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CASO #1 

É inadmissível a renúncia em sede de homologação de provimento estrangeiro. Corte 

Especial, SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 

29/11/2017, DJe 15/03/2018. 

Trata-se de homologação de provimento estrangeiro em que os requerentes 

apresentaram petição solicitando a renúncia à pretensão de obtenção da homologação, 

com o que expressamente não concordam os requeridos. Observe-se, inicialmente que, 

em sede de homologação de provimento estrangeiro, não é factível o exercício da 

renúncia. 

Isso porque, conforme lição doutrinária, a homologação consiste em "ato formal de 

órgão nacional a que se subordina a aquisição de eficácia pela sentença estrangeira". 

Nessa linha de intelecção, a homologação consubstancia, um pressuposto de eficácia 

da decisão alienígena em território nacional, objetivando apenas a sua posterior 

execução, o que denota o seu caráter meramente processual, sem correlação direta 

com o direito material veiculado na ação original. ... a boa técnica jurídica prenuncia 

que a parte requerente pode tão somente desistir do processo homologatório e não 

renunciar ao próprio direito reconhecido no provimento alienígena. 

 

CASO #2 

A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse 

processual na homologação de provimento estrangeiro. Corte Especial, SEC 8.542-EX, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 29/11/2017, DJe 

15/3/2018. 

Inicialmente cumpre salientar que em conformidade com o princípio da efetividade, 

todo pedido de homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos 

transfronteiriços, demanda a imprescindível existência de algum ponto de conexão 
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entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele 

submetido.  

... é incontroverso nos autos que o caso em julgamento não envolve partes brasileiras 

ou domiciliadas no país, tampouco a lide originária se refere a fatos ocorridos no 

Brasil, nem a sentença homologanda impôs qualquer obrigação a ser cumprida em 

território nacional. Isso porque o interesse de agir se encontra vinculado à necessidade 

e à adequação da prestação jurisdicional, ou seja, quando a tutela tiver a 

potencialidade de trazer ao autor alguma utilidade, que não lhe seria outorgada sem a 

intervenção estatal, assim também quando for apta a satisfazer concretamente sua 

pretensão. 

 

CASO #3 

É possível a aplicação imediata do art. 528, § 7º, do CPC/2015 em execução de 

alimentos iniciada e processada, em parte, na vigência do CPC/1973. 3ª Turma, RHC 

92.211-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 

02/03/2018. 

Art. 528, § 7
o
 O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo. 

... o art. 528, § 7º, do CPC/2015 apenas positivou o entendimento contido na Súmula 

309/STJ, publicada em 19/04/2006, de modo que a regra vigente à época do início da 

execução de alimentos era de que ..., tratando-se a regra legal, pois, de uma 

pseudonovidade normativa. Ainda que assim não fosse, a teoria do isolamento dos atos 

processuais, expressamente adotada nos arts. 14 e 1.046 do CPC/2015, determina que 

a nova legislação processual deverá ser aplicada imediatamente, respeitados os atos 

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, não havendo, na hipótese, 

retroação da lei nova sob qualquer ótica e, assim, inexistente a violação de qualquer 

regra de direito intertemporal. 

 

 

 

 


