ de 30 de maio de 
2005). 
3. In casu, o denunciado comprovou a reparação do dano, 
providenciando a juntada do instrumento de acordo celebrado entre si e 
os pais da vítima e a documentação comprobatória do cumprimentos dos 
termos pactuados . 
4. Requerimento para a decretação da extinção da punibilidade deferido.
(STJ - QO na APn: 213 CE 2002/0030044-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, 
Data de Julgamento: 20/02/2008,  CE - CORTE ESPECIAL, Data de 
Publicação: DJ 14.04.2008 p. 1)

Ocorre, porém, que o Código Penal Brasileiro, em seu art. 9º, contém o seguinte 

dispositivo, com relação à possibilidade de homologação da sentença penal estrangeira: 

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira 
produz na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologada no 
Brasil para: 
I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros 
efeitos civis;
II - sujeitá-lo a medida de segurança.

Observe-se que o inciso I, que trata da homologação da sentença penal estrangeira 

no que diz respeito aos seus efeitos civis, é específico ao dispor que a homologação dar-se-á com 

a finalidade de "obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos 

civis" .

Embora não deva o aplicador da norma limitar-se à interpretação literal das 

disposições legais, é de se considerar que, no caso sob apreciação, o que pretende a requerente é 

exatamente o contrário do que prevê a norma em questão. A requerente pretende homologar a 

sentença penal estrangeira, não para obrigar o condenado à reparação do dano, mas para se 

eximir da responsabilidade da reparação, sob a alegação de que já o reparou perante o Juízo 

alienígena.

Surge então a necessidade de se verificar se o art. 9º, I, do Código Penal comporta 

interpretação a contrario sensu , vale dizer, se a norma que autoriza a homologação para obrigar 

o condenado à reparação do dano também a autoriza para desobrigar o terceiro que o tenha 
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reparado.

Quanto ao ponto, é preciso que se leve em consideração que, em matéria de 

eficácia das sentenças judiciais, vigora no Brasil o Princípio da Soberania. Isto significa que, em 

regra, as sentenças judiciais vigoram no país em que foram proferidas, uma vez que são 

expressão do poder soberano de cada Estado.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI aborda a questão da seguinte forma:

Necessidade de homologação em respeito à soberania nacional:  em razão 
da soberania da nação, uma sentença estrangeira não pode produzir efeitos 
no Brasil sem a homologação feita em um tribunal pátrio, porque, se assim 
fosse, estar-se-ia, em última análise, aplicando em território nacional leis 
estrangeiras. Um povo somente é efetivamente soberano quando faz suas 
próprias normas, não se submetendo a ordenamentos jurídicos alienígenas. 
Por isso, quando, em determinados casos, for conveniente que uma decisão 
estrangeira produza efeitos no Brasil, é preciso haver homologação. O 
objetivo é nacionalizar a lei estrangeira que deu fundamento à sentença a 
ser homologada. (Código Penal Comentado, 13ª ed., Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 2013, p. 118).

No mesmo sentido é a lição de CELSO DELMANTO, também comentando o art. 

9º do Código Penal:

São limitados os efeitos da sentença penal estrangeira no Brasil, pois a 
execução de pena é ato de soberania. Da mesma forma que não se aplicam 
em nosso território as leis estrangeiras, aqui seus julgados não podem ser 
executados, como se nacionais fossem. Tão só para duas finalidades 
restritas (e pouco usuais) poderá ser executada no Brasil a sentença 
estrangeira.
Apenas quando a lei penal brasileira produza, na espécie, as mesmas 
consequências, a sentença penal estrangeira pode ser homologada no 
Brasil para: I. Consequências civis (reparação do dano, restituições e 
outros efeitos civis). II. Aplicação de medida de segurança. Como medida 
de segurança está restrita aos inimputáveis e semirresponsáveis (a estes 
como opção), é quase impossível a utilização do dispositivo em exame. 
(Código Penal Comentado, 9ª ed., Saraiva, São Paulo, 2016, p. 75)

Deduz-se, assim, que, sendo a eficácia da sentença estrangeira no Brasil uma 

exceção ao Princípio da Soberania Nacional, as normas que estabelecem essa exceção devem ser 

interpretadas restritivamente.

Logo, a norma que autoriza a homologação da sentença penal estrangeira para fins 

de realização dos seus efeitos civis, obrigando o condenado a reparar um dano à vítima (art. 9º, I, 
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do CP), não pode ter sua finalidade ampliada, para impedir que a vítima pleiteie tal reparação 

perante a Justiça Brasileira. Menos ainda se poderia levar tal ampliação do escopo da Lei a 

impedir que um terceiro (pessoa física ou jurídica) que tenha assumido, perante o juízo 

estrangeiro, a responsabilidade dos danos, se exima da responsabilização civil perante a Justiça 

Brasileira.

A propósito do tema, importa observar o enfoque dado pela doutrina ao inciso I 

do art. 9º do Código Penal como uma ferramenta jurídica em favor da vítima que pretende ter o 

seu dano reparado, conforme se vê nas seguintes lições de MIRABETE e NUCCI:

Para que a sentença estrangeira possa produzir determinados efeitos no 
Brasil, o que só pode ocorrer se dela decorrerem as mesmas consequências 
da lei brasileira, exige-se que ela seja homologada no país. A primeira 
hipótese é a de obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e 
a outros efeitos civis (...). (Código Penal Interpretado, 8ª ed., Atlas, São 
Paulo, 2013, p. 34)

Reparação civil causada à vítima:  facilitando-se a posição da vítima, sem 
necessidade de dar início a um processo de indenização, provando-se 
novamente a culpa do infrator, uma vez feita a homologação da sentença 
estrangeira, concretiza-se a formação de um título executivo. Discutir-se-á, 
no juízo cível, somente o valor da reparação do dano. (Código Penal 
Comentado, 13ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013, p. 119).

A doutrina harmoniza-se com o que dispõe o art. 790 do Código de Processo 

Penal, que prevê:

 Art. 790.  O interessado na execução de sentença penal estrangeira, para 
a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, poderá requerer ao 
Supremo Tribunal Federal a sua homologação , observando-se o que a 
respeito prescreve o Código de Processo Civil.

Observe-se que a lei processual penal atribui legitimidade "ao interessado na 

execução da sentença" , e não ao interessado em se defender de eventual ação indenizatória 

proposta por vítima ou terceiro prejudicado.

Diante de tais ponderações, é de se concluir pela improcedência do pedido de 

homologação de sentença estrangeira formulado pela empresa EPT - Engenharia e Pesquisas 

Tecnológicas S/A.

- II - 

Não obstante a conclusão pela improcedência do pedido de homologação, caso 
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este douto Colegiado tenha entendimento diverso do exposto neste voto, necessário se faz 

examinar as objeções formuladas pelas partes ao pedido inicial.

Nessa linha, passa-se a examinar, em primeiro lugar, a questão levantada pela 

Defensoria Pública da União, de que não se poderia "considerar como válida a participação, 

intimação ou citação, do irmão do de cujus, ora submetido à curadoria, quando não se pode 

atestar que não há ou havia outros herdeiros ou sucessores a serem chamados naquele 

processo" .

Registre-se, a propósito, que o Ministério Público Federal, funcionando como 

fiscal da lei, teve esse mesmo entendimento, conforme se verifica nos pareceres de fls. 395/401 e 

448/451, assim ementados:

- Sentença estrangeira contestada oriunda da República do Paraguai. 
Acordo firmado em processo penal, com efeitos civis, consistente na 
reparação de danos decorrentes de acidente de trabalho, que resultou na 
morte de ex- empregados da Requerente.
- O comparecimento apenas de Paulo Lúcio de Souza Barros ao processo 
alienígena, sem qualquer comprovação da existência ou não de outros 
sucessores do de cujos, torna duvidosa a regularidade do ato praticado, 
impedindo a homologação, nos termos do art. 5º, inciso II, da Resolução 
STJ nº 9/2005.
- Parecer pelo indeferimento do pedido de homologação.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. PEDIDO DE 
HOMOLOGAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO NA REPÚBLICA DO 
PARAGUAI. EVENTO QUE VITIMOU FATALMENTE DOIS 
EMPREGADOS. TRANSAÇÃO COM EFEITO CIVIL (REPARAÇÃO DE 
DANOS) QUE ALCANÇOU SOMENTE DOIS HERDEIROS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTEM, OU NÃO, OUTROS 
SUCESSORES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO QUE NÃO DEVE SER 
ACOLHIDO.
1. A requerente almeja ver homologada sentença exarada nos autos da 
ação penal ajuizada contra Gilberto Antônio Giuzio e Luís Carlos Silveira 
Schreiner, representantes legais da sociedade empresária, em que se 
firmou transação referente à reparação de danos advindos de acidente de 
trabalho que vitimou, fatalmente, dois empregados, Labiar Roque de Souza 
Barros e William Alves de Aquino.
2. Na espécie, ficou comprovado que referido acordo alcançou apenas a 
esposa de William Alves de Aquino (Lurdes Rosa da Silva) e o irmão de 
Labiar Roque de Souza Barros (Paulo Lúcio de Souza Barros) .
3. O comparecimento apenas de Paulo Lúcio de Souza Barros ao 
processo alienígena, sem qualquer comprovação de existência ou não de 
outros sucessores do “de cujus”, torna duvidosa a regularidade de ato 
praticado, impedindo a homologação da sentença .
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4. Pedido de homologação de sentença que não deve ser acolhido.

No ponto, bem se sabe que o art. 788, II, do CPP prevê como requisito 

indispensável à homologação da sentença estrangeira a citação regular, segundo a legislação do 

país de origem. A Resolução 9 do STJ, art. 5º, II, por sua vez, exige “terem sido as partes 

citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia” . 

No caso dos autos, tanto a Defensoria Pública Federal quanto o Ministério 

Público Federal questionam a regularidade da citação, destacando ambos a possibilidade de 

existirem outros herdeiros ou sucessores, domiciliados em território nacional, que deveriam ser 

chamados a participar do processo.

Sobre tal alegação, a requerente sustenta, em réplica, que "(...) o comparecimento 

[dos requeridos], recebimento e quitação atenderam às exigências legais e atingiram sua 

finalidade" (fls. 341/342). Ou seja, ao invés de comprovar a citação, defende a tese de que o 

comparecimento espontâneo das partes ao ato judicial, perante a Justiça do Paraguai, teria 

atingido a mesma finalidade.

Nesse aspecto, a regra geral consagrada pela jurisprudência deste Tribunal é no 

sentido de considerar indispensável à homologação da sentença estrangeira a citação válida, 

conforme precedentes:

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. PRESTAÇÃO DE 
ALIMENTOS. FALTA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ALIENÍGENA. 
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDO.
1. Ausente um dos requisitos indispensáveis à homologação da sentença 
estrangeira, qual seja, a citação válida, indefere-se o pedido .
2. No caso, ao que se tem, o requerido já residia no Brasil à época em que 
tramitou o processo cuja sentença se pretende homologar.
Desse modo, era imprescindível a citação do requerido no processo 
alienígena mediante carta rogatória, o que não ocorreu.
3. Pedido de homologação indeferido.
(SEC 12.727/EX, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe de 12/06/2015)

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA E 
POSTAL. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
1. Em obséquio dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla 
defesa e do devido processo legal, a citação das pessoas domiciliadas no 
Brasil para responder a processo em trâmite no exterior deve se dar por 
meio do procedimento judicialiforme da carta rogatória, sendo 
imprestável, para tanto, a comunicação realizada por meio de edital ou de 
serviço postal .
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2. Pedido de homologação de sentença estrangeira indeferido.
(SEC 477/US, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 12/11/2009, DJe de 26/11/2009)

Tem-se admitido, por outro lado, que o requisito da citação válida seja 

considerado suprido, quando a homologação é requerida pela própria parte ré no processo 

alienígena:

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. HOMOLOGAÇÃO 
REQUERIDA PELO RÉU NO PROCESSO ORIGINAL. CITAÇÃO 
VÁLIDA. COMPROVAÇÃO DISPENSADA. CARIMBO DE 
ARQUIVAMENTO. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
AUTENTICAÇÃO CONSULAR. REQUISITO ATENDIDO. APRECIAÇÃO 
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
BENS IMÓVEIS SITUADOS NO BRASIL. HOMOLOGAÇÃO COM 
RESSALVA.
 I - Dispensa-se a comprovação da citação válida quando é o próprio réu 
no processo original que requer a homologação da sentença estrangeira. 
Ademais, ambas as partes se manifestaram no processo, por meio de 
advogado, e foram ouvidas em juízo.  Nesse sentido: SEC 2259/CA, Corte 
Especial, Rel. Min. José Delgado, DJe 30/06/2008, e SEC 3535/IT, Corte 
Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/2/2011.
II - O carimbo que atesta o arquivamento dos autos comprova o trânsito em 
julgado da decisão homologanda. Precedente: AgRg na SE 2598/US, Corte 
Especial, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe 28/09/2009.
III - Atende o requisito constante do art. 5º, inciso IV, da Resolução STJ n. 
9/2005, a autenticação do Consulado-Geral do Brasil em Nova Iorque, em 
conformidade com o que estabelecem as Normas de Serviço Consular e 
Jurídico - NSCJ, expedidas pelo Ministério das Relações Exteriores. 
Precedente: SEC 587/CH, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJe 03/03/2008.
IV - Incabível a análise do mérito da sentença que se pretende homologar, 
uma vez que  o ato homologatório está adstrito ao exame dos seus 
requisitos formais. Precedentes: SEC 269/RU, Corte Especial, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves, DJe 10/06/2010 e SEC 1.043/AR, Corte Especial, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 25/06/2009.
V - A partilha de bens imóveis situados no território brasileiro é da 
competência exclusiva da Justiça pátria, nos termos dos arts. 89, I, do 
Código de Processo Civil, e 12, § 1º, Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil). Nesse 
sentido: SEC 7209/IT Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 29-09-2006.
Homologação deferida parcialmente, afastada a divisão de bens imóveis 
situados no Brasil.
(SEC 5.270/EX, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 12/05/2011, DJe de 14/06/2011)
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HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. ITÁLIA. DIVÓRCIO, 
COM ACORDO SOBRE A GUARDA E PENSÃO DO FILHO. 
REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Se a homologação é pedida pela própria parte Ré da sentença 
estrangeira, não há se exigir a comprovação da citação, mormente porque 
houve regular constituição de advogado, além do comparecimento dos 
cônjuges, pessoalmente, para a audiência perante a autoridade judicial 
sentenciante .
2. "O divórcio consensual, por sua natureza, permite inferir a ocorrência 
do trânsito em julgado. Precedente da Corte Especial: SEC n. 352" (AgRg 
na SE 3.731/FR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA, DJe de 01/03/2010).
3. Não se constitui em óbice à homologação de sentença estrangeira o 
eventual inadimplemento de obrigações dela decorrentes, a teor do art. 9.º 
da Resolução/STJ n.º 09, de 4 de maio de 2005, porquanto o objetivo do ato 
homologatório é tão-só o reconhecimento da validade da decisão, para 
que, assim, possa estender sua eficácia ao território brasileiro.
4. Pedido de homologação deferido. Custas ex lege. Condenação do 
Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios.
(SEC 3.535/IT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 15/12/2010, DJe de 16/02/2011)

Observa-se, porém, que nenhum dos precedentes acima guarda similaridade com 

o caso ora examinado, visto que, em ambos, a parte requerida no pedido de homologação havia 

sido autora no processo que teve curso no país estrangeiro. Assim, não poderia mesmo ter 

havido sua citação, pois ela havia iniciado o processo.

Não obstante tal constatação, no primeiro dos precedentes acima consta a 

afirmação de que, "ademais, ambas as partes se manifestaram no processo, por meio de 

advogado, e foram ouvidas em juízo". Já no segundo precedente, há referência quanto à 

“regular constituição de advogado, além do comparecimento dos cônjuges, pessoalmente , 

para a audiência perante a autoridade judicial sentenciante” . 

Este Tribunal, ainda que en passant , tem entendido como dispensável a 

comprovação da citação válida, quando não há dúvida de que a parte requerida (no processo de 

homologação) fez-se presente nos autos, no processo estrangeiro, ensejando, assim, o 

contraditório e a ampla defesa.

Não poderia ser de outra forma, uma vez que a jurisprudência do eg. Superior 

Tribunal de Justiça assim tem-se firmado:

AGRAVO  INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO 
DE INSTRUMENTO -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO 
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PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS 
AGRAVANTES.
1.  Conforme  a  remansosa  jurisprudência  do STJ, o comparecimento 
espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação .
Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ, a impor óbice intransponível ao 
conhecimento  do  recurso  especial.  (AgRg  no  Ag 1220570/MG, Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/04/2013) 
2. Na hipótese,  não  obstante a ausência de citação, a Corte local apurou 
que  não  houve  demonstração  de  prejuízo  que  pudesse  ensejar a 
pretensa nulidade dos atos processuais.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.581.770/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe de 10/10/2016)

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 AFIRMAVA 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 
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mais no presente caso onde a Justiça Estrangeira  aceitou  declaração  
firmada  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/06/2016, DJe de 16/06/2016)

Diante de tal quadro, é de se considerar que a ausência de citação de outros 

herdeiros dos falecidos empregados da empresa EPT ENGENHARIA não deve eliminar os 

efeitos do ato praticado perante a Justiça estrangeira, em relação às partes que a ele estiveram 

presentes.

Aqui, necessário se faz tecer considerações a respeito da alegação da requerida 

LURDES ROSA DA SILVA, de que não teria comparecido à audiência havida no Paraguai.

Em razão de tal afirmação, determinou-se que a requerente EPT ENGENHARIA 

juntasse a estes autos a cópia da ata da audiência em questão, acompanhada de sua tradução por 

tradutor juramentado (fl. 415). O documento foi juntado às fls. 428/434, sendo possível 

constatar, à fl. 431, a menção às presenças de LURDES ROSA DA SILVA e PAULO LÚCIO 

DE SOUZA BARROS, bem como suas assinaturas ao pé da página.

Mesmo sem a realização de exame grafotécnico, é possível constatar a 

semelhança entre a assinatura aposta na procuração outorgada por LURDES ROSA DA SILVA 

ao seu advogado (fl. 287) e a constante na ata de audiência (fl. 431).

Intimada a falar sobre tais documentos, a requerida deixou transcorrer in albis  o 

prazo para manifestação (fl. 445), consequentemente, não se opondo ao que deles consta.

A Defensoria Pública da União, que já não havia levantado nenhuma dúvida sobre 

o comparecimento de PAULO LÚCIO DE SOUZA BARROS ao ato, limitou-se a manter o 

argumento da não "comprovação da existência ou não de outros sucessores do de cujos" , o que 

tornaria duvidosa a regularidade do ato ora discutido" (fl. 441).

Considerando-se, assim, que o comparecimento espontâneo supre a exigência da 

citação válida, e que está suficientemente provado que ambos os requeridos anuíram à 

composição dos danos havida, perante a autoridade judiciária paraguaia, não haveria razão para 

negar à sentença estrangeira a geração de efeitos em relação aos requeridos.

Ocorre, porém, que a sentença homologanda, após afirmar a presença das partes, 
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dando sua "conformidade quanto à reparação dos danos às vítimas por parte da Empresa em 

questão"  (fl. 12), acrescentou, na mesma página, que:

 (...) atendendo que os familiares das vítimas se sentem ressarcidos pelos 
danos causados, que por ocasião da audiência os Sres. Lourdes Rosa da 
Silva e Paulo Lúcio de Souza Barros manifestaram que dão sua 
conformidade ao requerimento fiscal e o confirmaram com suas respectivas 
assinaturas ao pé da ata constante a fls. 197, nestas condições este 
Tribunal sustenta que se encontram reunidos os requisitos processuais para 
dar lugar ao CRITÉRIO DE OPORTUNIDADE em favor de GILBERTO 
ANTONIO GIUZIO e LUIS CARLOS SOLVEIRA SCHREINER (...)

Limitou-se, assim, a "DECLARAR EXTINTA A AÇÃO PENAL" , sem deixar 

explícito qual teria sido o valor da indenização pactuado, tampouco quando ou de que forma tal 

valor teria sido pago, se é que o foi.

Carece, portanto, a sentença homologanda da certeza exigida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, em relação à relação jurídica por ela decidida.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do acordo, previa, em seu 

art. 460, parágrafo único:

A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica 
condicional.

A disposição normativa é repetida no parágrafo único do art. 492 do CPC de 

2015.

No caso sob exame, embora se trate de sentença equivalente à homologatória de 

transação penal, necessário seria que estabelecesse explicitamente, a respeito da reparação dos 

danos aos parentes das vítimas presentes ao acordo, o valor e a forma de pagamento, sob pena de 

se ter a homologação de um acordo que não especifica os seus termos.

- III -

Diante do exposto, é de se indeferir o pedido de homologação da sentença 

estrangeira, uma vez que configuraria ofensa à soberania nacional e à ordem pública dar à 

sentença homologanda efeito incompatível com a Lei Nacional, seja pelo descumprimento do 

art. 9º, II, do Código Penal, seja por infringir o parágrafo único do art. 460 do CPC de 1973, 

vigente à época em que a sentença fora proferida, ou, ainda, por inobservância do parágrafo 

único do art. 492 do CPC de 2015.

Fica a requerente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados 
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em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

É como voto.
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REQUERENTE : EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A 
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por unanimidade, indeferiu o pedido de homologação de sentença 
estrangeira, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de 
Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, 
Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e Luis Felipe Salomão.
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