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- conhecimento de ofício 

 

- Revogação da Súmula 420/STF: “Não se homologa sentença 
proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado.” 

 

- Tradução oficial (X art. 41 – carta rog.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

Homologação de Decisão estrangeira e concessão de exequatur à carta 
rogatória 



Contestação 

 

 “O ato homologatório da sentença estrangeira limita-se à 
análise dos seus requisitos formais. Incabível o exame do 
mérito da decisão estrangeira à qual se pretende atribuir 
efeitos no território pátrio. Em sede de contestação ao pedido 
de homologação, é incabível a discussão acerca do direito 
material subjacente, porque tal ultrapassaria os limites fixados 
pelo art. 9º, caput, da Resolução nº 9 de 4/5/05 do Superior 
Tribunal de Justiça” (STJ, SEC 1.043-AR, Corte Especial, jul. 
28.05.2009, DJe 25.06.2009).                                                                                                                                                                                             
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COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO 

 

Art. 216-A. É atribuição do Presidente do Tribunal homologar decisão 
estrangeira, ressalvado o disposto no art. 216-K. 

 

Art. 216-K. Contestado o pedido, o processo será distribuído para 
julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais 
atos relativos ao andamento e à instrução do processo. 

Parágrafo único. O relator poderá decidir monocraticamente nas 
hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte 
Especial a respeito do tema. 
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EXECUÇÃO 

 

 

Art. 216-N. A decisão estrangeira homologada será executada 
por carta de sentença no Juízo Federal competente. 

 

- art. 109, X, CF 

- art. 516, III 
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Art. 216-V. Após a concessão do exequatur, a carta rogatória será 
remetida ao Juízo Federal competente para cumprimento. 

§ 1º Das decisões proferidas pelo Juiz Federal competente no 
cumprimento da carta rogatória caberão embargos, que 
poderão ser opostos pela parte interessada ou pelo Ministério 
Público Federal no prazo de dez dias, julgando-os o Presidente 
deste Tribunal. 

§ 2º Os embargos de que trata o parágrafo anterior poderão 
versar sobre qualquer ato referente ao cumprimento da carta 
rogatória, exceto sobre a própria concessão da medida ou o 
seu mérito. 
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