
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 879 - US (2005/0035096-5)
 
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
REQUERENTE : UNIVERSAL MARINE INSURANCE COMPANY LTD 
ADVOGADO : RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS
REQUERIDO : UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A 
ADVOGADO : LUÍS CARLOS ECHEVERRIA PIVA E OUTROS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.  
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1.Sentença estrangeira que condenou seguradora brasileira em cota de 
retrocessão, consoante negócio jurídico inquinado de invalidade, posto 
firmado por agente incapaz, indicado em consórcio de empresas assinado 
por quem não detinha poderes mercê da manutenção da higidez da 
personalidade jurídica de cada uma das empresas.
2. Alegação que contaminou a cláusula de eleição de foro e, a fortiori , a 
competência do juízo.
3. Citação irregular levada a efeito em face de pessoa jurídica que não 
detinha poderes para receber a comunicação processual.
4. A homologação de sentença estrangeira reclama prova de citação válida 
da parte requerida, seja no território prolator da decisão homologanda, seja 
no Brasil, mediante carta rogatória, consoante a ratio essendi  do art. 217, II, 
do RISTJ.
5. Deveras, é assente na Suprema Corte que:"A citação de pessoa 
domiciliada no Brasil há de fazer-se mediante carta rogatória, não 
prevalecendo, ante o princípio direcionado ao real conhecimento da ação 
proposta, intimação realizada no estrangeiro. Inexistente a citação, 
descabe homologar a sentença.(...)" (SEC 7696/HL, Relator Ministro 
Marco Aurélio, DJ de  12.11.2004)
6. Precedentes jurisprudenciais do STF: SEC 6684/EU, Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2004; SEC 7570/EU, Relatora Ministra 
Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004 e SEC 7459/PT, Relator Ministro Nelson 
Jobim, DJ de 30.04.2004.
7. In casu , consoante destacado pelo Procurador-Geral da República às fls. 
496/499, "a própria requerente na peça inicial informa que a citação da 
requerida fora "efetivada através do serviço postal dos Estados Unidos da 
América, após haver a C.T. Corporation" informado por carta, "que ela não 
havia sido contratada pela requerida para prestar este serviço de recepção 
de citações judiciais" (fls. 5)". Ademais, nem mesmo a requerida 
compareceu, voluntariamente, ao juízo processante. Domiciliada em 
território brasileiro, a requerida deveria ser citada por carta rogatória e não à 
luz da formas processuais anglo-americanas. Assim, não houve citação da 
empresa brasileira, nem esta compareceu ao tribunal estrangeiro, razão por 
que não há como emprestar validade à decretação da revelia.
8. Outrossim, o acordo cujo descumprimento fundou a condenação, não 
restou firmado por signatário habilitado, sendo certo que a requerente não 
esclareceu quem detinha poderes, na época da assinatura do contrato, para 
em nome do grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras, comprometer a 
participação da empresa requerida no referido contrato, nem trouxe aos 
autos qualquer comprovante que autorizasse tal gestão, muito embora 
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instado a fazê-lo por determinação advinda de cota do Parquet Federal. 
9. Deveras, a legitimação para firmar o contrato não restou suprida por 
administradora do consórcio, porquanto, à luz do negócio, restou hígida a 
individualidade e personalidade jurídica das empresas, e que contaminou o 
compromisso e, a fortiori , a competência eleita. Precedentes do STF: 
SEC6753 / UK - Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, 
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 04.10.2002, por isso que a ação 
deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu.
10. Destarte, posto matéria de ordem pública, conhecível de ofício, 
vislumbra-se nítida nulidade, ante a  ausência de motivação da decisão 
homologanda, em afronta ao art. 216, RISTF e 17 da LICC que assim 
dispõe:"As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 
declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes." Nesse sentido 
são uníssonas a  doutrina e a jurisprudência: (SEC 2521, relator Ministro 
Antônio Neder).
11. Homologação indeferida (art. 217, I e II e 216, RISTF c/c 17 da LICC).

 
  

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro José Delgado e 
os votos dos Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Eliana Calmon e Laurita Vaz, 
a Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide, por unanimidade, acolher, 
preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, fixando-o no valor da condenação mais 
juros legais e, no mérito, decide indeferir o pedido de homologação, condenando a requerente 
a pagar honorários de 1% (um por cento) sobre o valor da causa antes fixado, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Hélio Quaglia 
Barbosa, Barros Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Cesar 
Asfor Rocha, Ari Pargendler, José Delgado, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Eliana 
Calmon e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Nilson Naves, Carlos 
Alberto Menezes Direito, Aldir Passarinho Junior, Jorge Scartezzini, Hamilton Carvalhido, 
Paulo Gallotti e Francisco Falcão.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
Brasília, 02 de agosto de 2006 .

MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Presidente

MINISTRO LUIZ FUX 
Relator
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 879 - EX (2005/0035096-5)
 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): UNIVERSAL MARINE 

INSURANCE COMPANY LTDA requereu a homologação de sentença condenatória em face 

de inadimplemento de "Acordo de Retrocessão" proferida pelo Juízo Federal de Primeira 

Instância na Comarca de Nova Orleans, Estado da Lousiana, Estados Unidos da América.

Segundo noticiam os autos, a sentença cuja homologação se requer, consiste na 

cobrança de US$ 496.830.23 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta dólares 

americanos e vinte e três cents), acrescidos de honorários advocatícios, custas e juros, 

decorrentes do inadimplemento de valores devidos pela Companhia União de Seguros Gerais, 

conforme pactuado no Acordo de Retrocessão na Participação de Quotas nº 80.114, firmado 

entre a UNIVERSAL MARINE INSURANCE LTDA e a CHEROKEE INSURENCE 

COMPANY, cujo adendo (1A) ao referido negócio jurídico, abrangeu o Grupo de Empresas 

Seguradoras Brasileiras, a partir de 5 de maio de 1981 (fls. 460, Volume 02- Tradução).

A Requerida, citada mediante Carta de Ordem ( fl. 131), ofereceu contestação 

às fls. 278/291, aduzindo, em síntese, que o pedido de homologação não reunia condições de 

prosperar, a uma: ante a inobservância do art. 217, II, do RISTF; a duas: porque o Acordo de 

Retrocessão in foco encontra-se assinado, apenas, pelo Sr. Jorge A. S. Amorelli, que sequer 

comprovou ter poderes para firmar o referido negócio em nome do Grupo de Empresas 

Seguradoras Brasileiras em data de 25.06.1980; a três: ausência de motivação da sentença 

homologanda.

A Requerente, em réplica, às fls. 355/368, insurgiu-se contra as alegações 

apresentadas pela Requerida, solicitando o desentranhamento dos documentos colacionados 

às fls. 317/346, posto desacompanhados de tradução, por isso que ineptos à produção dos 

efeitos colimados.
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O Procurador-Geral da República, às fls. 496/499, opinou pelo indeferimento 

do pedido de homologação, em parecer assim ementado:

"Homologação de sentença estrangeira. Argüição de 
nulidade de citação de empresa domiciliada no Brasil, através de 
via postal. Falta de atendimento do inciso II do art. 217 do RISTF. 
Princípio da ordem pública. Procedência à impugnação ao valor 
da causa, que deverá ser o fixado na condenação imposta. Parecer 
pelo indeferimento.

É o relatório.
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 879 - EX (2005/0035096-5)
 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.  
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1.Sentença estrangeira que condenou seguradora brasileira em cota de 
retrocessão, consoante negócio jurídico inquinado de invalidade, 
posto firmado por agente incapaz, indicado em consórcio de empresas 
assinado por quem não detinha poderes mercê da manutenção da 
higidez da personalidade jurídica de cada uma das empresas.
2. Alegação que contaminou a cláusula de eleição de foro e, a fortiori , 
a competência do juízo.
3. Citação irregular levada a efeito em face de pessoa jurídica que não 
detinha poderes para receber a comunicação processual.
4. A homologação de sentença estrangeira reclama prova de citação 
válida da parte requerida, seja no território prolator da decisão 
homologanda, seja no Brasil, mediante carta rogatória, consoante a 
ratio essendi  do art. 217, II, do RISTJ.
5. Deveras, é assente na Suprema Corte que:"A citação de pessoa 
domiciliada no Brasil há de fazer-se mediante carta rogatória, não 
prevalecendo, ante o princípio direcionado ao real conhecimento da 
ação proposta, intimação realizada no estrangeiro. Inexistente a 
citação, descabe homologar a sentença.(...)" (SEC 7696/HL, Relator 
Ministro Marco Aurélio, DJ de  12.11.2004)
6. Precedentes jurisprudenciais do STF: SEC 6684/EU, Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2004; SEC 7570/EU, 
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004 e SEC 7459/PT, 
Relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 30.04.2004.
7. In casu , consoante destacado pelo Procurador-Geral da República 
às fls. 496/499, "a própria requerente na peça inicial informa que a 
citação da requerida fora "efetivada através do serviço postal dos 
Estados Unidos da América, após haver a C.T. Corporation" 
informado por carta, "que ela não havia sido contratada pela 
requerida para prestar este serviço de recepção de citações judiciais" 
(fls. 5)". Ademais, nem mesmo a requerida compareceu, 
voluntariamente, ao juízo processante. Domiciliada em território 
brasileiro, a requerida deveria ser citada por carta rogatória e não à luz 
da formas processuais anglo-americanas. Assim, não houve citação da 
empresa brasileira, nem esta compareceu ao tribunal estrangeiro, 
razão por que não há como emprestar validade à decretação da revelia.
8. Outrossim, o acordo cujo descumprimento fundou a condenação, 
não restou firmado por signatário habilitado, sendo certo que a 
requerente não esclareceu quem detinha poderes, na época da 
assinatura do contrato, para em nome do grupo de Empresas 
Seguradoras Brasileiras, comprometer a participação da empresa 
requerida no referido contrato, nem trouxe aos autos qualquer 
comprovante que autorizasse tal gestão, muito embora instado a 
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fazê-lo por determinação advinda de cota do Parquet Federal. 
9. Deveras, a legitimação para firmar o contrato não restou suprida 
por administradora do consórcio, porquanto, à luz do negócio, restou 
hígida a individualidade e personalidade jurídica das empresas, e que 
contaminou o compromisso e, a fortiori , a competência eleita. 
Precedentes do STF: SEC6753 / UK - Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 
04.10.2002, por isso que a ação deveria ter sido proposta no foro do 
domicílio do réu.
10. Destarte, posto matéria de ordem pública, conhecível de ofício, 
vislumbra-se nítida nulidade, ante a  ausência de motivação da 
decisão homologanda, em afronta ao art. 216, RISTF e 17 da LICC 
que assim dispõe:"As leis, atos e sentenças de outro país, bem como 
quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, 
quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes." Nesse sentido são uníssonas a  doutrina e a jurisprudência: 
(SEC 2521, relator Ministro Antônio Neder).
11. Homologação indeferida (art. 217, I e II e 216, RISTF c/c 17 da 
LICC).

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator):  Trata-se, originariamente, 

de Sentença Estrangeira Contestada ajuizada por UNIVERSAL MARINE INSURANCE 

COMPANY LTDA, objetivando a homologação da sentença estrangeira para que produza 

seus efeitos no território nacional.

Segundo noticiam os autos, a empresa Cherokee Insurance Company e a 

Universal firmaram contrato, denominado "Quota Share Reetrocession Agreement" (Acordo 

de Retrocessão na Participação de Quotas), onde a empresa Cherokee cedeu à Universal o 

direito de receber certos prêmios de seguro ganhos em diversos anos de subscrição em troca 

pelo acordo de a Universal assumir ima certa porcentagem de perdas sob os contratos de 

seguros vinculados a este "Acordo de Retrocessão".

Posteriormente, a "Universal" cedeu um percentual de sua participação no 

Acordo de Retrocessão na Participação de Quotas supramencionado a diversas seguradoras, 

tudo de acordo com outro instrumento contratual denominado "Acordo de Retrocessão na 

Participação de Quotas, de nº 80.114, firmado entre a "Universal" e várias resseguradoras.

Nos termos do "acordo de Resseguro nº 80.114", uma das diversas 

resseguradoras era forma por um "pool" de seguradoras brasileiras, a saber: a Vera Cruz S/A; 
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a Sul América Bandeirante de Seguros S/A; sucessora da Companhia Bandeirante de Seguros 

Gerais; a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo e a Companhia União de Seguros 

Gerais, sendo que cada uma das resseguradoras brasileiras assumiu 25% (vinte e cinco por 

cento) do risco da quota de retrocessão cedida pela "Universal".

O artigo XVI do "Acordo de Retrocessão nº 80.114" previa que cada uma 

das resseguradoras se submeteria à jurisdição do Estado de Lousiana na hipótese de não 

pagamento de qualquer importância devida em conformidade com o mencionado acordo de 

retrocessão.

Em virtude de diversos sinistros sob o Acordo de Retrocessão na participação 

de quotas celebrado com a "Cherokee Insurance" a "Universal" arcou sozinha, com várias 

perdas, as quais estavam acobertadas pelo "Acordo de Retrocessão nº 80.114".

Desta feita, cada uma das 4 (quatro) resseguradoras brasileiras, incluindo a 

Companhia União de Seguros Gerais, ficou em dívida com a "Universal", ora requerente, 

sendo que a "Vera Cruz", a "Sul América Bandeirante e a "Companhia de Seguros do Estado 

de São Paulo", pagaram à Universal os valores devidos sob o "Acordo de retrocessão nº 

80.114".

A "Universal" obteve decisão condenatória em face da "Companhia União de 

Seguros Gerais, determinando que a ré pagasse o montante de US$ 496.830,23, acrescidos de 

honorários advocatícios, custas e juros, cujo prazo recursal expirou.

Na sua defesa a própria requerente assentou que: 

(...) A "Companhia União de Seguros Gerais", ora 
Requerida, mais uma vez conseguiu protelar a homologação em 
questão ao suscitar de que o procurador da mesma não teria 
poderes para firmar o Acordo. Assim, mais uma vez a "União" 
peticionou informando que a Requerida foi devidamente 
representada na assinatura do "Retrocession Agreement" (Acordo 
de Retrocessão de Participação de quotas) pelo Grupo de 
empresas Seguradoras Brasileira, Através do "Protocolo de 

Constituição do Grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras - 
GESB" (fls 306/312 dos autos).

Tem-se  Que a  Requerida  firmou., sim, o Acordo de 
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Retrocessão. Em que pese não tê-Io assinado diretamente. 
assinou-o através de seu procurador e agente, a empresa líder do 

GESB - Grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras."(CI. VII - 

Administração):
Consoante o "Protocolo de Constituição do Grupo de 

Empresas Seguradoras Brasileiras - GESB

"1. O GESB será administrado por uma das Empresas 
Integrantes, escolhida por unanimidade e com mandato vencível 
no dia 31 de dezembro de cada ano (...)"

"3. Incumbe à Administradora: a) receber e analisar 
ofertas para participação do GESB em tratados e negócios 
facultativos, decidindo, em nome do mesmo, por sua aceitação e 
recusa. No caso de aceitação, promover sua distribuicão pelas 
diversas Empresas Integrantes, de acordo com seu limite de 
responsabilidade; b) Receber os prêmios líquidos e promover sua 
distribuição às demais Empresas Integrantes; c) Receber 
reclamações de sinistro e processar o seu pagamento, coletando a 
parcela devida a cada Empresa Integrante e promovendo a sua 
remessa à firma cedente; d) Coordenar os assuntos de interesse 
do GESB junto aos órgãos oficiais brasileiros e estrangeiros; (...)" 
(g.n.)

Sob esse ângulo assiste razão à requerida quando sustenta que:

"(...) Contestando o pedido, - além de impugnar, em 
peça apartada, o valor atribuído à causa, - a UNIÃO fixou 
principalmente em dois pontos as razões que desautorizam o 
deferimento do pedido, alegando, em síntese, o não atendimento às 
exigências do art. 217, incisos I e 11, do RISTF, já que:

(a) em nenhum momento restou demonstrada a 
competência do Juízo estrangeiro para decidir a questão. A 
invocada submissão à jurisdição dos Tribunais do Estado de 
Louisiana seria decorrente, justamente, dos termos do mencionado 
Acordo de Retrocessão n° 80-114. Ao requerente incumbiria, pois, 
trazer aos autos tal documento, para comprovar sua alegação e 
firmar competência do Juízo estrangeiro que proferiu a sentença 
homologanda. Não o fez e a requerida, por outro lado, foi quem 
ajuntou, com a contestação cópia do referido instrumento, hábil a 
comprovar jamais haver firmado Acordo de Retrocessão, nem 
haver outorgado poderes a terceiro para fazê-lo.

em seu nome. Jejuna, a alegação da UNIVERSAL, de 
qualquer prova, restou desatendido, destarte, o requisito 
inafastável do art. 217, inciso I, do RISTF, a acarretar a 
impossibilidade de reconhecer-se como válida e eficaz a decisão 
alienígena, para que produza seus efeitos no território brasileiro; 
e

(b) não houve citação válida da requerida, posto que, 
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consoante o pacífico asserto'jurisprudencial da Alta Corte, sendo 
o requerido domiciliado no Brasil, é imperativo seja a mesma 
promovida mediante carta rogatória, o que não se deu, no caso 
dos autos, com o que também resultou descumprido o inciso 11, do 
indigitado art. 217 do RISTF, motivo igualmente suficiente, por si 
só, para o indeferimento da homologação pleiteada.

(...)
"1.2.Prossegue dizendo, então, que, face a isso, 

promoveu perante o Juízo Federal de Primeira Instância da Com 
arca de Nova Orleans, Estado de Lousiana, Estados Unidos da 
América, uma ação de cobrança de valores, consoante 
documentação que acosta. Diz ainda, especificamente, sobre a 
citação lá promovida:

1.3. A citação da Requerida ocorreu segundo o 
disposto no Acordo de Retrocessão n° 80.114, mediante envio de 
correspondência a C. T Corporation, situada em Nova Orleans, 
Estado de Lousiana, que, contratualmente, estaria autorizada por 
todas as resseguradoras a aceitar citações judiciais em seus 
nomes. Todavia, em 23 de outubro de 2001, a c.T Corporation 
informou por carta à Requerente que ela não havia sido 
contratada pela Requerida para prestar este serviço de recepção 
de citações judiciais. Então, seguindo os preceitos da lei de 
Lousiana, a Requerente, em 30 de outubro de 2001, enviou carta 
registrada com aviso de recebimento à Requerida por meio do 
serviço postal dos EEUU contendo cópia da petição inicial e da 
ordem de citação contra a Companhia União de Seguros Gerais, 
sendo certo que em 11 de novembro de 2001 a Requerida recebeu 
esta correspondência, conforme evidencia o Anexo A da 
Declaração Juramentada juntada à presente como Anexo 11 
(documento devidamente consularizado no Consulado-Geral do 
Brasil em Nova York, correspondente à tradução juramentada n. 
16.481).

"1.3. Acrescenta, ainda, a requerente ter, 
posteriormente, "visa! suprir qualquer defeito de comunicação", 
promovido contra a demandada notificação judicial, cuja cópia 
anexa, informal sobre o ajuizamento da ação de cobrança perante 
a Comarca Nova Orleans, Estado de Lousiana, Estados Unidos.

III. FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE 
INDEFERIMENTO

Reafirma-se, nesta oportunidade, a convicção de que a 
ação de homologação não pode prosperar, estando fadado o 
pedido a inexorável indeferimento.

É que, sem dúvida possível, não estão presentes, na 
espécie, os pressupostos que autorizariam o acolhimento da 
sentença estrangeira, para que produzisse seus efeitos no 
território nacional. Senão, vejamos.
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III.1 Na questão pertinente à competência do Juiz 
alienígena para o julgamento da questão jurídica, não há como 
fugir-se aos sólidos argumentos já expendidos na contestação. Em 
princípio, como estabelece o art. 12 da Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, "é competente a autoridade judiciária 
brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de 
ser cumprida a obrigação". Trata-se, aqui, como é evidente, de 
regra de competência relativa, de maneira que concorrente. De 
qualquer modo, submissão à jurisdição dos Tribunais da 
Louisiana seria resultante da firmatura do indigitado Acordo de 
Retrocessão n° 80.114, cuja cláusula XVI  recorre a requerente, 
para, justamente, ancorar tal asserção.

Como já anteriormente se destacou, entretanto, a 

UNIVERSAL em nenhum momento - nem mesmo, salvo equívoco, 

com a réplica - trouxe aos autos o instrumento em que se apóia 
para firmar a competência dos Tribunais da Louisiana. Ao 
contrário, quem o fez, através de cópia, foi a requerida, para 
demonstrar jamais haver assinado o Acordo de Retrocessão, nem 
outorgado poderes para que, em seu nome, terceiro praticasse o 
ato. Sendo assim, não parece possível, diante da regra do art. 217, 
I, do RISTF, e com apoio no art.15, letra a), da LlCC, concluir-se, 
positivamente, pela competência do Órgão julgador alienígena, 
máxime em caso para o qual também seria igualmente competente 
a autoridade judiciária brasileira, na forma do antes citado art. 
12, da LlCC.

Entende-se, aliás, a razão pela qual não providenciou 
a requerente na juntada do supracitado documento. É que não 
ignorava o fato de que a requerida, efetivamente, não o firmara, 
nem autorizara terceiro a fazê-I o em seu nome. Não havia 
nenhum interesse, portanto, na utilização, pela requerente, de um 
documento que provaria contra os seus interesses.

Em sua defesa, a requerida faz uma análise muito 
esclarecedora a propósito desse tema, que os argumentos trazidos 
com a réplica  modo logram abalar.

Será proveitoso, uma vez mais, transcrever, aqui, 
mencionada análise:

"3.2.Cumpre aqui proceder-se a um histórico dos 
fatos, anexando-se a documentação comprobatória pertinente.

"Com efeito, em 6 de março de 1975 foi constituído um 
pool denominado GESB - GRUPO DE EMPRESAS 
SEGURADORAS BRASILEIRAS, formado, então, por cinco 
seguradoras brasileiras (Cia. União de Seguros Gerais, Cia. de 
Seguros do Estado de São Paulo, Cia. Real Brasileira de Seguros, 
Cia. Bandeirantes de Seguros e Vera Cruz Cia. de Seguros), todas 
com participação igualitária e responsabilidade solidária entre 
elas, com a finalidade de aceitação de resseguros do exterior, pool 
esse dissolvido mediante formalização de 14 de maio de 1981, 
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consistente em Protocolo de Dissolução de Parceria Comercial, 
também anexado à inicial.

"Assim, para aferição dos direitos e das obrigações 
decorrentes do Protocolo de Constituição do GESB, vale destacar 
o que fora ali acordado:

"Cláusula 1 - Da natureza e objeto:  .
O GESB é uma associação de caráter operacional sem 

personalidade jurídica e se destina a coordenar a exploração 
conjunta pelas Empresas Integrantes, das operações de seguros e 
resseguros

provenientes do Exterior, mas sem qualquer restrição 
à sua livre e independente atuação no mercado Internacional.

Cláusula 2 - Serão objetivos do GESB:
1 - Efetuar a análise e distribuição entre as Empresas 

Integrantes quanto ao pagamento de sinistros relativos a seguros 
cobertos pelo GESB.

Cláusula 3 - Da Administração:
1 - O GESB será administrado por uma das Empresas 

Integrantes, escolhida por unanimidade e com mandato vencível 
no dia 31 de dezembro de cada ano, sendo permitida sua 
recondução ao mesmo por um ou mais períodos sucessivos.

2 - Caberá a Administradora:
a) Receber e analisar ofertas para participação do 

GESB em tratados e negócios facultativos, decidindo em nome do 
mesmo por sua aceitação ou recusa. No caso de aceitação, 
promover sua distribuição pelas diversas Empresas Integrantes, de 
acordo com os critérios definidos na Cláusula 5.

b) Receber os prêmios líquidos e promover sua 
distribuição às demais

Empresas Integrantes.  .

c) Receber reclamações de sinistros e processar seu 
pagamento, coletando a parcela devida a cada Empresa Integrante 
e promovendo sua remessa à firma cedente;

d) Coordenar os assuntos de interesse do GESB junto 
aos Órgãos oficiais brasileiros e estrangeiros.

e) Prestar contas de suas atividades como 
Administradora às demais Empresas Integrantes através de 
relatórios trimestrais ou sempre que solicitado.

f) Como remuneração pelos serviços acima, a 
Administradora receberá de cada Empresa Integrante a taxa de 
1% (Hum por cento) sobre os prêmios líquidos relativos aos 
negócios aceitos durante o seu mandato.

.........................................................................................
Cláusula 5 - Dos limites máximo de responsabilidade:
O limite máximo de responsabilidade do GESB, por 

risco, será a soma dos limites de Operação das Empresas 
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Integrantes. Entretanto, para aceitação pela Adminitradora e 
distribuição automática sem consulta às mesmas, as Empresas 
Integrantes trabalharão com limites de responsabilidades iguais, 
determinadas de comum acordo para cada período anual.

Cláusula 6 - Da solidariedade nos compromissos:
Fica estabelecido que, exclusivamente para seguros 

cobertos pelo GESB, as Empresas Integrantes, em regime de 
rateio, assumirão as responsabilidades pelo pagamento de 
sinistros devidos por uma ou mais das mesmas que se tornem 
porventura, inadimplentes.

Parágrafo Único - Havendo a ocorrência prevista 
nesta cláusula, o referido pagamento será efetuado em regime de 
rateio, a titulo de adiantamento, tornando-se as Seguradoras 
inadimplentes devedoras das demais, cabendo à Administradora 
as providências necessárias ao ressarcimento da importância 
paga".

"É de ser ressaltado que, quando dessa contratação, 6 
de março de 1975, embora a forma consorcial já viesse sendo 
largamente empregada no Brasit, inexistia, ainda, seu 
disciplinamento através de uma regulamentação única5, o que 
veio a ser dado pela Lei 6.604/76, em seus artigos 278 e 279. Até 
então, consoante escorço do desenvolvimento do instituto efetivado 
por FÁBIO KONDER COMPARA TTO, havia tão somente 
previsões legais esparsas, próprias para determinadas áreas.

"A regulamentação ocorrida, trazida então pela Lei 
das Sociedades Anônimas, além da opção feliz de afastar a idéia 
de personalidade jurídica ao consórcio - em consonância com o 
pensamento jurídico 'que já era predominante -, previa 
express,amente que as consorciadas somente se obrigam nas 
condições previstas no respectivo contrato, sem presunção de 
solidariedade, deveriam atender aos requisitos previstos em seu 
artigo 279.

"Ora, sendo certo que o consórcio não tem 
personalidade jurídica própria, é precisa a definição oferecida por 
FÁBIO KONDER COMPARATTO:

"Assim, o consórcio apresenta a natureza de um 
contrato, ou 'convênio', plurilateral. As consorciadas mantêm sua 
independência, conservando íntegras suas personalidades 
jurídicas, porém abrem mão de determinados aspectos de sua 
autonomia, no que seja necessário à realização do 
empreendimento comum, particularmente no que toca à 

administração do consórcio. As consorciadas apresentam, 
portanto, conforme foi já observado em estudo clássico, 
independência na interdependência ,,8.

"Ora, não havendo a supressão da individualidade das 
empresas consorciadas, é certo ainda que estas somente se 
obrigam nas condições previstas contratualmente. Aliás, é 
interessante que se recorra, ainda, à lição de HELY LOPES 
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MEIRELLES, quando, no campo do direito público, ao examinar 
as relações da empresa líder de. consórcio nas relações com a 
Administração, ressalta que "Em qualquer caso, porém, a firma 
líder é que deve entender-se com a Administração para a execução 
do contrato, mas não representará juridicamente as outras 
integrantes do consórcio, porque este, como demonstramos, não 
tem personalidade jurídica própria; se o tivesse deixaria de ser 
consórcio, para apresentar-se como nova entidade jurídica,,9.

"FRAN MARTlNS, por sua vez, aduz que "O consórcio 

forma um grupo de coordenação, enquanto que, segundo a lei 

brasileira, os grupos de sociedade são grupos de 
subordinação,,1o, para, com isso, também deixar claro o 
entendimento de que as obrigações de cada consorciada se 
restringem apenas ao que fora estabelecido no respectivo contrato 
de consórcio.

"Feitas tais precisões, verifica-se, pelo exame da cópia 
anexa do aludido Quota Share Retrocession Agreement NO. 
80.114 (Acordo de Retrocessão na Participação de Quotas n° 80.114') 

que o mesmo não foi assinado pela Cia. União de Seguros Gerais, 
mas tão somente por pessoa presumidamente representante da 
empresa líder do GESB - senhor Jorge A. S. Amorelli -, sem que 
aquela ou este detivesse, ainda, procuração para faze-Io em nome 
da ora contestante.

"Ora, se a ora contestante não firmou o contrato 
referido na inicial - cuja cópia sequer foi juntada pela 
requerente"" -, nem autorizara, mediante regular outorga de 
instrumento de mandato com poderes para tanto, a terceiro para 
por ela o fazer, não haverá, portanto, qualquer relação contratual 
direta entre as partes deste processo. A relação consorcia I 
existente entre as empresas brasileiras, decorrente do 
PROTOCOLO DE CONSTITUIÇÃO DO GESB, que estabelecia a 
existência de obrigações solidárias entre estas nos negócios que 
explorassem conjuntamente, não tinha, por evidência, o condão de 
fazer com a empresa líder, que assinara tais contratos, detivesse 
representação jurídica da ora contestante, sua consorciada, para 
com isso obrigá-Ia diretamente junto a terceiro, em contrato do 
qual não participara diretamente.

"Assim, é certo que quem assinou o aludido contrato 

não representava a contestante, malgrado a assinatura do mesmo 

apenas por representante da administradora possa ser tido como 
instrumento hábil para a definição dos direitos e obrigações entre 
as empresas consorciadas, entre as quais a ora contestante, nos 
termos do já aludido Protocolo de Constituição do consórcio 
firmado pelas seguradoras brasileiras. Mas isso, repita-se, sendo 
sua constatabilidade evidente, não significava que o contrato 
pudesse ser diretamente exigível pela requerente em relação à 
contestante, ou que fossem oponíveis a esta cláusulas como eleição 
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de foro, legislação, constituição de mandatário, etc., constantes do 
contrato que não firmara.

"Aliás, é a própria requerente quem afirma, em seu 
pedido, que, não obstante constasse do contrato a indicação para 
que determinada empresa (G. T. Corporation, com sede em Nova 
Orleans) recebesse 'citação em nome das apontadas 
resseguradoras - entre as quais se incluiria a ora contestante -, tal 
empresa comunicou que não estar autorizada a tal, diante do que 
não se considerou efetivada a citação através da mesma, fato que 
determinou que a citação no processo alienígena se fizesse através 
do serviço postal dos Estados Unidos, o que será objeto de 
consideração posterior.

"Ainda, para o perfeito entendimento do tema, volte-se 
ao exame do contrato de consórcio, sua natureza e as obrigações 
que dele decorrem. Dele não advém direito de representação das 
consorciadas, seja porque isso não decorre - até pelo contrário, 
consoante, dentre outras, a lição citada de HELY LOPES 

MEIRELLES - da natureza do contrato de consórcio, como 

também porque, no caso em exame, não existia qualquer previsão 
nesse sentido nele inserta, sendo certo, repita-se mais uma vez, que 
as consorciadas somente se obrigam não condições previstas no 
respectivo contrato de consórcio (art. 278 da Lei 6.404/76).

"Pelo contrário, o contrato de consórcio firmado, após 
frisar não deter o GESB personalidade jurídica e destinar-se a 
coordenar a exploração conjunta, pelas empresas consorciadas, 
das operações de seguros e resseguros provenientes do exterior 
(cláusula 1 - Da natureza e objeto), estabelecia expressamente 
aquilo que à administradora caberia, destacando-se: (a) receber 
os prêmios liquidos e promover sua distribuição entre as 
empresas consorciadas; (b) receber reclamações de sinistros e 
proceder ao seu pagamento, coletando a parcela devida de cada 
consorciada e promovendo a remessa do valor correspondente à 
segurada ou ressegurada com quem tenha firmado contrato 
(itens b e c da Cláusula 3 do Protocolo de Constituição do GESB). 
Por outras palavras, recebimentos e pagamentos eram feitos pela 

própria administradora, em nome próprio, cabendo-lhe, nas 
relações internas do consórcio, promover o rateio dos valores 
recebidos entre os consorciados, da mesma forma que lhe cabia 
processar os pagamentos exigidos, coletando de cada consorciada 
o quinhão correspondente.

"Ora, à vista disso, está clara a inexistência de 
qualquer relação direta entre a requerente e a ora contestante, 
cujo relacionamento estabelecido pelo contrato de consórcio 
importava, tão somente, no estabelecimento de direitos e 
obrigações envolvendo exclusivamente as companhias 
consorciadas, de receber e obrigação de pagar na forma ali 
estabelecida relacionamento de outra natureza, que pudesse 
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importar em obrigação contestante, mormente em relação a 
terceiros, só poderia decorrer de contrato(s) em que tivesse 
participado diretamente, o que não é o caso presente, onde não 
firmou o contrato avençado pela administradora com a 
contestante.

"Diante de tudo isso, é evidente que a ora contestante, 
pelo fato de ter firmado contrato de consórcio com outras 
empresas seguradoras brasileiras, não está adstrita aos termos de 
contrato firmado por qualquer outra consorciada com a ora 
requerente. 

"Assim, ainda que por mera hipótese, diante do fato 
incontestável de que a contestante não firmara o contrato 
referenciado na inicial do presente pedido homologatório, viesse a 
pretender, como única forma de tentar viabilizar seu pretenso 
crédito, de que esse decorresse, então, do contrato de consórcio, 
seria então o Brasil o lugar em que teria sido constituída a 
obrigação desta (artigo 9° da Lei de Introdução), sendo certo, 
ainda, que aqui seria também o lugar do(s) pagamento(s) (item c 
da cláusula 3 do Protocolo de Constituição do GESB) devidos, a 
ser (em) coletado(s) pela administradora à(s) consorciada(s), 
quando também reger-se-ia ainda a competência pela lex loci 
solutionis, tudo sem prejuízo da conseqüência, também 
inarredável, de que, sendo a lei brasileira aplicável ao caso, nem 
mesmo seria necessária qualquer discussão a respeito do direito, 
diante do inevitável reconhecimento da ocorrência da prescrição.

"Veja-se, ainda, embora dispensável - posto que isso 
não tem o condão de beneficiar ou prejudicar, por qualquer forma, 
a ora contestante, que não participou do negócio -, mas a título de 
esclarecimento e de reposição da verdade, diante do que 
requerente alegara na inicial, no sentido de que as demais 
resseguradoras brasileiras teriam pago as importâncias àquela 
devidas em outubro de 1992 - já passados daí mais de dez (10) 
anos -, em realidade, as demais três (3) resseguradoras, mediante 
transação 12, onde foi dado como rescindido, terminado e 
cancelado o aludido contrato ab initi013 pagaram, cada uma, a 
importância de US$ 85,000.00 (oitenta e cinco mil dólares 
norteamericanos), consoante se vê pela cópia da transação então 
firmada pela Sul Amérca Bandeirante.

"Merece ser destacado, ainda, que o contrato de 
resseguro foi cancelado ("Cancellation Endorsement'J em abril de 
1982, há mais de vinte anos, portanto, sendo certo que qualquer 
direito decorrente dessa legislação, a teor do disposto na lei 
brasileira, estaria de há muito prescrito."

"3.3. Diante, pois, de tudo isso, é certo que a 
requerente já não atendeu ao primeiro requisito indispensável 
para a homologação de sentença estrangeira, qual seja o de 
comprovação de haver sido proferida por juiz competente.

"Em precedente que guarda similitude com o caso em 
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exame, tratando-se ali de convenção de arbitragem, foi destacada 
a circunstância de não haver sido assinado pela parte compradora 
o contrato onde teria havido a pactuação da cláusula 
compromissória, veja-se ementa do v. aresto proferido no 
julgamento do SEC A6753, da qual foi Relator o ilustre Ministro 
MAURICIO CORREA:

 "SENTENÇA  ARBITRAL  ESTRANGEIRA. 
CONVENÇÃO  DE ARBITRAGEM INEXISTÊNCIA. 
COMPETÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HOMOLOGAÇÃo. 
IMPOSSIBILIDADE.

1. O requerimento de homologação de sentença 
arbitral estrangeira deve ser instruído com a convenção de 
arbitragem, sem a qual não se pode aferir a competência do juízo 
prolator da decisão (Lei 9.307, artigos 37,11, e 39, 11; RISTF, 
artigo 217,1).

2. Contrato de compra e venda não assinado pela 
parte compradora e cujos termos não induzem a conclusão de que 
houve pactuação de cláusula compromissória, ausentes, ainda, 
quaisquer outros documentos escritos nesse sentido. Falta de 
prova quanto à manifesta declaração autônoma de vontade da 
requerida de renunciar à jurisdição estatal em favor da particular.

3. Não demonstrada a competência do juízo que 
proferiu a sentença estrangeira, resta inviabilizada sua 
homologação pelo Supremo Tribunal Federal.

Pedido indeferido".

Já por esse ponto, portanto, o resultado só pode ser o 
indeferimento da homologação pedida, indemonstrada, que está, a 
competência do Juízo prolator da sentença, e comprovado, por 
outro lado, que a requerida jamais firmou o Acordo de 
Retrocessão n° 80.114.

111.2. Não fosse isso suficiente para fulminar a 
pretensão da requerente, entretanto, - o que apenas para 
argumentar se admite, - o segundo aspecto abordado, e que diz 
respeito à falta de citação válida e eficaz da requerida, ostenta-se 
instransponível  e é bastante, por si só, para sepultar a ação de 
homologação proposta.

Está no art. 217, 11, do RISTF, bem como no art. 15, 
letra "b", da LlCC, a regra indisputável, sem cuja observância não 
pode a pretensão prosperar. É invocável tanto a falta de citação 
quanto a citação realizada em desconformidade com a ordem 
jurídica e, portanto, nula e de nenhum efeito.  

Na espécie, sustenta a requerente que a citação se deu 
através c postal dos Estados Unidos da América, tudo, ainda, com 
base no fa Acordo de Retrocessão não assinado pela requerida.
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Evidentemente, não se pode ter como válida a pretensa 
citação, levada a efeito através do serviço postal, mesmo seguida 
de singela notificação judicial aqui realizada.

É princípio de ordem pública, que se impõe observar 
com rigor. Exige-se que a' parte requerida, domiciliada no 
Brasil, seja citada mediante carta rogatória, uma vez obtido o 
exequatur do Presidente da Corte Suprema, nos termos 
regimentais.

 A jurisprudência, a esse respeito, é uníssona, sem 
divergências, tanto no

Pretório Excelso quanto nesse Colendo Superior 
Tribunal de Justiça.

 Além dos arestos já trazidos à colação, na 
contestação, muitos outros julgados podem ser arrolados, como os 
que seguem, a título exemplificativo:

"HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. 
CITAÇÃo. A citação de réu domiciliado no Brasil deve se 
processar por carta rogatória, imprestável a comunicação que, a 
esse propósito, lhe fez consulado de país estrangeiro. 
Homologação indeferida. " (SEC 295/ EX CE-CORTE ESPECIAL, 
em 04/05/2005, Relator Ministro ARI PARGENDLER (1104) DJ 
01.08.2005 p. 297);

"SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃo. A citação de pessoa domiciliada no 
Brasil há de fazer-se mediante carta rogatória, não prevalecendo, 
ante o princípio direcionado ao real conhecimento da ação 
proposta, intimação realizada no estrangeiro. Inexistente a 
citação, descabe homologar a sentença. Precedentes: Sentenças 
Estrangeiras nos 3.495, 3.534, 4.248, 4.307, 6.122 e 6.304, 
relatadas, respectivamente, pelos ministros Octavio Gallotti, 
Sydney Sanches, Carlos Velloso, Paulo Brossard e, as duas 
últimas, pelo ministro Sepúlveda Pertence" (SEC 7696, STF, 
Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 23/09/2004, DJ 
12.11.2004);

" Sentença estrangeira: divórcio: ausência da prova da 
citação do réu, requerido, no processo em que proferida a decisão 
exeqüenda (RISTF, art. 217, 11): domiciliado o réu no Brasil, a 
citação há de fazer-se mediante carta rogatória: jurisprudência do 
Supremo Tribunal: homologação indeferida: condenação do 
requerente em honorários de advogado" (SEC 6684, STFm Pleno 
Relatar Ministro SEPÚL VEDA PERTENCE, j. 19/08/2004, DJ 
08-10-2004);

"SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. 
DIVÓRCIo. CITAÇÃO POR EDITAL NO PAÍS EM QUE 
PROFERIDA A DECISÃO HOMOLOGANDA. REQUERIDA 
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DOMICILIADA NO BRASIL. NECESSIDADE DE CARTA ROGA 
TÓRIA. ART. 217, 11 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A indispensabilidade, para 
efeitos de homologação, do procedimento

judicialiforme da carta rogatória na citação das 
pessoas que, residentes no Brasil, são demandadas perante a 
Justiça estrangeira, revestiu-se de maior legitimidade após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, pois se tornou 
garantia de efetividade do devido processo legal, do contraditório 
e da ampla defesa, princípios expressamente consagrados nos 
incisos LIV e LV do art. 5° da Carta Magna. 2. Precedentes desta 
Corte sobre o tema: SEC 6.729, ReI. Min. Maurício Corrêa, DJ 
07.06.2002, SEC 6.304, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, SE 
4.605-AgR, ReI. Min. Carlos Velloso, DJ 13.12.96, SE 4.248, ReI. 
J...L'

Carlos Velloso, DJ 20.11.91, SE 3.495, ReI. Min. 
Octavio Gallou, 25.10.85 e SE 2. 582-AgR, Rei. Min. Xavier de 
Albuquerque, 28.08.81. 3. Pedido de homologação indeferido. 
(SEC 7394, STF, P Relatora Ministra ELLEN GRACIE, j. 
14.04.2004, DJ 07-05-2004).

Bastam tais exemplos, para que se demonstre não 
haver a menor condição de homologar-se a sentença estrangeira, 
viciado o processo na origem, face à inexistência de citação válida 
e eficaz, não atendido, destarte, o pressuposto do art. 217, 11, do 
RISTF.

111.3. Mais um argumento deve ser acrescido, no 
presente memorial, para total ruína da pretensão homologatória.

É que, mesmo na ação de homologação de sentença 
estrangeira, não se dispensa a análise, no juízo da homologação, 
da conformidade do julgado à ordem interna brasileira. Em outras 
palavras, tem-se de atender a quanto se dispõe no art. 17 da lei de 
Introdução ao Código Civil, verbis: "As leis, atos e sentenças de 
outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 
eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes,"

Trata-se, portanto, de um princípio de ordem pública 
interna, de observância obrigatória, de sorte que não se pode 
conferir eficácia a julgado alienígena que não preste obséquio a 
tal princípio.

A regra vem repetida, igualmente, no art. 216 do 
RISTF, nos seguintes termos: "Não será homologada sentença que 
ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes."
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Ora, tratando-se, como se trata, de um princípio de 
ordem pública, e tendo a ver com a inteligência da sentença 
estrangeira (RISTF, art. 221), não fica a parte tolhida de abordar 
a matéria, como se faz neste memorial.

A sentença homologanda, na tradução juramentada 
número 16.476, é do seguinte teor:

"Tribunal Distrital Civil, Comarca de Orleans "Estado 
de Louisiana

"Número 2001-16560
"Divisão 'H'
"Protocolo número 12

"Peter c.a. Mitchell, como Liquidante e em nome da 
Universal Marine Insurance Company, Ltd, Versus Companhia 
Uni Seguros Gerais

"Protocolado: [em branco]
"Oficial de Registros: [em brancoJ

"Julgamento

"Por moção de Thomas M. Benjamin, Advogado pelo 
Requerente Peter C.B. Mitchell como Liquidante da Universal 
Marine

-Insurance Company, Ltd, e ao apresentar ao Tribunal 
as provas devidas em suporte das demandas do Requerente, e o 
Tribunal Considerando a lei e as evidências em favor do 
Requerente.

"Fica Ordenado, Julgado e Decretado que o 
inadimplemento apresentado em 20 de maio de 2002 seja agora 
confirmado e feito final, e desta forma, que o julgamento neste seja 
em favor do Requerente Peter C.B. Mitchell, como Liquidante e em 
nome da Universal Marine Insurance Company, Ltd, contra o 
Requerido Companhia União de Seguros Gerais, pela importância 
de US$ 496.830,23 [quatrocentos noventa e seis mil, oitocentos e 
trinta dólares e vinte e três cents), mais os juros sobre os mesmos 
a partir da data em que a petição foi protocolada [9 de outubro de 
2001J, até que seja paga a sua totalidade.

"O Julgamento tendo sido lido, prestado e assinado em 
um Tribunal Aberto, neste 24° dia do mês de maio de 2002, em 
Nova Orleans, Louisiana.

"[assinatura ilegível] "Juiz"

Talo inteiro teor da peça decisória, conforme 
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traduzida para o vernáculo, pela qual se vê que não atende 
minimamente, os pressupostos indispensáveis para sua validade e 
eficácia, eis inequivocamente nula, face ao direito brasileiro.

É dizer, em matéria dessa natureza, tem-se de verificar 
se a sentença homologanda atende, dentre outros, o requisito 
essencial do art. 458, 11, do Código de Processo Civil Brasileiro, 
o qual exige que a decisão contenha "os fundamentos, em que o 
juiz analisará as questões de fato e de direito".

Tal exigência indispensável, é bem de ver-se, não vem 
atendida na peça decisória cuja homologação se pede.

Em questão análoga, ao julgar, a 12 de agosto de 
1980, homologatória de sentença estrangeira 2.521, assim está 
ementada de Ex.mo Sr. Presidente do STF, Ministro ANTONIO 
NEDER

"1. Não é homologável a sentença estrangeira 
desmotivada. O arf. 458, 11, do Código de Processo Civil 
brasileiro, é norma de ordem pública, e com ela deve 
harmonizar-se o julgado estrangeiro para que tenha eficácia no 
Brasil.

"2. Ação homologatória improcedente."

Em elucidativa passagem da decisão, diz o e. Ministro 
Presidente:

"Considerando que se trata de julgado que mereceu 
autenticação do Cônsul Geral do Brasil em Munique, República 
Federal da Alemanha, e que o seu texto é compreensível, deve 
finalmente, verificar-se, no caso, a consubstanciação do requisito 
indicado no art. 17 da L.LCCB., segundo o qual não se pode 
homologar sentença estrangeira que seja ofensiva da ordem 
pública brasileira.

"É que, na espécie, o julgado alemão, qual se vê do seu 
texto, não contém qualquer fundamentação, e esta, por constituir 
um dos requisitos essenciais de validez da sentença proferida na 
jurisdição brasileira, deve ser também exigida na sentença 
estrangeira que se pretenda executar no Brasil.

"Com efeito, o artigo 458, 11, do Código de Processo 
Civil, é claro no exigir que a sentença contenha, como elemento 
essencial, a fundamentação em que o Juiz analisa as questões de 
fato e de direito.

"Trata-se de norma de ordem pública, porque ela 
envolve o direito de impugnação da sentença, direito este que, por 
sua vez, é pertinente à defesa da parte vencida.
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"Sem dúvida, se o art. 15, "b", da Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, impõe como requisito de 
homologabilidade o haver sido citado o réu, ou o haver sido 
verificada legalmente a sua revelia, e se tal requisito é imposto em 
lei para que ao réu seja garantido o direito de se defender na 
demanda em que se profere a sentença estrangeira, clara é a 
conclusão de que não se pode homologar a sentença estrangeira 
destituída completamente de fundamentação, pois a falta de 
motivos ou fundamentos na sentença impede que o réu exercite o 
seu direito de recurso, visto que este se configura, "ultima ratio", 
no direito de impugnar os fundamentos da sentença.

"Versando a matéria "ex professo", Lopes da Costa 
sustentou que o preceito referente à motivação da sentença é de 
ordem pública (Direito Processual Civil Brasileiro, 1I1, 1945, p. 
22, n° 14).

"José Frederico Marques, de seu lado, afirma que a 
sentença não motivada (processual nulo, evidentemente por ser 
contrário à ordem pública (Instituições de Direito Processual 
Civil, III, 1959, p. 522, n. 847).

"Moacyr Amaral Santos entende que procede a opinião 
de Lopes da Costa, segundo a qual o princípio da motivação 
necessária é de ordem pública (Comentários ao Código de 
Processo Civil, Iv, 1977, n. 324, p. 436).

"Registre-se, ainda, que, depois de sua homologação, a 
se_tença estrangeira será executada mediante observância das 
regras estabelecidas, no direito processual brasileiro, para 
execução de sentença nacional da mesma natureza (Código de 
Processo Civil, art. 484), e disto se conclui que ao executado é 
garantido, como se lê no art. 741 do citado Código, o direito de 
questionar matéria que tenha pertinência com o mérito da 
sentença estrangeira, donde a necessidade imperiosa de o réu lhe 
conhecer a fundamentação.

"Sim, porque na execução da sentença homologada, o 
que não pode o réu é discutir a matéria da homologatória; 
todavia, tem ele o direito de impugnar qualquer matéria estranha 
ao processo de homologação, matéria que necessariamente diz 
respeito com a fundamentação da sentença estrangeira 
homologada, razão esta que, só por si, justifica o ser indispensável 
a motivação (conf. J. C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código 
Processo Civil, V, 3a ed., 1978, n. 64, p. 119).

"Note-se que a sentença desmotivada não é conhecida 
no direito brasileiro, e que isto é bastante para se negar eficácia a 
qualquer julgado estrangeiro que padeça tal defeito.
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"Dir-se-á que a sentença estrangeira é ato processual, 
e que, por tal razão, deve submeter-se ao que é regulado na lei do 
processo em que foi proferida ("lexfori')

"Esse princípio, contudo, não é absoluto, porque, 
mesmo no tocante ao processo, o Estado que houver de reconhecer 
eficácia na sentença estrangeira tem o direito de afastá-Ia no 
ponto, ou nalguns pontos, ou no todo contrário à sua ordem 
pública, como sucede à sentença inglesa em que o réu conhecido e 
que tenha domicílio certo no Brasil é citado pelo sistema do 
"affidavit", sentença que o Supremo Tribunal Federal não 
reconhece, qual o fez recentemente no Agravo Regimental em Ação 
Homologatória de Sentença Estrangeira n° 2476.

"Tanto assim é, que Ghirardini afirmou que o juízo 
homologatório tem por objeto, não a relação jurídica 
controvertida, e sim a sentença estrangeira como tal (Riv. Dir. int., 
1907, p. 231).

"Morelli sustentou o mesmo entendimento (Trattato di 
diritto processuale civile internazionale, n° 133).

 "Ora, se a sentença estrangeira é apreciada como tal, 
deve concluir-se que ela pode ser questionada no tocante à 
fundamentação que a sustente, visto que a sua motivação pode ser 
ofensiva da ordem pública ou mesmo não ser nem deduzida, como 
sucede no caso vertente.

"Deve lembrar-se, a propósito, a lição de Redenti, 
segundo a qual só se pode pedir e obter a homologação de 
sentença estrangeira no caso em que o ordenamento jurídico do 
Estado que a profere apresenta caracteres de afinidade com o do 
Estado que houver de conceder a homologação (conf. Derecho 
Procesal Civil, trad. esp. de Sentis Melendo e Ayerra Redin, IlL 
Buenos Aires, p. 87). .

"Se assim não fosse, ter-se-ia, por exemplo, no Brasil, 
de reconhecer eficácia na sentença estrangeira que julgasse a 
validez da poligamia, da escravidão, ou que impusesse julgamento 
em favor do demandante no caso de contumácia.

"Portanto, se a lei estrangeira dispensa, no julgado, a 
fundamentação, e se a lei brasileira não dispensa tal motivação, é 
de se concluir que, no ponto, o direito estrangeiro e o direito 
brasileiro não têm qualquer afinidade, senão que até se repelem.

"Conseqüentemente, não se tem como, no Brasil, 
reconhecer a eficácia da sentença estrangeira contrariante da 

Documento: 602806 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 25/09/2006 Página  2 2 de 35



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ordem pública brasileira, ainda que o ponto contrário seja 
pertinente ao processo em que foi ela proferida.

"O Brasil não pode reconhecer a eficácia de uma 
sentença estrangeira que não teria vali dez caso fosse ela 
proferida na jurisdição brasileira.

"Se reconhecesse tal eficácia, daria preeminência algo 
singular à jurisdição estrangeira, negando assim a vigência do seu 
próprio Direito Internacional Privado, que foi instituído 
exatamente para controlar, na sua jurisdição, a eficácia dos atos 
jurisdicionais editados em jurisdição estrangeira.

 "Registre-se, ainda, que o art. 129 do Código de 
Processo Civil é aplicável ao processo homologatório da sentença 
estrangeira, e que, para isso, é imprescindível seja conhecida a 
fundamentação de tal sentença.

"Referido preceito é o que diz:

 "Art. 129. Convencendo-se, pelas circunstâncias da 
causa, de que autor e réu se

serviram do processo para praticar ato simulado ou 
conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste 
aos objetivos das partes"

"Vê-se que a sentença desmotivada é absurdo que o 
bom senso repele.

"Se o bom senso repele, a justiça também o repele.

"IV. Pela fundamentação deduzida, julgo improcedente 
a homologatória. (...)" 

Isto porque, in casu , não constam dos autos elementos suficientes acerca do 

cumprimento da exigência inserta no art. 217, II, do RISTF, consubstanciada na citação do 

réu, domiciliado no Brasil, mediante carta rogatória.

Nesse ponto, assinalou o Ministério Público Federal, litteris :

"(...)Afastada a reapreciação da ação originária, por 
incabível em sede de homologação de sentença estrangeira, 
merece análise a parte nuclear da contestação em que se alega a 
"falta de atendimento do inciso II do art. 217 do Regimento 
Interno dessa egrégia Corte".
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Observa-se que a própria requerente na peça inicial 
informa que a citação da requerida fora "efetivada através do 
serviço postal dos Estados Unidos da América, após haver a C.T. 
Corporation" informado por carta, "que ela não havia sido 
contratada pela requerida para prestar este serviço de recepção 
de citações judiciais" (fls. 5).

Com efeito, tal forma de citação, no caso em espécie, 
não encontra respaldo em nossa ordem pública, assim como 
também a caracterização de revelia, nem mesmo a requerida 
compareceu, voluntariamente, ao juízo processante. Domiciliado 
em território brasileiro, a requerida deveria ser citada por carta 

rogatória e não à luz da formas processuais anglo-americanas.
Assim, não houve citação da empresa brasileira, nem 

esta compareceu ao tribunal estrangeiro, razão por que não há 
como emprestar validade à decretação da revelia.

Era, portanto de inteiro rigor que se expedisse carta 
rogatória para citação da demandada no local de seu domicílio, 
na pessoa de seu representante legal. É princípio de ordem 
pública.

Isso não fosse suficiente aviltaria o absoluto 
descumprimento, pela requerente, ao r. despacho de fls. 484 - vol. 
2, que acatou integralmente a manifestação deste Parquet (fls. 
480/481), pois a requerente não esclareceu quem detinha 
poderes, na época da assinatura do contrato, para em nome do 
grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras comprometer a 
participação da empresa requerida no referido contrato, nem 
trouxe aos autos qualquer comprovante que autorizasse tal 
gestão.  (grifo nosso)

Nestes termos, cabe, então, concluir que conforme 
denota a jurisprudência dessa Egrégia Corte, a dúvida invencível 
sugere a solução do indeferimento.

Nestes lindes, opina, seja denegada a homologação, e 
que, por tratar-se de sentença condenatória, o valor da causa será 
o mesmo da condenação imposta à requerida pelo juízo 
processante, conforme decidiu esta Corte, por ocasião do 
julgamento da SE 6.697, a qual guarda total similitude com a ora 
examinada." (fls. 496/499)

Deveras, a homologação de sentença estrangeira reclama a prova de citação 

válida da parte requerida, seja no território prolator da decisão homologanda, seja no Brasil, 

mediante a expedição de carta rogatória, consoante a ratio essendi do art. 217, lI, do RISTF.

Na hipótese sub examine  a Sentença estrangeira que condenou seguradora 

brasileira em cota de retrocessão, consoante negócio jurídico inquinado de invalidade, posto 

firmado por agente incapaz, indicado em consórcio de empresas assinado por quem não 
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detinha poderes mercê da manutenção da higidez da personalidade jurídica de cada uma das 

empresas.

Deveras, a alegação de irregularidade na citação levada a efeito em face de 

pessoa jurídica que não detinha poderes para receber a comunicação processual, contaminou a 

cláusula de eleição de foro e, a fortiori , a competência do juízo.

Com efeito, a Corte Especial, em recente julgado, nos autos da SEC 861/EX, 

Relator Ministro Ari Pargendler, publicado no DJ 01.08.2005, decidiu, verbis :

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA 
ESTRANGEIRA. CITAÇÃO. 

A citação de réu domiciliado no Brasil deve se 
processar por carta rogatória, imprestável a comunicação que, a 
esse propósito, lhe fez consulado de país estrangeiro. 
Homologação indeferida."

Sobre o thema decidendum destaque-se, pela juridicidade de suas razões, os 

fundamentos desenvolvidos pelo Ministro Ari Pargendler, no voto condutor do acórdão 

supracitado, litteris : 

"O Supremo Tribunal Federal, que, antes do advento 
da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, detinha a competência 
para a homologação de sentença estrangeira, vinha indeferindo 
continuamente os pedidos que lhe eram dirigidos nos casos em que 
a citação de réus domiciliados no Brasil não houvesse sido 
realizada por meio de carta rogatória.  (grifos nossos)

Nesse sentido, os julgados abaixo transcritos:

"SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. A citação de pessoa domiciliada no 
Brasil há de fazer-se mediante carta rogatória, não prevalecendo, 
ante o princípio direcionado ao real conhecimento da ação 
proposta, intimação realizada no estrangeiro. Inexistente a 
citação, descabe homologar a sentença. Precedentes: Sentenças 
Estrangeiras nos 3.495, 3.534, 4.248, 4.307, 6.122 e 6.304, 
relatadas, respectivamente, pelos Ministros Octavio Gallotti, 
Sydney Sanches, Carlos Velloso, Paulo Brossard e, as duas 
últimas, pelo Ministro Sepúlveda Pertence" (SEC nº 7.696, HL - 
Reino dos Países Baixos, Relator o eminente Ministro Marco 
Aurélio, publicado no DJ de 12.11.2004).

"SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. 
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DIVÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL NO PAÍS EM QUE 
PROFERIDA A DECISÃO HOMOLOGANDA. REQUERIDA 
DOMICILIADA NO BRASIL. NECESSIDADE DE CARTA 
ROGATÓRIA. ART. 217, II, DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A indispensabilidade, para 
efeitos de homologação, do procedimento judicialiforme da carta 
rogatória na citação das pessoas que, residentes no Brasil, são 
demandadas perante a Justiça estrangeira, revestiu-se de maior 
legitimidade após a promulgação da Constituição Federal de 
1988, pois se tornou garantia de efetividade do devido processo 
legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios 
expressamente consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5º da 
Carta Magna. 2. Precedentes desta Corte sobre o tema: SEC 
6.729, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.06.2002, SEC 6.304, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, SE 4.605-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, 
DJ 13.12.96, SE 4.248, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.11.91, SE 
3.495, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 25.10.85 e SE 2.582-AgR, 
Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 28.08.81. 3. Pedido de 
homologação indeferido" (SEC nº 7.394, PT - Portugal, Relatora a 
eminente Ministra Ellen Gracie, publicado no DJ de 07.05.2004).

No caso dos autos, a citação foi realizada por 
intermédio de autoridade consular portuguesa.

Mas como ensina o Professor Hee Moon Jo:

"A citação das partes e, em particular, a citação do 
pólo passivo domiciliado no Brasil têm de ser regular. 
Entretanto, essa questão processual é a parte mais complicada 
na prática, porque a forma da citação no exterior varia conforme 
o país. Por isso, a citação pela justiça estrangeira ao réu 
domiciliado no Brasil somente é válida quando feita por carta 
rogatória com exequatur concedido pelo Presidente do STF, ou 
por outra forma convencionada em tratado. É também questão 
de ordem pública processual brasileira.  (grifo nosso)

Essa é realmente uma barreira muito forte para a 
simplificação do processo de litígio internacional. Uma solução 
buscada pelos países é a celebração de tratado multilateral para 
facilitar os serviços judiciários internacionais. O ideal seria abrir 
o contato direto entre os órgãos judiciários para serviços 
judiciários, sem intermediação nem formalidades complicadas, 
tais como a carta rogatória. O Brasil vem aumentando a sua 
adesão aos tratados relacionados à cooperação judiciária, tanto 
multilaterais quanto bilaterais, o que é altamente elogiável.

Nesse sentido, no âmbito do Mercosul, onde já 
funciona uma União Aduaneira, a eliminação do uso da carta 
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rogatória, possibilitando a comunicação direta entre os órgãos 
judiciários dos países-membros, já está implantada nos Protocolos 
sobre acidentes de trânsito e de consumidores contra fabricante de 
produto estrangeiro (product liability).

(...)
A Convenção de Viena sobre Relações Consulares 

(1963), no art. 5º, inc. J, possibilita a citação direta ao seu 
nacional domiciliado no país membro da Convenção, via meio 
consular, caso a lei daquele país não proíba. Entretanto, a lei 
brasileira proíbe esse meio consular. Assim, excetuando-se os 
meios adotados nas convenções das quais o Brasil participa, o 
único meio de citação internacional válida no Brasil é via carta 
rogatória" (Moderno Direito Internacional Privado, editora LTR 
São Paulo, págs. 365/367).

Voto, por isso, no sentido de indeferir o pedido de 
homologação de sentença estrangeira, condenando a requerente 
ao pagamento das custas e de honorários de advogado no 
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)."

No mesmo sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados do Supremo 

Tribunal Federal, assim ementados:

 "SENTENÇA ESTRANGEIRA - 
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA  DE CITAÇÃO.

A citação de pessoa domiciliada no Brasil há de 
fazer-se mediante carta rogatória, não prevalecendo, ante o 
princípio direcionado ao real conhecimento da ação proposta, 
intimação realizada no estrangeiro. Inexistente a citação, descabe 
homologar a sentença. Precedentes: Sentenças Estrangeiras nos 
3.495, 3.534, 4.248, 4.307, 6.122 e .6.304, relatadas, 
respectivamente, pelos ministros Octavio Gal/otti, Sydney Sanches, 
Carlos Vel/oso, Paulo Brossard e, as duas últimas, pelo ministro 
Sepúlveda Pertence." (SEC 7696/HL, relator Ministro Marco 
Aurélio, DJ de 12.11.2004)

 "SENTENÇA ESTRANGEIRA : divórcio: ausência 
da prova da citação do réu, requerido, no processo em que 
proferida a decisão exeqüenda (RISTF, art. 217,11): domiciliado o 
réu no Brasil, a citação há de fazer-se mediante carta rogatória: 
jurisprudência do Supremo Tribunal: homologação indeferida: 
condenação do requerente em honorários de advogado." (SEC 
6684/Eu, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2004)

"SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. 
GUARDA DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA 
DA REGULAR CITAÇÃO DO REQUERIDO NA AÇÃO 
PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. 
ART. 217, II DO RISTF. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA 
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PROFERIDA POR JUIZ BRASILEIRO TRATANDO SOBRE A 
MESMA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, SOB 
PENA DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL. ART. 216 
DO RISTF.

1. Esta Corte tem indeferido pedidos de homologação 
carecedores de prova da citação válida da parte requerida, seja no 
território do país prolator da decisão homologanda, seja no 
Brasil, mediante carta rogatória, quando aqui tenha domicílio. 
Precedentes: SEC 7.218, ReI. Min. Nelson Jobim, DJ 06.02.2004 e 
SEC 6.304, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 31.10.2001.

2. Conforme o disposto no art. 216 do RISTF, não há 
como dar prevalência à decisão estrangeira se existente 
provimento da Justiça brasileira a respeito do mesmo tema, sob 
pena de ofensa ao princípio da soberania nacional. Precedente: 
SEC 6.729, ReI. Min. Maurício Corrêa, DJ 07.06.2002.

3. Pedido de homologação indeferido. " (SEC 
7570/EU, Relatora Ministra Ellen Grade, DJ de 30.04.2004)

"CONSTITUCIONAL. SENTENÇA ESTRANGEIRA 
EXARADA PELO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA 
SERTÃ, PORTUGAL, QUE CONDENA O REQUERIDO AO 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS 
PROCESSUAIs. AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART 217, II DO RISTF. 
PRECEDENTEs. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA." (SEC 
7459/PT, Relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 30.04.2004)

In casu , consoante destacado pelo Procurador-Geral da República às fls. 

496/499, "a própria requerente na peça inicial informa que a citação da requerida fora 

"efetivada através do serviço postal dos Estados Unidos da América, após haver a C. T. 

Corporation" informado por carta, "que ela não havia sido contratada pela requerida para 

prestar este serviço de recepção de citações judiciais" (fls. 5)", lavrando confissão quanto ao 

descumprimento de norma de ordem pública no que pertine à citação da parte, em obediência 

à cláusula pétrea do contraditório.

Outrossim, o acordo cujo descumprimento fundou a condenação, não restou 

firmado por signatário habilitado, sendo certo que a requerente não esclareceu quem detinha 

poderes, na época da assinatura do contrato, para em nome do grupo de Empresas 

Seguradoras Brasileiras, comprometer a participação da empresa requerida no referido 

contrato, nem trouxe aos autos qualquer comprovante que autorizasse tal gestão, muito 

embora instado a fazê-lo por determinação advinda de cota do Parquet Federal.
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Deveras, a legitimação para firmar o contrato não restou suprida por 

administradora do consórcio, porquanto, à luz do negócio, restou hígida a individualidade e 

personalidade jurídica das empresas, e que contaminou o compromisso e, a fortiori , a 

competência eleita. Precedentes do STF: SEC6753 / UK - Reino Unido da Grã-Bretanha e da 

Irlanda do Norte, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 04.10.2002, por isso que a ação 

deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu.

Destarte, matéria de ordem pública, conhecível de ofício, vislumbra-se nítida 

nulidade, ante a  ausência de motivação da decisão homologanda, em afronta ao art. 216, 

RISTF e 17 da LICC que assim dispõe:"As leis, atos e sentenças de outro país, bem como 

quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes." Nesse sentido são uníssonas a  

doutrina e a jurisprudência: (SEC 2521, relator Ministro Antônio Neder).

Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO e condeno a Requerente ao pagamento de 

honorários, na forma do art. 20, § 4º do CPC, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa corrigido.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2005/0035096-5 SEC    879 / EX

Números Origem:  200500313328  230483  25236  7684

PAUTA: 21/09/2005 JULGADO: 19/12/2005

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIZ FUX

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DIAS TEIXEIRA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : UNIVERSAL MARINE INSURANCE COMPANY LTD
ADVOGADO : RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS
REQUERIDO : UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A
ADVOGADO : LUÍS CARLOS ECHEVERRIA PIVA E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Contrato - Seguro

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentaram oralmente a Dra. Renata de Souza Maeda, pela requerente, e o Dr. Luís Carlos 
Echeverria Piva, pela requerida.
 

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Relator, acolhendo, preliminarmente a impugnação ao valor 
da causa, fixando-a no valor da condenação mais juros legais, e, no mérito, indeferindo o pedido de 
homologação, condenando a requerente a pagar honorários de 1% (um por cento) sobre o valor da 
causa antes fixado, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Hélio 
Quaglia Barbosa, Barros Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Cesar 
Asfor Rocha e Ari Pargendler, pediu vista o  Sr. Ministro José Delgado.

Aguardam os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Gilson Dipp, Eliana 
Calmon e Laurita Vaz.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nilson Naves, Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Carlos Alberto Menezes Direito, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti e Francisco Falcão 
e, ocasionalmente, os Srs. Ministros Edson Vidigal, Aldir Passarinho Junior e Nancy Andrighi.

Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Paulo Gallotti foram substituídos, 
respectivamente, pela Sra. Ministra Nancy Andrighi e pelo Sr. Ministro Hélio Quaglia Barbosa.
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 Brasília, 19  de dezembro  de 2005

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 879 - EX (2005/0035096-5)
 

VOTO-VISTA

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Universal Marine Insurance Company 

Ltda. pretende ver, em face da Companhia União de Seguros Gerais, homologada sentença 

estrangeira prolatada pelo Juízo Federal de Primeira Instância da Comarca de Nova Orleans, 

Estado da Lousiana, Estados Unidos da América, que lhe concedeu o direito de receber da 

requerida o valor de US$ 496.830,23 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta 

dólares e vinte e três centavos), mais juros incidentes sobre o principal a contar da data em 

que a petição foi protocolada (9.10.2001) até o efetivo pagamento.

O eminente relator indeferiu a homologação argumentando que inexistiu citação 

regular do responsável pela pessoa jurídica requerida.

A requerente, em sua petição inicial, alega que a citação da requerida ocorreu de 

modo seguinte (fls. 05/06):

"A citação da Requerida ocorreu segundo o disposto no Acordo Retrocessão n° 
80-114, mediante envio de correspondência a C. T. Corporation, situada em 
Nova Orleans, Estado de Louisiana, que, contratualmente, estaria autorizada por 
todas as resseguradoras a aceitar citações judiciais em seus nomes. Todavia, em 
23 de outubro de 2001, C. T. Corporation informou por carta à Requerente que 
ela não havia sido contratada pela Requerida para prestar este serviço de 
recepção de citações judiciais. Então, seguindo os preceitos da lei de Louisiana, 
a Requerente, em 30 de outubro de 2001, enviou carta registrada com aviso de 
recebimento à Requerida por meio do serviço postal dos EE. UU. contendo cópia 
da petição inicial e da ordem de citação contra a Companhia União de Seguros 
Gerais, sendo certo que em 11 de novembro de 2001 a Requerida recebeu  esta 
correspondência,  conforme evidencia o Anexo A da Declaração Juramentada 
juntada à presente como Anexo II (documento devidamente consularizado no 
Consulado-Geral do Brasil em Nova York, EE. UU., correspondente à tradução 
juramentada n. 16.481).
14 - Com efeito, mesmo considerando o recebimento da correspondência acima 
citada, a Requerente, visando a suprir qualquer defeito de comunicação, em 26 
de Março de 2002, manejou contra a Companhia União de Seguros Gerais, no 
Brasil, perante a 4ª Vara Cível de Porto Alegre/RS, uma Notificação Judicial – 
Processo n° 001.0955.679-6 (documento que constitui o Anexo IV à presente); 
tudo com a finalidade específica de reiterar o conhecimento acerca da 
distribuição da ação de cobrança que a “Universal” estava promovendo perante 
o Juízo Federal de Primeira Instância da Comarca de Nova Orleans, Estado da 
Louisiana, Estados Unidos da América – Processo n° 2001-16560.
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15 - A Companhia União de Seguros Gerais foi devidamente citada para os 
termos daquela Notificação Judicial em 19/04/2002 e não se manifestou, 
conforme se vê da certidão de fls. 44/V, datada em 03/05/2002 (cópia anexa).
16 - É certo, mais, que a Notificação Judicial acima citada também objetivou 
comunicar a Companhia União de Seguros Gerais sobre a existência do 
mandado de citação da ação estrangeira, que já havia sido remetido aos seus 
cuidados, tudo isso para que a Companhia União de Seguros Gerais, em data 
futura, não alegasse desconhecimento destes fatos e para que ela, sendo do seu 
interesse, promovesse os atos que julgasse necessários para sua defesa ou, ainda, 
promovesse o pagamento das importâncias devidas, cumprindo as obrigações 
assumidas no “Acordo de Retrocessão n° 80-114”.
17 - Ressalte-se, ainda, que a Companhia União de Seguros Gerais não se 
pronunciou por qualquer meio no processo de Louisiana. A partir daí, 
considerados os fatos e os argumentos lançados na inicial ação de cobrança dos 
valores, foi prolatada, em 24 de Maio de 2002, a decisão em favor da 
“Universal”, condenando-se a Companhia União de Seguros Gerais ao 
pagamento da importância de US$ 496.830,23 (quatrocentos e noventa e seis mil, 
oitocentos e trinta dólares e vinte e três centavos), mais juros incidentes sobre o 
principal, pela taxa de juros legal de Louisiana, calculada desde a data em que a 
petição foi protocolada (9 de Outubro de 2001) até que a dívida fosse totalmente 
paga, conforme evidencia o Anexo III à presente (documento devidamente 
consularizado no Consulado-Geral do Brasil em Nova York, EE.UU. e 
correspondente à tradução juramentada n. 16.476)."

Ora, como exposto pela requerente, não há como se considerar válida a citação, tal 

qual ocorrida, haja vista não possibilitar a definição do início do prazo para a requerida 

apresentar a sua defesa no juízo estrangeiro.

No particular, prevalece o entendimento jurisprudencial anotado e comentado pela 

requerida às fls. 289/290:

"Não bastasse tudo isso, é ainda absolutamente pacífico o entendimento 
jurisprudencial desse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de 
ser absolutamente necessária ter havido a citação, mediante rogatória, do réu 
domiciliado no Brasil.
Nesse sentido, SE 3448, da qual foi Relator o MINISTRO CORDEIRO GUERRA:
“Sentença Estrangeira. Homologação denegada. Art. 217, I e II, do RI.
A citação reclamada pelo art. 217, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, em causas como a da espécie, há de ser consubstanciada no trânsito 
regular de cada rogatória (SS. EE. 1.529, 2.311, 2.522, 2.582, 2.609). Ainda que 
a citação assim procedida, viciada estaria a competência do juízo alienígena 
pela expressa recusa da pessoa citanda de se submeter aquela jurisdição, nos 
termos da jurisprudência uniforme da Corte (SS. EE. 2.225, 2.227, 2.512)”.
No mesmo sentido, ementa proferida no julgamento da SE 2912, do qual foi 
Relator o MINISTRO NERI DA SILVEIRA:
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“Sentença estrangeira. Homologação. Sentença estrangeira que teve por 
exeqüível decisão arbitral. Sua homologabilidade, em princípio, no Brasil. 
Precedente na sentença estrangeira n. 2178 (RTJ 92/515 e 91/48). Regimento 
interno do STF, art. 217. Requisitos à homologação de sentença estrangeira. 
Sentença que se há de ter por suficientemente motivada. Requerido domiciliado 
no Brasil. Lei de Introdução ao Código Civil, art-12. Competência relativa. Se as 
partes acordaram solver, por meio de arbitragem, em praça estrangeira, as 
questões que se apresentassem na execução do contrato, não cabe alegar a 
requerido incompetência do tribunal estrangeiro competente, que homologou a 
decisão arbitral. É, entretanto, princípio de ordem pública no Brasil, seja o réu, 
conhecida sua residência, diretamente, citado no país, para responder a ação, 
perante a justiça estrangeira, constituindo a citação válida, dessa sorte, requisito 
indispensável à homologação da sentença alienígena. Lei de Introdução ao 
Código Civil, art. 12, par. 2. A citação deve ser feita, mediante cada rogatória, 
após obtido o exequatur do Presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso, 
não houve a citação da requerida, mediante cada rogatória, nem compareceu 
ela, voluntariamente, ao juízo estrangeiro. Não afastaria o vício de falta de 
citação, sequer, o fato alegado, pela requerente, segundo o qual a requerida não 
ignorava a existência da decisão arbitral. Trânsito em julgado da decisão 
estrangeira homologada, não regularmente comprovado. Sentença estrangeira, 
cujo pedido de homologação se indefere, por falta de citação regular da 
requerida, mediante cada rogatória, e porque não comprovado, suficientemente, 
seu trânsito em julgado (RISTF, art. 217, I e III)”.
Ainda, v. aresto, no julgamento da SE 6304, da qual foi Relator o MINISTRO 
SEPÚLVEDA PERTENCE:
“Homologação de sentença estrangeira: exigência de citação do réu, requerido, 
no processo em que foi proferida a decisão exeqüenda: domiciliado o réu no 
Brasil, a citação há de fazer-se mediante cada rogatória: jurisprudência do 
Supremo Tribunal”.
4.2. Como já visto, na própria inicial do presente pedido de homologação, em seu 
item 13, a requerente narra que a citação da ora contestante para o processo em 
que foi proferida a decisão objeto da decisão exeqüenda, teria sido efetivada 
através do serviço postal dos EE. UU., após haver a C.T. Corporation, com sede 
em Nova Orleans, negado recebimento da citação em nome da ora contestante. 
Por evidente, pois, inexistiu a citação através de carta rogatória, exigida pela lei 
brasileira, não havendo como suprir qualquer defeito de comunicação mediante 
singela notificação judicial posterior, consoante pretendido no item 14, 
subseqüente, da inicial.

Isso posto, acompanhando o relator, indefiro o pedido de homologação.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2005/0035096-5 SEC    879 / EX

Números Origem:  200500313328  230483  25236  7684

PAUTA: 21/09/2005 JULGADO: 02/08/2006

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIZ FUX

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DELZA CURVELLO ROCHA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : UNIVERSAL MARINE INSURANCE COMPANY LTD
ADVOGADO : RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO E OUTROS
REQUERIDO : UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A
ADVOGADO : LUÍS CARLOS ECHEVERRIA PIVA E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Contrato - Seguro

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro José Delgado e os votos 
dos Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Eliana Calmon e Laurita Vaz, a Corte 
Especial, por unanimidade, acolheu, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, fixando-o 
no valor da condenação mais juros legais e, no mérito, indeferiu o pedido de homologação, 
condenando a requerente a pagar honorários de 1% (um por cento) sobre o valor da causa antes 
fixado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha,  Hélio Quaglia Barbosa, Barros Monteiro,  
Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Cesar Asfor Rocha, Ari Pargendler, José 
Delgado, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Eliana Calmon e Laurita Vaz votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Nilson Naves, Carlos Alberto Menezes 
Direito, Aldir Passarinho Junior, Jorge Scartezzini, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti e Francisco 
Falcão.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.

 Brasília, 02  de agosto  de 2006

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária

Documento: 602806 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 25/09/2006 Página  3 5 de 35


