
Recurso Questão 20 – Prova Tipo 1 – Branca

A questão n. 20 da Prova Tipo 1, da disciplina de Direito Internacional, deve ser anulada, pelos
fundamentos a seguir expostos.

A resposta dada como correta é o item “b” com a seguinte redação: “Se consensual o divórcio,
a  sentença  estrangeira  que  o  decreta  produz  efeitos  no  Brasil,  independentemente  de
homologação pelo Superior Tribunal de Justiça”.

De fato, a redação do artigo 961, § 5º, do CPC/2015, dispõe que “a sentença estrangeira de
divórcio  consensual  produz  efeitos  no  Brasil,  independentemente  de  homologação  pelo
Superior Tribunal de Justiça”. Ocorre que o entendimento do Conselho Nacional de Justiça
sobre esse  dispositivo é  que está  dispensada a homologação  apenas quando se  tratar  de
divórcio consensual denominado puro ou simples, consoante disposto no Provimento/CNJ n.
53, de 16 de maio de 2016.

De  acordo  com  o  esse  Provimento,  o  qual  se  encontra  plenamente  vigente,  o  divórcio
consensual qualificado – aquele que envolve disposição sobre guarda de filhos, alimentos e/ou
partilha de bens – dependerá de prévia homologação pelo STJ, consoante disposto no artigo
1º, § 3º.

Assim, em razão de a questão não apresentar alternativa correta, deve ser anulada, pois não
considerou em sua resposta o Provimento/CNJ n. 53, de 16 de maio de 2016.

Esclarece-se que no XXIV Exame de Ordem, uma questão similar foi cobrada envolvendo os
personagens Henrique e Ruth. No entanto, nessa questão do XXIV Exame de Ordem, o casal
não possuía bens,  tampouco filhos tratando-se,  portanto,  de um divórcio  consensual  puro
sendo possível, por conseguinte, a homologação pelo STJ da sentença estrangeira de divórcio
para que produzisse efeitos no Brasil.

É  imprescindível  que  no  Exame  de  Ordem  o  examinador  atente-se  ao  entendimento  dos
Tribunais superiores e do Conselho Nacional de Justiça quanto à aplicabilidade da norma, sob
pena de considerar unicamente a literalidade do dispositivo que não coaduna com a prática a
ser enfrentada pelo examinando no desempenho futura de suas funções advocatícias. Desse
modo, conquanto a literalidade do dispositivo, no caso concreto, não será possível a execução
da sentença alienígena no Brasil,  conforme descrito na Questão 20, pois o casal apresenta
bens  a  partilhar  (divórcio  consensual  qualificado)  e,  por  essa  razão,  será  necessária  a
homologação da referida sentença.

Por esses fatos e fundamentos, pede-se a anulação da questão n. 20, da Prova Tipo 1 – Branca.


