
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 646 - US (2006/0027904-9)
  

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
REQUERENTE : GENERAL ELECTRIC COMPANY 
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DE ARAÚJO COSTA JUNIOR    

ULISSES MAGNO DA SILVA    
RENATA COELHO CHIAVEGATTO BARRADAS 

ADVOGADA : FERNANDA MAIA PEIXOTO 
REQUERIDO : VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE 
ADVOGADO : FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO E OUTRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.  
HOMOLOGAÇÃO.  CONTRATO FIRMADO POR MÚTUO 
CONSENTIMENTO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À 
ORDEM PÚBLICA OU  À SOBERANIA. INTERVENÇÃO DE 
TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. 
POSSIBILIDADE.
1. A homologação de sentença estrangeira submete-se a procedimento 
passível de admitir a intervenção voluntária do assistente, o qual, no 
plano fático, será o destinatário dos efeitos jurídicos da decisão, posto 
sub-rogado processual. Precedente: AgRg na SEC 1035 /EX Relatora 
Ministra ELIANA CALMON  DJ 07.08.2006.
2. O assistente litisconsorcial não é interveniente secundário e 
acessório, uma vez que a relação discutida entre o assistido e o seu 
adversário também lhe pertence. O seu tratamento é igual àquele 
deferida ao assistido, isto é, atua com a mesma intensidade 
processual. Não vigoram, nessa modalidade, as regras que impõem 
ao assistente uma posição subsidiária, como as dos art.s 53 e 55 do 
diploma processual . (...) Por essa razão, a atuação do assistente 
qualificado é bem mais ampla do que a do assistente simples. No que 
concerne aos atos benéficos e atos prejudiciais praticados pelo 
assistido, aplica-se o regime do litisconsórcio unitário; por isso, a 
priori, não se admite que o assistente litisconsorcial seja prejudicado 
por uma to de liberalidade daquele. " (Luiz Fux, in, Curso de Direito 
Processual Civil, Editora Forense, 3ª Edição, pág. 281/282).
3. O ingresso do sub-rogado no feito, de forma qualificada, como um 
verdadeiro litisconsorte, não é interditado, cuja atividade não se 
subordina à do assistido, porquanto a sentença homologanda interfere 
na relação jurídica que envolve o assistente e o adversário do 
assistido, uma vez titular de direitos relativos àquela lide, por ter 
arcado com as despesas necessárias tanto ao reparo dos danos 
causados à aeronave quanto ao deslocamento e à acomodação dos 
passageiros que se encontravam a bordo da mesma. 
4. In casu , a homologação refere-se exatamente à sentença 
estrangeira, a qual considerou exeqüível as disposições sobre a 
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responsabilidade limitada e escolha de regência de lei com 
fundamento em contrato firmado entre as partes litigantes, designado 
nos autos de "GTA" - General Terms Agreements  (Contratos em 
termos gerais), no qual a VARIG S/A adquiriu da GE, dentre outros 
bens, um motor de aeronave modelo CF6-80C2B2, com número de 
série nº 690165. 
5. Deveras eleito o direito aplicável à espécie em manifestação de 
vontade livre (GTA) referido pactum , mutadis mutandis,  faz as vezes 
de "compromisso" insuperável pela alegação de aplicação em contrato 
internacional do Código de Defesa do Consumidor - CDC, lei interna, 
sob o argumento de que apenação inversa investiria contra a ordem 
pública.
6. A sentença  estrangeira, cumpridos os requisitos erigidos pelo art. 
5º incisos I, II, III e IV da  da Resolução 09/STJ, revela-se apta à 
homologação perante o STJ, em consonância com a Lei de Introdução 
ao Código Civil, artigo 15, a saber: Será executada no Brasil a 
sentença proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos:
a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à 
revelia; 
c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades 
necessárias para a execução no lugar em que ,foi proferida;
d) estar traduzida por intérprete autorizado; 
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Não dependem de homologação as sentenças 
meramente declaratórias do estado das pessoas.
7. O Supremo Tribunal Federal já assentou que "o objetivo do pedido 
de homologação não é conferir eficácia ao contrato em que se baseou 
a justiça de origem para decidir, mas à sentença dela emanada", nos 
termos da  Sec 4948/ EU, de relatoria do Min. Nelson Jobim, julgada 
pelo Pleno, e publicada no DJ 26-11-1999. Precedentes: SEC 894/UY, 
Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
20/08/2008, DJe 09/10/2008; SEC 1.397/US, Rel. Ministro  
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ 
03.09.2007.
8. Deveras, resta prejudicada a alegação de que a empresa teria 
assumido a condição de consumidora quando celebrou o GTA, 
atraindo a incidência da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, que veda a exoneração do dever de indenizar nas 
hipóteses de negligência ou culpa grave porquanto foge ao juízo de 
delibação de cunho estritamente formal, e a fortiori afasta a afronta à 
ordem pública.
9. A existência de ação de seguradora em face da requerente da 
homologação, em nada interfere no presente procedimento à luz dos 
artigos 89 e 90 do CPC, posto tratar-se de competência concorrente, 
versada sobre lide obrigacional.
10. O juízo de delibação é meramente formal, sem o denominado 
Revision au fond, sendo certo que o art. 90 do CPC torna a existência 
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de ação posterior no território nacional indiferente para fins de 
homologação. Precedente desta Corte: SEC 611/US, DJ 11/12/2006.
11. Homologação de sentença estrangeira deferida.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da CORTE ESPECIAL 
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, deferir o pedido de homologação, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro 
Meira, Arnaldo Esteves Lima, Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Aldir 
Passarinho Junior, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e Laurita 
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e 
Hamilton Carvalhido.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Hamilton Carvalhido foram 
substituídos, respectivamente, pelos Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Castro Meira e 
Arnaldo Esteves Lima.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2008(Data do Julgamento).

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 
Presidente

MINISTRO LUIZ FUX 
Relator
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 646 - US (2006/0027904-9)
 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Cuida-se de pedido de 

homologação de sentença declaratória proferida em 06 de fevereiro de 2004, pela Justiça do 

Distrito Sul de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, formulado pela empresa 

GENERAL ELECTRIC COMPANY, indicando como requerida a empresa VARIG  S/A - 

VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE.

Sustenta a requerente - GENERAL ELECTRIC COMPANY - GE, que a 

sentença estrangeira, cuja homologação se pretende, considerou exeqüíveis as disposições 

sobre a responsabilidade limitada e escolha de regência de lei com fundamento em contrato 

firmado entre as partes litigantes, designado nos autos de "GTA" - General Terms 

Agreements  (Contratos em termos gerais), no qual a VARIG S/A adquiriu da GE, dentre 

outros bens, um motor de aeronave modelo CF6-80C2B2, com número de série nº 690165.

Oportuno transcrever as razões da decisão homologanda proferida pelo Juiz 

Richard J. Holwell (fls. 45 - tradução), em fevereiro de 2004, in verbis :

"SENTENÇA - Tendo a autora requerido sentença sumária, tendo a 
questão sido apresentada perante o Excelentíssimo juiz Distrital dos 
Estados Unidos, Richard J. Howell, e tendo o Tribunal, em 6 de 
fevereiro de 2004, proferido seu Parecer sobre Memorando (89622) e 
Decisão, concedendo o pedido da autora para sentença declaratória 
e decretado que: (1) o GTA entre a VARIG e a GE está em pleno 
vigor e efeito e se aplica ao incidente de pane de motor de 7 de 
junho de 2000; (2) o GTA será interpretado e aplicado de acordo 
com as leis substantivas do Estado de Nova York;  (3) o recurso 
exclusivo da VARIG e de seus representantes e sucessores ou 
cessionários contra a GE pelo incidente de 7 de junho de 2000 está 
estabelecido no GTA; (4) segundo o GTA, a GE não é responsável 
contratual nem extracontratualmente (inclusive negligência ) 
perante à VARIG ou seus representantes, sucessores ou 
cessionários por perda econômica, inclusive, entre outros, danos ao 
casco de aeronave da VARIG, perda de uso daquela aeronave, 
honorários advocatícios e taxas de vistoria, juros e/ou valores pagos 
pela VARIG para liquidar reivindicações de responsabilidade de 
passageiro e despesas oriundas do incidente de 7 de junho de 2000, 
é 
DECIDIDO, SENTENCIADO E DECRETADO:
Que, pelos motivos declarados no Parecer sobre o Memorial (89662) 
e Decisão datada de 6 de fevereiro de 2004, o pedido da autora de 
sentença declaratória é concedido e esse Tribunal decreta que (1) o 
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GTA entre a VARIG e a GE está em pleno vigor e efeito e se aplica 
ao incidente de pane do motor de 7 de junho de 2000; (2) o GTA 
será regido, interpretado e aplicado de acordo com as leis 
substantivas do Estado de Nova York; (3) o recurso exclusivo da 
VARIG e de seus representantes, sucessores ou cessionários contra a 
GE não é responsável contratual nem extra-contratualmente 
(inclusive negligência)  perante a VARIG ou seus representantes ou 
cessionários por perda econômica, inclusive, entre outros, danos ao 
caso da aeronave da VARIG, perda de uso daquela aeronave, 
honorários advocatícios e taxas de vistoria, juros e/ ou valores pagos 
pela VARIG para liquidar reivindicações de responsabilidade de 
passageiro e despesas oriundas do incidente de 7 de junho de 2000; 
assim sendo, o caso é encerrado.
Datado: em Nova York, Nova York, em 19 de fevereiro de 2004."

Noticia a requerente que, à luz da Cláusula III do GTA (fls. 559), o negócio 

celebrado entre as partes rege-se pelas leis substantivas do Estado de Nova Iorque (EUA) foro 

eleito para conhecer de eventuais ações que envolvessem o mencionado contrato.

Aduz que "em 7 de junho de 2000, o motor, que então equipava a aeronave 

Boeing 767-200ER, com matrícula brasileira PP-VNN, operada pela VARIG, sofreu avaria 

durante a corrida de decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Estado de São 

Paulo - vôo VARIG 886", circunstância que ensejou, em 19 de dezembro de 2001, o 

ajuizamento da ação declaratória no juízo estrangeiro, com a finalidade de fixar os exatos 

direitos e deveres das partes, ora litigantes, acerca do referido incidente, ante diversas 

"ameaças" de responsabilização da GE perpetradas pela ora requerida.

 Afirma ter procedido à regular citação da requerida, em conformidade com 

as leis do Estado de Nova Iorque - Estados Unidos - consoante a comprovação de entrega da 

citação (Proof of Service , doc. 2), de 5 de abril de 2002, inexistindo na defesa da VARIG, ou 

nas demais manifestações subseqüentes no feito, qualquer disputa acerca da validade e 

legalidade dessa citação, circunstância que supre qualquer alegação de nulidade de citação.

Alega ainda que, a sentença estrangeira já transitou em julgado, fazendo coisa 

julgada material, estando por isso, apta a ser executada na jurisdição onde fora proferida, 

conforme demonstra o Registro Civil do Processo nº 1:01-cv-11600-RJH-JCF da Ação 

Declaratória (doc. nº 05), bem como a Norma 4 (a) 1 (A), do Processo Judicial Civil Federal e 

suas Normas (doc. nº 6).

Acerca da competência da autoridade judiciária estrangeira, ainda consignou a 

requerente:

"(...) o caso dos autos não é de competência exclusiva da Justiça 
brasileira, nos termos do art. 89 do CPC, e a Justiça do Estado de 
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Nova York é competente, nos termos dos itens 3 e 4, da Petição 
Inicial para Sentença Declaratória (anexo A ao doc. nº 9), até mesmo 
porque a VARIG é empresa registrada no Estado de Nova York, 
conforme o Certificado de registro da VARIG perante o 
Departamento de Estado de Nova York, conforme o Certificado de 
registro da VARIG perante o Departamento de Estado de Nova York, 
conforme o Certificado de Operações da VARIG (Anexo G ao doc. nº 
9).
Ademais, frise-se que a VARIG não se opôs ao julgamento em 
caráter antecipado, acima mencionado, pela MM, Vara Federal do 
Distrito Sul de Nova York, 'após a devida análise, '" (fls. 10)  

No que pertine às solenidades dos atos, a GE informa que todos os documentos 

acostados à inicial foram devidamente autenticados pela Vara Federal do Distrito de Nova 

Iorque, Estado de Nova Iorque, bem como legalizados pelo Consulado-Geral da República 

Federativa do Brasil em Nova Iorque, traduzidos oficialmente ao vernáculo por tradutor 

público e registrados perante os 3º, 7º e 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo.

Por fim, consigna ainda, que a sentença homologanda não revela ofensa à 

soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, versando única e exclusivamente 

relação comercial entre empresas privadas, de todo rotineira no mercado aeronáutico 

mundial, não se tratando, in casu , de matéria de Estado, devendo ser prestigiado o 

contrato firmado, nos termos dos preceitos do pacta sunt servanda.

Às fls. 659 o i. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira determinou a citação 

da requerida, para querendo contestar o pedido, nos termos do art. 220, § 1º e 221 do RISTF, 

tendo sido devidamente cumprido o mandado citatório da VARIG S/A - VIAÇÃO 

AÉREA RIO-GRANDENSE, na pessoa da Dra. Anna Cláudia de Ranieri - OAB-RJ 

102009 no dia 25 de julho de 2005 (certidão de fls. 695).

Às fls. 698/699, a VARIG S/A informou que a SEGURADORA UNIBANCO 

AIG S/A sub-rogara-se na totalidade de seus direitos perante a empresa GENERAL 

ELECTRIC COMPANY.

Deveras, UNIBANCO AIG S/A, supostamente sub-rogada nos direitos da 

VARIG, requereu ingresso no feito como assistente litisconsorcial, por  meio de petição 

protocolada na data de 30 de agosto de 2005, nos termos do art. 54 do CPC, sustentando, às 

fls. 707/722, que:

"(a) em 07 de junho de 2000 defeitos encontrados em um dos motores 
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objeto do 'GTA' (modelo CF6-80C2, número de série 690165) 
causaram extensa avaria em aeronave então operada por VARIG S/A. 
O citado motor explodiu na pista do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, São Paulo, durante a corrida para decolagem realizada 
pelo Boeing 767-200ER, prefixo PP-VNN;
(b) as despesas necessárias tanto ao reparo dos danos causados à 
aeronave quanto ao deslocamento e à acomodação dos passageiros 
que se encontravam a bordo da mesma foram integralmente 
suportadas pela seguradora Requerente.
(c) uma vez quitadas tais despesas, a seguradora Requerente 
automaticamente se sub-rogou (c.1) nos direitos da empresa Varig 
S/A contra a GE, no que diz respeito aos danos causados pelos 
defeitos encontrados no motor, e (c.2) nos direitos dos passageiros 
então a bordo da aeronave acidentada (art. 349, CC/2002 - art. 988, 
CC 1916) .
Ora, é indiscutível que a seguradora Requerente será afetada pela 
sentença que acolher ou rejeitar o pedido de homologação da 
sentença estrangeira a que se aludiu nos itens precedentes, uma vez 
que o acolhimento do mencionado pedido decerto trará impacto 
negativo para o pedido de indenização formulado pela mesma nos 
autos da ação ordinária nº 000.04.011.715-5, cujo trâmite se dá 
perante a 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.
Com efeito, a seguradora Requerente promove ação contra a GE na 
qual pleiteia o ressarcimento pelos danos com que se viu obrigada a 
arcar, na qualidade de seguradora da empresa VARIG S/A, em razão 
do incidente anteriormente narrado nessa petição,c aduado por 
motor de fabricação da GE."  (grifou-se)

Pleiteou o indeferimento do pedido de homologação de sentença estrangeira à 

falta de certidão de trânsito em julgado da sentença homologanda (art. 5º, III, Resolução 

nº 9, de 04 de maio de 2005 - STJ) ou, ao menos, subsidiariamente, a fixação de prazo para a 

autora sanar o defeito formal da petição inicial (art. 284, caput , CPC), juntando aos autos 

documento indispensável.

No mérito, aduziu a violação ao artigo 6º da Resolução 09/STJ, tendo em vista 

a violação da ordem pública por meio de cláusula contratual limitativa de 

responsabilidade, uma vez que "tal cláusula sujeita a Varig S/A ao inteiro arbítrio da GE, 

uma vez que exime esta última empresa de qualquer responsabilidade, mesmo nos casos de 

negligência na fabricação de motores seus. Segundo a cláusula, mesmo que acidente aéreo 

de graves proporções tenha por causa defeito em motor fabricado pela GE, esta não terá o 

dever de indenizar. Semelhante desigualdade conduz a empresa VARIG S/A à situação de 

vulnerabilidade que termina por igualá-la à figura do consumidor, como tal definido pelo 

art. 2º, caput, da Lei 8.078/90".
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Por sua vez, apontou o teor da referida cláusula - Artigo XIII do GTA - verbis :

"Art. XIII - Limitação de Responsabilidade. A RESPONSABILIDADE 
DA GE PERANTE A COMPANHIA AÉREA oriunda, referente ou 
resultante da fabricação, posse, uso ou manuseio de qualquer 
Produto (inclusive Motores da Companhia Aérea instalados na 
aeronave como equipamentos originais), SEJA 
CONTRATUALMENTE, POR RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL (INCLUSIVE NEGLIGÊNCIA) OU OUTRA, 
SERÁ CONFORME PREVISTO NO PLANO DE SUPORTE DE 
PRODUTO INCLUÍDO NO ANEXO B DESTE INSTRUMENTO, E 
NÃO SERÁ SUPERIOR, EM QUALQUER CASO, AO PREÇO DE 
COMPRA DO PRODUTO, dando ensejo à reivindicação da 
Companhia Áerea. O ACIMA EXPOSTO CONSTITUIRÁ O 
RECURSO EXCLUSIVO DA COMPANHIA AÉREA E A ÚNICA 
OBRIGAÇÃO DA GE. Em hipótese alguma a GE será responsável 
por danos especiais ou imprevistos. As garantias previstas no plano 
de suporte de produto são exclusivas e substituem todas as demais 
garantias, sejam escritas, legais, verbais ou tácitas (inclusive, entre 
outras, qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para a 
finalidade (fls. 559)."

Concluiu que a empresa Varig S/A assumiu a condição de consumidora no que 

diz respeito ao GTA firmado com a GE, porquanto parte vulnerável na relação contratual, 

aplicando-se por isso, a Lei 8.078/90 -  Código de Defesa do Consumidor, que tem natureza 

de ordem pública, que se extrai do seu art. 1º, in litteris:

"Art. 1º - O presente código estabelece normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do 
art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 
de suas Disposições Transitórias."

Sustentou que "mais do que simplesmente 'excessivamente onerosa', para uma 

das partes contratantes (no caso, a empresa Varig S/A), a mencionada cláusula se traduz em 

violação direta e frontal ao art. 51, I, da Lei 8.078/90 (CDC), tendo em vista ser injustificável 

a exoneração completa do requerente do dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de 

negligência ou culpa grave, o que impõe o indeferimento do pedido de homologação de 

sentença estrangeira, na qual houve o reconhecimento da validade e eficácia da cláusula 

contratual, como se afere do teor da legislação consumerista:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
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contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços 
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. NAS RELAÇÕES 
DE CONSUMO ENTRE O FORNECEDOR E O CONSUMIDOR 
PESSOA JURÍDICA, A INDENIZAÇÃO PODERÁ SER LIMITADA , 
EM SITUAÇÕES JUSTIFICÁVEIS;(...)"

Por fim, ad argumentandum tantum, alegou a requerida que a sentença 

homologanda violou os arts. 420 e 412, único, do CC/2002, tendo em vista a necessidade de 

que a liberdade de contratar seja exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato, restando vedada à qualquer convenção contrariar preceitos de ordem pública.

O Ministro Presidente deste STJ, às fls. 781, determinou a distribuição do 

feito, nos termos da Resolução 9º/STJ, art. 9º, § 1º, por entender contestada a homologação 

de sentença estrangeira.

Na réplica, GE reafirmou seu direito à homologação da sentença estrangeira 

haja vista a aceitação plena do pedido à falta de contestação pela VARIG S/A, direito 

atingido pela preclusão, situação que se equipara à confissão integral dos fatos aduzidos na 

inicial, porquanto a requerida não possui em relação à sentença estrangeira qualquer direito 

remanescente, processual, material, nos quais terceiros possam sub-rogar-se, sendo 

irrelevante e ineficaz para os efeitos deste procedimento a alegada sub-rogação da 

Seguradora, que requereu ingresso no feito como assistente.

Sustentou a impossibilidade de intervenção de terceiros no presente feito, 

porquanto a homologação de sentença rege-se por procedimento especial, tal como as ações 

diretas de inconstitucionalidade. 

A Requerida - VARIG S/A - informou, por meio da petição protocolada sob o 

nº 00175381 (fls. 816) a existência de ação ordinária por ela interposta contra a General 

Electric Company, distribuída sob o nº 583.00.2004.011715-0 à 31ª Vara Cível da 

Capital - Fórum Central - São Paulo, a fim de discutir eventuais direitos indenizatórios 

decorrentes do mesmo fato que gerou o pedido de homologação, ora em análise, protocolado 

em 21.01.2005.

GENERAL ELECTRIC COMPANY, às fls. 838/842, em atenção ao parecer 

do órgão ministerial, informou a atual situação processual dos autos nº 

583.00.2004.011715-0, por certidão de objeto e pé, acostada às fls. 843. 

Consta dos autos parecer do parquet federal no sentido de ser informado pela 
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requerida a atual  situação do supracitado processo (fls. 834).

GENERAL ELECTRIC COMPANY, às fls. 838/842, em atenção ao parecer 

do órgão ministerial, informou a atual situação processual dos autos nº 

583.00.2004.011715-0, por certidão de objeto e pé, acostada às fls. 843. 

Aberta vista para o Ministério Público Federal, que opinou pela denegação da 

homologação, por entender cabível, em caso de se ultrapassar questão preliminar referente à 

indiscutível legitimidade passiva da VARIG no feito, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor na presente hipótese. 

Instada por despacho à demonstrar o eventual trânsito em julgado da sentença 

homologanda (fls. 854 e 858), requisito indispensável para o deferimento do pedido em 

análise, nos termos do art. 5º, III, Resolução nº 9 deste STJ, a requerente GENERAL 

ELECTRIC COMPANY, acostou documento oficial em 14 de maio de 2008 aos presentes 

autos o referido documento (certidão de trânsito em julgado) e a respectiva tradução 

juramentada, hábeis à demonstração de coisa julgada, como se afere do teor que ora se 

transcreve:

"Processo nº 01 CV 11600 
Eu J. Michael McMahon, Escrivão da vara federal dos Estados 
Unidos, certifico que a sentença anexa é uma cópia verdadeira e 
correta da sentença original proferida nesta ação em 19.02.2004, 
conforme consta nos registros deste tribunal, e que Nenhuma 
Notificação de Recurso desta Sentença foi apresentada, o prazo do 
Recurso expirou e nenhum pedido de qualquer espécie relacionado 
ao Artigo 4(a) das Normas Federais de Procedimentos de Recurso 
foi apresentado, tornando-a uma SENTENÇA FINAL.
Em testemunho do que, assino meu nome e aponho o selo deste 
Tribunal." (fls. 870) (grifou-se) 

 É o Relatório. 
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SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 646 - US (2006/0027904-9)
 
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.  
HOMOLOGAÇÃO.  CONTRATO FIRMADO POR MÚTUO 
CONSENTIMENTO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À 
ORDEM PÚBLICA OU  À SOBERANIA. INTERVENÇÃO DE 
TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. 
POSSIBILIDADE.
1. A homologação de sentença estrangeira submete-se a procedimento 
passível de admitir a intervenção voluntária do assistente, o qual, no 
plano fático, será o destinatário dos efeitos jurídicos da decisão, posto 
sub-rogado processual. Precedente: AgRg na SEC 1035 /EX Relatora 
Ministra ELIANA CALMON  DJ 07.08.2006.
2. O assistente litisconsorcial não é interveniente secundário e 
acessório, uma vez que a relação discutida entre o assistido e o seu 
adversário também lhe pertence. O seu tratamento é igual àquele 
deferida ao assistido, isto é, atua com a mesma intensidade 
processual. Não vigoram, nessa modalidade, as regras que impõem 
ao assistente uma posição subsidiária, como as dos art.s 53 e 55 do 
diploma processual . (...) Por essa razão, a atuação do assistente 
qualificado é bem mais ampla do que a do assistente simples. No que 
concerne aos atos benéficos e atos prejudiciais praticados pelo 
assistido, aplica-se o regime do litisconsórcio unitário; por isso, a 
priori, não se admite que o assistente litisconsorcial seja prejudicado 
por uma to de liberalidade daquele. " (Luiz Fux, in, Curso de Direito 
Processual Civil, Editora Forense, 3ª Edição, pág. 281/282).
3. O ingresso do sub-rogado no feito, de forma qualificada, como um 
verdadeiro litisconsorte, não é interditado, cuja atividade não se 
subordina à do assistido, porquanto a sentença homologanda interfere 
na relação jurídica que envolve o assistente e o adversário do 
assistido, uma vez titular de direitos relativos àquela lide, por ter 
arcado com as despesas necessárias tanto ao reparo dos danos 
causados à aeronave quanto ao deslocamento e à acomodação dos 
passageiros que se encontravam a bordo da mesma. 
4. In casu , a homologação refere-se exatamente à sentença 
estrangeira, a qual considerou exeqüível as disposições sobre a 
responsabilidade limitada e escolha de regência de lei com 
fundamento em contrato firmado entre as partes litigantes, designado 
nos autos de "GTA" - General Terms Agreements  (Contratos em 
termos gerais), no qual a VARIG S/A adquiriu da GE, dentre outros 
bens, um motor de aeronave modelo CF6-80C2B2, com número de 
série nº 690165. 
5. Deveras eleito o direito aplicável à espécie em manifestação de 
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vontade livre (GTA) referido pactum , mutadis mutandis,  faz as vezes 
de "compromisso" insuperável pela alegação de aplicação em contrato 
internacional do Código de Defesa do Consumidor - CDC, lei interna, 
sob o argumento de que apenação inversa investiria contra a ordem 
pública.
6. A sentença  estrangeira, cumpridos os requisitos erigidos pelo art. 
5º incisos I, II, III e IV da  da Resolução 09/STJ, revela-se apta à 
homologação perante o STJ, em consonância com a Lei de Introdução 
ao Código Civil, artigo 15, a saber: Será executada no Brasil a 
sentença proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos:
a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à 
revelia; 
c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades 
necessárias para a execução no lugar em que ,foi proferida;
d) estar traduzida por intérprete autorizado; 
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Não dependem de homologação as sentenças 
meramente declaratórias do estado das pessoas.
7. O Supremo Tribunal Federal já assentou que "o objetivo do pedido 
de homologação não é conferir eficácia ao contrato em que se baseou 
a justiça de origem para decidir, mas à sentença dela emanada", nos 
termos da  Sec 4948/ EU, de relatoria do Min. Nelson Jobim, julgada 
pelo Pleno, e publicada no DJ 26-11-1999. Precedentes: SEC 894/UY, 
Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
20/08/2008, DJe 09/10/2008; SEC 1.397/US, Rel. Ministro  
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ 
03.09.2007.
8. Deveras, resta prejudicada a alegação de que a empresa teria 
assumido a condição de consumidora quando celebrou o GTA, 
atraindo a incidência da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, que veda a exoneração do dever de indenizar nas 
hipóteses de negligência ou culpa grave porquanto foge ao juízo de 
delibação de cunho estritamente formal, e a fortiori afasta a afronta à 
ordem pública.
9. A existência de ação de seguradora em face da requerente da 
homologação, em nada interfere no presente procedimento à luz dos 
artigos 89 e 90 do CPC, posto tratar-se de competência concorrente, 
versada sobre lide obrigacional.
10. O juízo de delibação é meramente formal, sem o denominado 
Revision au fond, sendo certo que o art. 90 do CPC torna a existência 
de ação posterior no território nacional indiferente para fins de 
homologação. Precedente desta Corte: SEC 611/US, DJ 11/12/2006.
11. Homologação de sentença estrangeira deferida.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie , saliente-se 

que até o presente momento processual não houve manifestação judicial acerca do pedido de 

intervenção formulado por UNIBANCO SEGURADORA AIG, que sub-rogou-se na 

totalidade de direitos da VARIG S/A contra a empresa GE, motivo pelo qual passo a 

analisá-lo.

Primeiramente, assinale-se versar hipótese de assistência litisconsorcial, no 

qual o interveniente é equiparado à parte, razão pela qual incide o art. 54 do CPC, in casu.

In casu,  não há óbice processual ao seu ingresso no feito, de forma qualificada, 

porquanto a sentença homologanda interfere na relação jurídica que envolve o assistente e o 

adversário do assistido, uma vez titular de direitos relativos àquela lide, como um verdadeiro 

litisconsorte, cuja atividade não se subordina à do assistido.

Assinale-se que o assistente litisconsorcial pode prosseguir no comando do 

processo caso o assistido tenha desistido da ação, podendo, inclusive, com a sua atuação, 

conduzir a causa à vitória, ainda que o assistido tenha confessado, aplicando-se-lhe os artigos 

320, I e 509 do CPC.

O assistente litisconsorcial, como já tivemos oportunidade de salientar, não é 

interveniente secundário e acessório, uma vez que a relação discutida entre o assistido e o 

seu adversário também lhe pertence. O seu tratamento é igual à aquele deferida ao assistido, 

isto é, atua com a mesma intensidade processual. Não vigoram, nessa modalidade, as regras 

que impõem ao assistente uma posição subsidiária, como as dos art.s 53 e 55 do diploma 

processual . (...) Por essa razão, a atuação do assistente qualificado é bem mais ampla do que 

a do assistente simples. No que concerne aos atos benéficos e atos prejudiciais praticados 

pelo assistido, aplica-se o regime do litisconsórcio unitário; por isso, a priori, não se admite 

que o assistente litisconsorcial seja prejudicado por uma to de liberalidade daquele. " (In, 

Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 3ª Edição, pág. 281/282).

No mesmo sentido, é a lição de Nelson Nery Junior, ao comentar o artigo 54 

do CPC:

"2. Eficácia da sentença. Embora a norma fale em influência da 
sentença na relação jurídica do assistente litisconsorcial, na prática 
isto equivale a verdadeira eficácia da coisa julgada contra terceiro 
(exceção ao CPC 472): ainda que não intervenha no processo, a 
esfera jurídica daquele que poderia ter sido assistente litisconsorcial 
será inexoravelmente atingida pela sentença produzida entre as 
partes. Isto porque as hipóteses de assistência litisconsorcial são 
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aquelas do litisconsórcio facultativo-unitário. O regime da 
unitariedade faz com que o potencial assistente litisconsorcial tenha 
seu direito atingido pela sentença proferida inter alios. É o caso, por 
exemplo, da ação reivindicatória movida apenas por um dos 
co-proprietários (CC 1314; CC/1916 623, II): a sentença proferida 
no processo atingirá, de maneira uniforme, o co-proprietário autor e 
os demais co-proprietários que não participaram do processo."  (In 
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9ª 
Edição - RT - págs. 272)

O mesmo autor salienta que o regime de unitariedade faz com que o potencial 

assistente litisconsorcial tenha seu direito diretamente atingido pela sentença proferida inter 

alios, motivo pelo qual defiro o pedido de intervenção do terceiro, sub-rogado nos direitos da 

VARIG S/A perante a empresa General Electric Company, haja vista a possibilidade concreta 

em ver seu interesse jurídico atingido pela presente homologação, uma vez a seguradora ter 

arcado com as despesas necessárias tanto ao reparo dos danos causados à aeronave quanto 

ao deslocamento e à acomodação dos passageiros que se encontravam a bordo da mesma.

No sentido de que o procedimento da homologação de sentença estrangeira 

submete-se a procedimento passível de admitir a intervenção voluntária do assistente o qual, 

no plano fático, será o destinatário dos efeitos jurídicos da decisão, posto sub-rogado 

processual. 

Acerca da possibilidade de ingresso de terceiro interessado no feito de 

homologação de sentença estrangeira, cite-se o seguinte aresto da lavra da Ministra Eliana 

Calmon, assim ementado:

"PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – HOMOLOGAÇÃO 
DE SENTENÇA ESTRANGEIRA – LITISCONSÓRCIO.
1. A intervenção no processo de homologação de sentença 
estrangeira de um terceiro, como assistente litisconsorcial, deu-se 
por força da existência de um anterior litisconsórcio formado por um 
contrato de agenciamento de carga internacional firmado por ambos, 
derivando daí a uniformidade da decisão judicial.
2. Manutenção da intervenção que em nada prejudica ou acrescenta 
às partes.
3. Agravo regimental improvido.(AgRg na SEC 1035 /EX Relatora 
Ministra ELIANA CALMON  DJ 07.08.2006 )"

In casu, tendo em vista que o assistente será inexoravelmente atingido pela 

sentença homologanda, tenha ou não participado do processo, em especial no que se refere 

aos efeitos da coisa julgada (art. 472 do CPC), deve-se reconhecer que a contestação elidiu os 
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efeitos da revelia, ante a ausência de impugnação pelo assistido. 

A despeito das relevantes alegações da empresa requerida, o pedido de 

homologação da sentença  merece prosperar.

A sentença  estrangeira, revela-se apta à homologação perante o STJ, em 

consonância com a Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 15, a saber: 

Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que 
reuna os seguintes requisitos:
a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à 
revelia; 
c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades 
necessárias para a execução no lugar em que ,foi proferida;
d) estar traduzida por intérprete autorizado; 
e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Não dependem de homologação as sentenças 
meramente declaratórias do estado das pessoas.

In casu   restaram cumpridos os requisitos erigidos pelo art. 5º incisos I, II, III e 

IV da  da Resolução 09/STJ, quais sejam:

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

Prima facie , saliente-se que a sentença homologanda foi proferida pela 

autoridade competente, porque o caso não resta apreciável apenas pela justiça brasileira, cuja 

jurisdição é exclusiva apenas nos casos previstos no art. 89 do CPC, a saber:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que 

o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

Destarte, a Justiça de Nova Iorque remanesce competente para análise do caso, 

nos termos dos itens 3 e 4 da Petição Inicial para Sentença Declaratória (Anexo A ao doc. nº 
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9) até mesmo porque a VARIG é empresa registrada naquele Estado. (fls. 8 da inicial)

Outrossim, saliente-se que a pendência de ação ajuizada no Brasil, cujo 

processo encontra-se suspenso nos termos do acórdão proferido em sede de agravo de 

instrumento (certidão de objeto e pé de fls. 843), não obsta a homologação, máxime à luz do 

art. 90 do CPC, no qual resulta disposto que "a ação intentada perante tribunal estrangeiro 

não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da 

mesma causa e das que lhe são conexas ."

GENERAL ELECTRIC COMPANY, às fls. 838/842, informou a atual 

situação processual dos autos nº 583.00.2004.011715-0, por certidão de objeto e pé, acostada 

às fls. 843, aduzindo o que se segue:

a) Trata-se de ação de indenização por perdas e danos promovida 
pela Unibanco AIG Seguros S.A em face da General Electric 
Company, cujo objeto é o pedido de ressarcimento de valores que a 
primeira pagou à sua cliente Viação Aérea Rio-Grandense S.A, 
Varig, em virtude de acidente ocorrido com aeronave de propriedade 
desta última na data de 07 de junho de 2000;
b) A contestação apresentada pela General Electric levanta 
argumentos de defesa relativos à questões preliminares e de mérito. 
Nas questões preliminares, sustenta-se: i) ocorrência da prescrição; 
ii) necessidade de suspensão do feito até o julgamento desta 
homologação da sentença estrangeira; iii) carência de ação, por 
ausência de interesse de agir, e na parte do mérito, alega-se: iv) 
natureza especialíssima do relacionamento comercial havido entre as 
partes; v) existência de ação judicial norte-americana, cujo objeto é 
limitação de responsabilidade da General Electric, inclusive no que 
tange ao referido incidente; vi) acordo firmado entre a General 
Electric e a Varig, e vii) valor pedido a título de indenização;
(...)
f) Considerando-se que, pelo resultado do julgamento, já se podia 
perceber que havia sido determinada a suspensão do andamento do 
feito, a General Electric apresenta petição requerendo ao Juiz a 
suspensão provisória do trâmite processual (inclusive com relação à 
indicação dos assistentes técnicos e dos quesitos), até que o acórdão 
fosse efetivamente publicado; tal pedido é atendido, com suspensão 
do curso do prazo e determinação para que a UNIBANCO AIG se 
manifeste;
g) A UNIBANCO AIG em seguida se manifesta quanto ao teor do 
acórdão do agravo de instrumento e reitera seu questionamento 
quanto à regularidade da representação processual da General 
Electric, razão pela qual o Juiz de primeiro grau determina que esta 
última indique em quais folhas dos autos se encontram os documentos 
referentes à referida representação, o que é atendido desde logo, 
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inclusive com a juntada de novas cópias dos instrumentos de 
procuração;
h) No despacho de fls. 1428, o Juiz suspende o curso da ação ATÉ 
HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA PELO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e concede à General Electric o 
prazo de cinco dias para que regularize sua representação 
processual, o que é atendido pela petição protocolada em 10 de 
agosto de 1006, em que se explica os termos do instrumento de 
procuração e se junta documentos relativos ao tema;
i) Em seguida, o Juiz abre prazo para que a Unibanco AIG se 
manifeste sobre a referida petição e os documentos, o que se dá pela 
petição protocolada em 18 de setembro de 2006, em que aquela 
reconhece a regularização processual;
j) No despacho de fls. 1454, o Juiz julga atendido o quanto 
determinado em relação à representação processual da General 
Electric e mantém a suspensão do andamento do feito, até o 
julgamento do pedido de homologação da sentença estrangeira, tal 
como havia determinado na decisão de fls. 1428.
Diante do exposto, e acreditando ter atendido o que foi solicitado 
pelo Ministério Público Federal, a Requerente reitera os termos de 
sua petição inicial e requer o julgamento de procedência da presente, 
com a conseqüente homologação da sentença estrangeira noticiada 
nos autos, asseverando que a referida ação não foi contestada, em 
qualquer dos seus aspectos, pela empresa Requerida." (fls. 841)

Oportuna nova citação de lição de Nelson Nery:

"3. Coisa julgada. Mesmo que a ação já tenha sido decidida no país 
estrangeiro, com trânsito em julgado, tal circunstância deve ser 
ignorada pelo juiz brasileiro, que deve determinar a continuação do 
processo de ação ajuizada no Brasil. Somente depois de homologada 
pelo STJ (CF 105, I, i; CPC 483 e 484; Res. STJ 9/05 - ao contrário 
da Constituição, estes dois artigos do CPC não foram modificados, 
muito embora tenha havido revogação tácita dos mesmos coma 
reforma constitucional) é que a sentença estrangeira terá eficácia no 
Brasil. Caso haja notícia nos autos do processo brasileiro, de que o 
STJ homologara sentença estrangeira sobre a mesma lide, o juiz 
deverá extinguir o processo brasileiro sem julgamento do mérito, 
reconhecendo a existência de coisa julgada (CPC 267 V) 
estrangeira, caracterizada pelo acórdão do STJ que homologou a 
sentença estrangeira. Pode fazê-lo a pedido da parte ou ex officio  
(CPC 267, § 3º)" (In Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Extravagante - 9ª Edição - RT - págs. 327) (grifou-se)

A empresa requerida - Varig S/A - VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE - foi 

devidamente citada no procedimento que originou a sentença homologanda, de acordo com as 

leis do Estado de Nova Iorque, conforme comprovação de Entrega de Citação (doc. nº 02 - 
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fls. 23/24) em 26.03.2002 - recibo de entrega nº 200203270161. Ademais, a Varig 

apresentou diversas manifestações durante a tramitação do feito, circunstância que suprime 

qualquer possível nulidade de citação.

In casu , resulta ainda indiferente a alegação de revelia, máxime quando 

devidamente citada a parte requerida (VARIG) no dia 25 de julho de 2005 da presente 

SEC 646.

A título de argumento obiter dictum,  ainda que intempestivamente, as 

alegações constantes da inicial foram devidamente respondidas pelo assistente litisconsorcial 

(UNIBANCO), equiparado a litisconsorte, por meio de peça processual juntada ao feito em 

30 de agosto de 2005.

Portanto, devidamente preenchido o requisito de citação da requerida.  

Na presente hipótese GENERAL ELECTRIC COMPANY - GE acostou 

documento oficial em 14 de maio de 2008 aos presentes autos, qual seja, certidão de trânsito 

em julgado, e a sua respectiva tradução juramentada, hábeis à demonstração de coisa julgada, 

como se afere do teor, que ora se transcreve:

"Processo nº 01 CV 11600 
Eu J. Michael McMahon, Escrivão da vara federal dos Estados 
Unidos, certifico que a sentença anexa é uma cópia verdadeira e 
correta da sentença original proferida nesta ação em 19.02.2004, 
conforme consta nos registros deste tribunal, e que Nenhuma 
Notificação de Recurso desta Sentença foi apresentada, o prazo do 
Recurso expirou e nenhum pedido de qualquer espécie relacionado 
ao Artigo 4(a) das Normas Federais de Procedimentos de Recurso 
foi apresentado, tornando-a uma SENTENÇA FINAL.
Em testemunho do que, assino meu nome e aponho o selo deste 
Tribunal." (fls. 870) (grifou-se) 

Ademais, extrai-se do teor dos documentos constantes dos autos a autenticação 

da sentença estrangeira pelo cônsul brasileiro, acompanhada de tradução por tradutor oficial 

ou juramentado no Brasil (fls. 41/58). 

Por fim, a presente sentença não ofende a soberania ou a ordem pública.

A alegação de que a empresa Varig S/A teria assumido a condição de 

consumidora quando celebrou o GTA com a GE, atraindo a incidência da Lei 8.078/90 -  

Código de Defesa do Consumidor, que veda a exoneração do dever de indenizar nas hipóteses 

de negligência ou culpa grave resta prejudicada.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que "o objetivo do pedido de 

homologação não é conferir eficácia ao contrato em que se baseou a justiça de origem para 
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decidir, mas à sentença dela emanada", nos termos da  Sec 4948/ EU, de relatoria do Min. 

Nelson Jobim, julgada pelo Pleno, e publicada no DJ 26-11-1999. 

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. IMÓVEL SITUADO 
NO BRASIL. ACORDO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. 
MATÉRIAS OBJETO DE CONTESTAÇÃO. ART.
9º DA RESOLUÇÃO Nº 9 DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. 
CARIMBO ATESTANDO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
- Não fere a soberania nacional, como reiteradamente decidido pelo 
STF e STJ, a sentença estrangeira que ratifica acordo das partes 
sobre imóvel localizado no Brasil.
- As matérias passíveis de contestação na homologação da sentença 
estrangeira são aquelas elencadas no art. 9º da Resolução nº 9 do 
STJ.
- A aposição de carimbo atestando o arquivamento dos autos 
comprova o trânsito em julgado da sentença.
- Homologação da sentença estrangeira deferida.(SEC 1.397/US, Rel. 
Ministro  FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 15.08.2007, DJ 03.09.2007 p. 111)

Tendo em vista a impossibilidade de se discutir direito material concernente ao 

contrato declarado válido pela sentença homologanda, por adstringir-se o pedido ora 

realizado, à análise aos requisitos formais daquela, afasto o pedido de aplicação do CDC ao 

contrato objeto da sentença estrangeira, à míngua de necessária observância ao princípio do 

"pacta sunt servanda ."

Portanto, a questão sub judice  posta nos autos no que tange à incidência do 

direito consumerista refoge ao âmbito de análise neste procedimento, no qual é vedado 

discutir-se a relação jurídica de direito material posterior à sentença, como se extrai do 

seguinte precedente:

Homologação de sentença arbitral estrangeira prolatada no Uruguai.
Trânsito em julgado de ação judicial que contesta a sentença arbitral. 
Desnecessidade. Súmula 420/STF. Inaplicabilidade.
Incorporação de empresa por outra. Sujeição à arbitragem.
Contraditório. Violação. Inocorrência. Questões intrínsecas à 
própria arbitragem. Lei de Arbitragem brasileira. Norma de caráter 
processual. Incidência imediata. Controle judicial. Limitação aos 
aspectos dos arts. 38 e 39 da Lei 9.307/96. Inexistência de motivos 
para que seja denegada a homologação.
- Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira obtida 
perante a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio 

Documento: 835111 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/12/2008 Página  1 9 de 23



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Internacional, na cidade de Montevidéu, Uruguai, versando sobre 
cumprimento de obrigações de índole contratuais.
- Pede-se a homologação de sentença arbitral proferida em maio de 
2003 e não sujeita a recursos. Não subsiste a necessidade de trânsito 
em julgado de ação judicial no Uruguai que questiona a arbitragem, 
especialmente na espécie, em que a ação judicial foi indeferida.
- A requerida Inepar, ao incorporar duas outras empresas 
contratantes, assumiu todos os direitos e obrigações das cedentes, 
inclusive a cláusula arbitral em questão.
- A Lei de Arbitragem brasileira tem incidência imediata aos 
contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que firmados 
anteriormente à sua edição. Precedentes da Corte Especial.
- A análise do STJ na homologação de sentença arbitral estrangeira 
está limitada aos aspectos previstos nos artigos 38 e 39 da Lei 
9.307/96. Não compete a esta Corte a apreciação do mérito da 
relação material objeto da sentença arbitral.
Sentença arbitral estrangeira homologada.(SEC 894/UY, Rel. 
Ministra  NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
20/08/2008, DJe 09/10/2008)

Deveras eleito o direito aplicável à espécie em manifestação de vontade livre 

(GTA) referido pactum , mutadis mutandis,  faz as vezes de "compromisso" insuperável pela 

alegação de aplicação em contrato internacional do Código de Defesa do Consumidor - CDC, 

lei interna, sob o argumento de que apenação inversa investiria contra a ordem pública.

Por isso, resta prejudicada a alegação de que a empresa teria assumido a 

condição de consumidora quando celebrou o GTA, atraindo a incidência da Lei 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que veda a exoneração do dever de indenizar nas hipóteses 

de negligência ou culpa grave porquanto foge ao juízo de delibação de cunho estritamente 

formal, e a fortiori afasta a afronta à ordem pública.

A existência de ação de seguradora em face da requerente da homologação, em 

nada interfere no presente procedimento à luz dos artigos 89 e 90 do CPC, posto tratar-se de 

competência concorrente, versada sobre lide obrigacional.

O juízo de delibação é meramente formal, sem o denominado Revision au 

fond, sendo certo que o art. 90 do CPC torna a existência de ação posterior no território 

nacional indiferente para fins de homologação, como se afere dos seguintes precedentes desta 

Corte Especial:

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. SENTENÇA 
ARBITRAL. MATÉRIA DE MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. ART. 38 DA 
LEI N. 9.307/96.
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1. As disposições contidas no art. 38 da Lei n. 9.307/96 apresentam 
um campo mais largo das situações jurídicas que podem ser 
apresentadas na contestação, em relação à prevista no art. 221 do 
RISTF, mas não chega ao ponto de permitir a invasão da esfera de 
mérito da sentença homologanda.
2. A existência de ação anulatória da sentença arbitral estrangeira 
em trâmite nos tribunais pátrios não constitui impedimento à 
homologação da sentença alienígena, não havendo ferimento à 
soberania nacional, hipótese que exigiria a existência de decisão 
pátria relativa às mesmas questões resolvidas pelo Juízo arbitral. A 
Lei n. 9.307/96, no § 2º do seu art.33, estabelece que a sentença que 
julgar procedente o pedido de anulação determinará que o árbitro ou 
tribunal profira novo laudo, o que significa ser defeso ao julgador 
proferir sentença substitutiva à emanada do Juízo arbitral.
 Daí a inexistência de decisões conflitantes.
3. Sentença arbitral estrangeira homologada.(SEC 611/US, Rel. 
Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 23/11/2006, DJ 11/12/2006 p. 291)

Ex positis, DEFIRO O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO.

É como voto.
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ERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2006/0027904-9 SEC    646 / US

Número Origem: 200500125519

PAUTA: 05/11/2008 JULGADO: 05/11/2008

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIZ FUX

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CESAR ASFOR ROCHA

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

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : GENERAL ELECTRIC COMPANY
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DE ARAÚJO COSTA JUNIOR

ULISSES MAGNO DA SILVA
RENATA COELHO CHIAVEGATTO BARRADAS

ADVOGADA : FERNANDA MAIA PEIXOTO
REQUERIDO : VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
ADVOGADO : FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO E OUTRO

ASSUNTO: Civil - Contrato

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Arnaldo 
Esteves Lima, Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior, Eliana 
Calmon, Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e Laurita Vaz votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Hamilton 
Carvalhido.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Hamilton Carvalhido foram substituídos, 
respectivamente, pelos Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Castro Meira e Arnaldo Esteves 
Lima.
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 Brasília, 05  de novembro  de 2008

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária
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