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CASO #1 

Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário que a sentença 

estrangeira esteja eficaz no país de origem para sua homologação no Brasil. Corte 

Especial, SEC 14.812-EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

16/05/2018, DJe 23/05/2018. 

 

... com a entrada em vigor do CPC/2015, os requisitos indispensáveis à homologação 

da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, de modo que o 

Regimento Interno desta Corte deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que 

for compatível com a disciplina contida na legislação federal.  

Uma alteração está prevista em seu art. 963, III, que não mais exige que a decisão 

judicial que se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas, ao revés, que 

somente seja ela eficaz em seu país de origem, tendo sido tacitamente revogado o art. 

216-D, III, do RISTJ. 

Nestes termos, considera-se eficaz a decisão que nele possa ser executada, ainda que 

provisoriamente, de modo que havendo pronunciamento judicial suspendendo a 

produção de efeitos da sentença que se pretende homologar no Brasil, mesmo que em 

caráter liminar, a homologação não pode ser realizada. 

 

 

CASO #2 

Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa de 

direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias. 3ª Turma, REsp 

1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 15/05/2018, 

DJe 18/05/2018. 

Inicialmente cumpre salientar que os entes federativos ou políticos, enquanto gestores 

da coisa pública e do bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos 

interesses metaindividuais, haja vista que, conforme leciona a doutrina,... 

... "o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 

situado em um determinado território". Trata-se, em verdade, de dever-poder, 

decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade 

do interesse público,... 

Ademais, a legitimação dos entes políticos para a defesa de interesses metaindividuais 

é justificada pela qualidade de sua estrutura, capaz de conferir maior probabilidade 
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de êxito na implementação da tutela coletiva, bem como não se questiona sua 

pertinência temática ou representatividade adequada, por serem presumidas. 

Deste modo, no que se refere especificamente à defesa de interesses individuais 

homogêneos dos consumidores, o Município é o ente político que terá maior contato 

com as eventuais lesões cometidas contra esses interesses, pois, conforme afirma a 

doutrina, "será no Município que esses fatos ensejadores da ação civil pública se farão 

sentir com maior intensidade [...] em face da proximidade, da imediatidade entre ele e 

seus munícipes". 

 

 


