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Informativo STJ 661 

 

CASO #1 

É regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no 

Brasil, ainda que não seja formalmente aquela mesma pessoa jurídica ou agência ou 

filial. HDE 410-EX, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, por unanimidade, 

julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019. 

 

HDE: 

Homologação de 

Decisão 

Estrangeira 

 

EMENTA 

3. O único Poder Judiciário com jurisdição para internalizar comandos jurisdicionais 

estrangeiros com o fim de que eles possam produzir efeitos no Brasil é o Poder 

Judiciário brasileiro, por meio do Superior Tribunal de Justiça, ... 

14. No caso dos autos, a ré CROSSPORTS tem como única Diretora a empresa 

estrangeira "Amicorp Management Limited". O grupo Amicorp, por sua vez, 

apresenta-se como grupo presente em dezenas de países, onde fornece diversos 

serviços capazes de atender aos interesses daquelas empresas que o contratam.  

A contestante "Amicorp do Brasil Ltda.", por sua vez, se apresenta como uma 

"empresa de representação do Grupo Amicorp". De conseguinte, "Amicorp do Brasil 

Ltda." deve ser compreendida como um entreposto no Brasil da Diretora (Amicorp) 

da ré CROSSPORTS, capaz de receber a citação em nome da ré CROSSPORTS, 

validamente, nos termos do art. 75, VIII e X do CPC/2015. 

http://www.liceuace.com.br/
https://bit.ly/2qH2d7h


 
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua 

filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil; 

§ 3º O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica 

estrangeira a receber citação para qualquer processo. 

 

Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da 

pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou 

sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a 

pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido 

formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja 

regularmente efetuada sua citação. 

... notadamente se a empresa estrangeira atua de fato no Brasil por meio de parceira 

identificada como representante dela, ainda que não seja formalmente a mesma 

pessoa jurídica ou pessoa jurídica formalmente criada como filial. 

 

CASO #2 

É irrecorrível o acórdão que admite ou inadmite o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas – IRDR. REsp 1.631.846-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado 

em 05/11/2019, DJe 22/11/2019. 

 

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente 

procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos 

do art. 976. 

 

O primeiro fundamento que justifica o não cabimento do recurso especial contra o 

acórdão que versa sobre a admissibilidade ou não do IRDR está assentado na 

possibilidade, expressamente prevista pelo art. 976, §3º, do CPC/2015, de ser 

requerida a instauração de um novo IRDR quando satisfeito o pressuposto que não 

havia sido inicialmente cumprido, sanando-se o vício existente ao tempo do primeiro 

requerimento. Isso porque, como destaca a doutrina, "da decisão de inadmissibilidade 

do incidente não decorre preclusão, podendo voltar a ser suscitado inclusive no mesmo 

processo". Além disso, o descabimento do recurso especial na hipótese decorre ainda 

do fato de que o novo CPC previu a recorribilidade excepcional ao Superior Tribunal 

de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal apenas contra o acórdão que resolver o 

mérito do incidente, conforme se depreende do art. 987, caput, do CPC/2015, mas não 

do acórdão que admite ou que inadmite a instauração do IRDR. O acórdão que 

inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa 

decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, pois 

ausente o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa. 

 

CASO #3 



 
O art. 1.015, VI, do CPC/2015 abrange a decisão interlocutória que versa sobre a 

exibição do documento em incidente processual, em ação incidental ou, ainda, em 

mero requerimento formulado no bojo do próprio processo. REsp 1.798.939-SP, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 12/11/2019, DJe 

21/11/2019. 

 

Cinge-se a controvérsia a definir se o art. 1.015, VI, do CPC/2015, diz respeito 

somente às decisões interlocutórias proferidas no incidente processual e na ação 

incidental a que se referem os arts. 396 e 404 do CPC/2015 ou se é mais amplo, 

abrangendo quaisquer decisões que digam respeito à exibição ou posse de documento 

ou coisa. 

 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 

sobre: 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

 

... pouco importa, para fins de cabimento do recurso de agravo de instrumento com 

base no art. 1.015, VI, do CPC/15, que a decisão que indeferiu o pedido de exibição 

tenha se dado na resolução de um incidente processual, de uma ação incidental ou de 

um mero requerimento formulado no próprio processo. Em suma, a regra do art. 

1.015, VI, do CPC/2015, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz 

atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante 

a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos 

de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por 

ela apresentados. 

 

CASO #4 

Constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos 

executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. REsp 1.823.944-MS, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/11/2019, 

DJe 22/11/2019. 

 

Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em 

curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, 

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

 

O CPC de 1973 ainda vale! 

 

Art. 761. Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz: 

I - nomeará, dentre os maiores credores, um administrador da massa; 

II - mandará expedir edital, convocando os credores para que apresentem, no prazo 

de 20 (vinte) dias, a declaração do crédito, acompanhada do respectivo título. 

 



 
O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório-constitutivo, e busca um 

estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material, 

não podendo ser confundido com o processo de execução, em que a existência de bens 

é pressuposto de desenvolvimento do processo. Outrossim, resta impossível a 

conversão do feito executivo em insolvência civil, "dada as peculiaridades de cada 

procedimento e a natureza concursal do último, implicando, eventualmente, até 

mesmo diferentes competências de foro" (REsp 1.138.109/MG, 4ª Turma, DJe 

26/05/2010). 

 

 


