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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO CONDENATÓRIA 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
ABALROAMENTO DE VEÍCULOS OCORRIDO EM 
RIVERA, URUGUAI. COLISÃO ENTRE 
MOTOCICLETA DE NACIONAL URUGUAIO COM 
DOMICÍLIO NO URUGUAI E AUTOMÓVEL DE 
NACIONAL BRASILEIRA COM DOMICÍLIO NO 
BRASIL. RELAÇÃO JURÍDICA MULTICONECTADA. 
ELEMENTO DE ESTRANEIDADE. DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVADO. APLICAÇÃO DO 
PROTOCOLO DE SÃO LUIZ EM MATÉRIA DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL EMERGENTE EM 
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE OS ESTADOS 
PARTES DO MERCOSUL. I. JURISDIÇÃO 
INTERNACIONAL CONCORRENTE DA 
AUTORIDADE JUDICIAL BRASILEIRA. Insere-se na 
esfera da jurisdição internacional concorrente da 
autoridade judicial brasileira a ação condenatória por 
danos decorrentes de abalroamento de veículos 
ocorrido no território da República Oriental do Uruguai, 
na qual litigam nacional uruguaio com domicílio no 
Uruguai (autor) e nacional brasileira com domicílio no 
Brasil (ré). Irrelevância do local do ilícito 
extracontratual em causa, da nacionalidade do autor 
ou do seu domicílio, para fins de identificação da 
jurisdição pata a causa. Jurisdição internacional 
concorrente do Brasil fundada no domicílio da ré, por 
incidência da norma ‘actio sequitor forum rei’, prevista 
no art. 12, “caput”, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, no art. 88, I, do Código de Processo 
Civil e no art. 7o, alínea “b”, do Protocolo de São Luiz 
em Matéria de Responsabilidade Civil Emergente de 
Acidentes de Trânsito entre os Estados Partes do 
MERCOSUL, que, anexo ao Tratado de Assumpção, 
integra o ordenamento jurídico brasileiro desde a 
promulgação do Decreto n. 3.856/01. II. “FORUM 
SHOPPING”, “FORUM NON CONVENIENS” E 
LITISPENDÊNCIA INTERNACIONAL. Caráter 
concorrente da jurisdição brasileira para o caso que, 
por isso, não resta afastada pela jurisdição das Cortes 
uruguaias para o mesmo litígio, conferida pelos arts. 
52.1 e 56.3 da ‘Ley General de Derecho Internacional 
Privado’ daquele Estado e, no plano internacional, pelo 
art. 7o, alínea “a”, do mesmo Protocolo de São Luiz, 
que também integra o ordenamento jurídico uruguaio. 
Faculdade do autor de escolher o foro de propositura 
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da ação indenizatória, no exercício do ‘forum 
shopping’, direito potestativo de escolha estratégica, 
pelas partes, do foro da sua preferência, entre os 
distintos foros potencialmente disponíveis ao 
ajuizamento da sua demanda. Conduta lícita ao autor, 
mormente ante a não-aplicação, no Direito brasileiro, 
da doutrina do ‘forum non conveniens’. Impossibilidade 
de avaliação, por esta Corte, da eventual adequação e 
pertinência da escolha do autor, quanto à jurisdição 
para o caso. Presume-se que não houve a propositura 
de idêntica ação perante o Poder Judiciário do 
Uruguai, valendo-se o autor da jurisdição internacional 
concorrente das suas Cortes, pois não houve qualquer 
notícia a esse respeito, nos autos. Ainda que assim o 
fosse, não haveria óbice ao processo e julgamento 
deste litígio, ante a inexistência de litispendência 
internacional, no Direito brasileiro, na forma do art. 90 
do CPC. III. COMPETÊNCIA INTERNA. O fato de o 
Protocolo de São Luiz apontar a legislação aplicável 
ao caso e a jurisdição competente para o seu 
julgamento não enquadra a contenda na hipótese do 
art. 109, III, da Constituição da República, não estando 
caracterizada a competência da Justiça Federal para 
“as causas fundadas em tratado ou contrato da União 
com Estado estrangeiro ou organismo internacional”. 
Exegese restritiva da dicção do art. 109, III, da 
Constituição. Jurisprudência do STF e STJ. 
Declinação anterior de competência para o 
julgamento, por decisão do Tribunal Regional Federal 
da 4a Região, que não enseja a suscitação de conflito 
de competência, ao STJ, com fundamento no art. 105, 
I, “o”, da Constituição. IV. DIREITO APLICÁVEL À 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A jurisdição brasileira 
concorrente não se confunde nem acarreta, no caso, a 
incidência do ordenamento jurídico brasileiro para o 
deslinde do mérito. Exame do mérito da contenda à luz 
do Direito uruguaio, na medida em que o art. 9o, 
“caput”, da LINDB determina o uso da legislação do 
Estado em que se constituírem as obrigações (sem 
referir se somente contratuais ou também 
extracontratuais), para as controvérsias delas 
decorrentes. Acidente ocorrido em território uruguaio 
que, na exegese extensiva da regra do art. 9o, “caput”, 
da LINDB, enseja a aplicação do princípio “lex loci 
delicti”, em conformidade, ainda, com a norma 
designativa de lei aplicável contida no art. 3o do 
Protocolo de São Luiz, o qual consagra a lei do local 
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do sinistro, para o caso em exame, na medida em que 
o autor e a ré possuem domicílio em Estados distintos. 
Aplicação do direito estrangeiro, por esta Corte, que 
tem lugar independentemente de arguição do autor, no 
recurso interposto, seja porque deriva de norma de 
direito interno (art. 9o, “caput”, LINDB), a cuja 
aplicação o Juiz nacional está obrigado, seja porque 
deriva de norma integrante do chamado ‘direito 
internacional privado uniforme’ (o Protocolo de São 
Luiz), de vigência cogente, no plano interno. Dever de 
aplicação da lei estrangeira “ex officio” sublinhado pela 
doutrina e previsto na Convenção Interamericana 
sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado 
(art. 2o), incorporada ao ordenamento pátrio. Conteúdo 
do Direito uruguaio aplicável ao caso que abrange 
apenas as suas normas de caráter material / 
substancial, e não o seu conjunto de regras de lei 
aplicável, tendo em vista a proibição de reenvio dada 
pela norma do art. 16 da LINDB. V. INFORMAÇÃO, 
PROVA E MODO DE APLICAÇÃO DO DIREITO 
ESTRANGEIRO. Demanda em que as partes, durante 
a instrução, não trouxeram aos autos elementos de 
prova acerca do teor do direito estrangeiro aplicável, 
tampouco tendo o Juízo de primeira instância se valido 
da iniciativa probatória que lhe outorga o art. 130 do 
CPC, sem fazer uso da faculdade de exigir a 
colaboração dos litigantes, nesse particular, ou dos 
procedimentos de informação do direito estrangeiro, 
disciplinados pela Convenção de Direito Internacional 
Privado de Havana (“Código de Bustamante”), pela 
Convenção Interamericana sobre Prova e Informação 
Acerca do Direito Estrangeiro e pelo Acordo de 
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria 
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os 
Estados Partes do MERCOSUL (“Protocolo de Las 
Leñas”). Momento processual, porém, em que a 
garantia constitucional da duração razoável do 
processo (art. 5o, LXXVIII) não recomenda o recurso a 
qualquer das diligências relativas à verificação do 
conteúdo do Direito uruguaio. Pesquisa legislativa, 
bibliográfica e jurisprudencial a esse respeito, pelo 
Relator, que evita o acréscimo de desnecessário ônus 
temporal à tramitação do processo e que supre a 
referida inexistência de informações, nos autos, 
quanto à lei estrangeira a resolver o mérito do caso. 
Aplicação do Direito uruguaio, no caso, tal qual o faria 
o Juiz uruguaio, isto é, levando em consideração não 
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apenas a literalidade da lei, mas também os critérios 
interpretativos extraídos da literatura jurídica e da 
jurisprudência daquele ordenamento jurídico. Posição 
da doutrina sobre o tema, nesse sentido, em 
conformidade com a Convenção Interamericana sobre 
Normas Gerais de Direito Internacional Privado. VI. 
EXAME DOS LIMITES À APLICAÇÃO DO DIREITO 
ESTRANGEIRO. Inocorrência de ofensa à ordem 
pública (art. 17, LINDB), no caso concreto, em função 
do recurso ao direito material uruguaio para o deslinde 
do mérito, na medida em que não se observa 
manifesta discrepância entre as normas uruguaias em 
matéria de responsabilidade civil e aquelas do 
ordenamento jurídico brasileiro. Constatação, em 
verdade, de notável semelhança entre as normas 
uruguaias evocadas no deslinde do mérito e as 
respectivas normas brasileiras, que teriam lugar, na 
resolução do litígio, caso se tratasse de demanda sem 
conexão internacional. Inviabilidade de recurso à 
cláusula obstativa excepcional do art. 17 da LINDB 
que deriva, ainda, da consonância constatada entre a 
jurisprudência da Suprema Corte de Justiça uruguaia 
em matéria de responsabilidade civil em acidente de 
trânsito e o entendimento consolidado desta Câmara, 
competente para o exame da matéria. Aplicação do 
direito uruguaio, sem interdições, que também se dá, 
no caso, devido à inexistência de norma de proteção 
de interesse nacional lesado, em matéria de reparação 
civil derivada de ato ilícito, à maneira do que ocorre, 
quanto à sucessão de bens de estrangeiros situados 
no País, por força da regra do art. 5o, XXXI, da 
Constituição, e do art. 10, §1o, da LINDB. VII. REGIME 
JURÍDICO DOS DOCUMENTOS DE PROCEDÊNCIA 
ESTRANGEIRA E DO EXAME DA PROVA SOBRE 
OS FATOS OCORRIDOS NO EXTERIOR. Caso 
concreto em que, à luz do disposto no art. 13 da 
LINDB, a legislação uruguaia disciplina a produção da 
prova dos fatos ocorridos em território uruguaio e 
constitui-se como parâmetro para a aferição da sua 
regularidade extrínseca, ao passo que a legislação 
brasileira determina os meios de prova admissíveis à 
instrução da demanda e a forma como serão 
produzidos. Ausência de razão para pronunciar a 
incompatibilidade das provas trazidas aos autos com 
as normas da Ley n. 15.982 (Código General del 
Proceso), quanto à sua regularidade, na medida em 
que a ré não se insurgiu a esse respeito, em qualquer 
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momento, e que não se trata de matéria devolvida, 
neste momento processual. Inexistência de violação 
ao Código de Processo Civil, tampouco, em que pese 
a inquirição das testemunhas com domicílio no 
Uruguai não tenha sido feito por meio de carta 
rogatória ativa, mas como se tivessem domicílio na 
Comarca de Santana do Livramento. Inobservância do 
preceito do art. 210 do CPC e do art. 7o da Convenção 
Interamericana sobre Cartas Rogatórias que se 
convalida, à luz do princípio da instrumentalidade das 
formas, consagrado pela legislação processual pátria. 
Desnecessidade de registro público ou de tradução 
juramentada dos documentos de procedência 
estrangeira, com vistas a sua utilização como meio de 
prova, perante o Poder Judiciário brasileiro. VIII. 
MÉRITO. Demanda condenatória cuja procedência 
condiciona-se à demonstração, pelo autor, dos 
requisitos elencados pelo art. 1.319 do Código Civil 
uruguaio (ato ilícito, culpa, nexo causal e dano), 
imprescindíveis à responsabilização da ré. 
Descabimento da incidência da regra do art. 1.324 
daquela lei, tendo em vista a jurisprudência da 
Suprema Corte de Justiça uruguaia acerca da 
‘neutralização de presunções’, quanto aos motoristas 
envolvidos em acidente com dois veículos em 
movimento. Averiguação da presença do rol do art. 
1.319 que deve dar-se, porém, com base no Direito 
brasileiro, ao qual compete disciplinar a força das 
provas trazidas aos autos e como o juiz deve apreciá-
las, na forma do Código de Bustamante. Insuficiência 
probatória, no caso concreto, sendo inconclusivos os 
elementos de prova quanto à questão central da 
controvérsia, relativa à invasão da via preferencial. 
Impossibilidade de reputar suficientemente provável a 
alegação do autor de que a ré teria ingressado na sua 
via preferencial, dando causa ao acidente. Sentença 
de improcedência do pedido mantida, ainda que por 
fundamento diverso. IX. PEDIDO RECURSAL DE 
CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
Ausência de interesse recursal do autor, nesse ponto, 
na medida em que já concedido o benefício, pelo Juízo 
de primeira instância, e que até agora não revogado. 
Desnecessidade de renovação do pedido. Decisão de 
deferimento do pleito de gratuidade judiciária que não 
necessita de ratificação, tampouco se sujeita a prazo 
de expiração ou caducidade. Revogação que depende 
de pedido da parte adversa e da comprovação da 
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inexistência ou desaparecimento dos requisitos 
necessários a sua concessão, na forma do art. 7o, 
“caput”, da Lei n. 1.060/50 – o que não ocorreu, no 
caso dos autos. Pedido de deferimento da gratuidade 
que, diferentemente do mérito da demanda, aprecia-se 
à luz do Direito brasileiro (“lex fori”), conforme o 
princípio da territorialidade em matéria processual e o 
disposto nos arts. 1o a 3o do Acordo sobre o Benefício 
da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratuita 
entre os Estados Partes do MERCOSUL. Recurso de 
apelação não conhecido, quanto a esse pedido. X. 
PREQUESTIONAMENTO. Consignação de que o 
prequestionamento explícito, no caso, não se limita 
aos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro 
empregados neste julgamento, porque abrange 
também as normas de direito material uruguaias 
aplicadas no deslinde do mérito, tendo em vista a 
equiparação do direito estrangeiro ao direito interno, 
inclusive para fins de admissibilidade de recurso com 
vistas ao reexame da correção da sentença ou 
acórdão que tenha se valido do direito estrangeiro. 
Precedentes do STF e STJ, de acordo com o princípio 
da igualdade de tratamento processual inserto no art. 
3o do Protocolo de Las Leñas e com as normas sobre 
a matéria do Código de Bustamante (art. 412) e da 
Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de 
Direito Internacional Privado (art. 4o). 
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE 
CONHECIDO, E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, 
DESPROVIDO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70061035572 (N° CNJ: 0296120-
29.2014.8.21.7000) 
 

COMARCA DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

DANIEL AZAMBUYA CASARAVILLA  
 

APELANTE 

RUTH PEREIRA CASTRO  
 

APELADA 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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Acordam os Desembargadores integrantes da Décima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em conhecer, em parte, da apelação cível, e, na parte em que conhecida, 

negar-lhe provimento. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. GUINTHER SPODE (PRESIDENTE) E DES.ª ANA LÚCIA 

CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT. 

Porto Alegre, 23 de abril de 2015. 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (RELATOR) 

  Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL 

AZAMBUYA CASARAVILLA, em face da sentença (fls. 199/202v) de 

improcedência dos pedidos contidos na petição inicial da ação condenatória 

por danos materiais e morais ajuizada, pelo ora apelante, na data de 

06.12.2012, contra RUTH PEREIRA CASTRO, em decorrência do 

abalroamento entre a motocicleta do autor e o automóvel da ré, no 

cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Ituzaingó, em Rivera, República 

Oriental do Uruguai, em 05.12.2010. 

  Proposta a contenda perante o Juízo da Vara Federal de 

Sant’Ana do Livramento, houve declinação de competência para a Justiça 

Estadual para o processo e o julgamento do feito (fls. 89/90), o que, após a 

interposição de agravo de instrumento, restou mantido, por decisão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fls. 105/106). 
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  Fixou-se, assim, a competência da Vara Cível da Comarca de 

Santana do Livramento, na qual foi proferida a sentença recorrida, de lavra 

da Dra. Carmen Lúcia Santos da Fontoura, cujo relatório ora transcrevo: 

 

DANIEL AZAMBUYA CASARAVILLA, devidamente 
qualificado, ajuizou a presente Ação de Indenização 
por danos materiais, lucros cessantes e danos morais 
em face de RUTH PEREIRA CASTRO, igualmente 
qualificada. Tratou, primeiramente, da competência da 
Justiça Federal para processar e julgar a ação. Narrou 
que, em 05/12/2010, conduzindo sua moto 
CG125/Titan pela Av. Brasil, na República Oriental do 
Uruguai, ao atravessar o cruzamento da referida 
avenida com a Rua Ituzaingó, foi colidido 
violentamente pelo automóvel da demandada, 
descrito na inicial. Disse que a demandada conduzia 
seu veículo em alta velocidade, não respeitando a 
sinalização indicada pelo semáforo. Tratou da 
situação clínica resultante do acidente. Destacou que 
a autora ingressou na via preferencial e que trafegava 
em velocidade incompatível para o perímetro urbano. 
Informou que o processo penal realizado no Uruguai 
corre à revelia, já que a demandada não compareceu 
naqueles autos. Citou legislação, doutrina e 
jurisprudência. Tratou do quantum indenizatório dos 
danos materiais e morais sofridos. Requereu a 
aceitação da documentação dos documentos juntados 
em língua espanhola. Pugnou pela procedência da 
ação e pela concessão do benefício da gratuidade da 
justiça. Juntou documentos (fls. 14/113). 
Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça (fl. 
118). 
Citado (fl. 119v), a ré contestou o feito (fls. 120/131), 
arguindo, primeiramente, que inexistem elementos 
que comprovem as alegações do autor. Destacou que 
o Código de Trânsito Brasileiro é adepto das normas 
universais de trânsito. Sustentou a culpa exclusiva do 
autor, referindo que o mesmo agiu de forma 
imprudente e temerária. Mencionou que o autor 
possui histórico desabonador de sua conduta, 
especialmente por trafegar sem o preenchimento das 
condições mínimas exigidas. Referiu que as 
testemunhas do autor sequer restaram intimadas no 
processo que tramitou no Uruguai. Aduziu que deve 
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prevalecer o modelo da preponderância de provas. 
Colacionou jurisprudência. Aduziu pedido de natureza 
reconvencional. Arguiu que o autor não adotou a 
cautela necessária para quem dirige motocicleta. 
Destacou que sofreu prejuízos de grande monta. 
Requereu a procedência do pedido contraposto, com 
a condenação do autor ao pagamento dos danos 
materiais sofridos, bem como aos danos morais 
experimentados, bem como a improcedência da ação. 
Juntou documentos (fls. 132/133). 
Houve réplica (fls. 134/138). 
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 
155/175). 
As partes apresentaram memoriais finais. 

 

  O dispositivo da sentença recorrida assim definiu: 

 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente 
Ação Indenizatória ajuizada por DANIEL AZAMBUYA 
CASARAVILLA em face de RUTH PEREIRA 
CASTRO, extinguindo o feito, com resolução de 
mérito, forte no art. 269, I, do CPC. 
Condeno o autor ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, os quais vão 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
ação, corrigidos pelo IGP-M a partir do ajuizamento da 
ação e acrescidos de juros legais de 1% (um por 
cento) ao mês, contados da citação. Ressalto que fica 
suspensa a exigibilidade de tais cominações em vista 
da gratuidade da justiça deferida ao autor. 

 

  Inconformado, apelou o autor, nas fls. 204/216. Referiu, 

primeiramente, o caráter ilícito da conduta da ré – por trafegar em alta 

velocidade e, ainda, por avançar no sinal vermelho, provocando a colisão 

entre os veículos –, bem como o nexo de causalidade entre o agir da 

demandada e os prejuízos decorrentes do abalroamento. Reiterou, em 

seguida, os termos da petição inicial (fls. 06/13) e das alegações finais (fls. 

178/185), no tocante aos danos sofridos. Mencionou, por um lado, o prejuízo 

material, relativo tanto ao dano emergente (consubstanciado na perda total 



 
 
 
 
 
 
UGS 

Nº 70061035572 (N° CNJ: 0296120-29.2014.8.21.7000) 

2014/CÍVEL 
 

   10 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

da sua motocicleta, no valor de R$2.628,00) quanto aos lucros cessantes 

(referentes à incapacidade parcial para as suas atividades laborais). Por 

outro, discorreu sobre o dano moral, de caráter “in re ipsa”, pois inerente ao 

abalo a sua integridade física e, não menos, ao período de internação e 

coma a que foi submetido, após o acidente. Destacou que as provas 

constantes dos autos demonstram de maneira indubitável a conduta, o nexo 

de causalidade e o dano, sendo, portanto, suficientes a ensejar a 

condenação da ré ao pagamento dos montantes indenizatórios requeridos. 

Evocou doutrina e jurisprudência. Reiterou o pedido de concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, já formulado e concedido pelo Juízo de 

origem, e, ao final, requereu o provimento do apelo. 

  Após o recebimento do recurso, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (fl. 217), transcorreu sem manifestação o prazo da ré para 

apresentar contra-razões (fl. 219). 

Por fim, registro que, tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, foi observado o disposto nos arts. 549, 551 e 552, do Código 

de Processo Civil. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (RELATOR) 

  Como se depreende do relatório da sentença acima transcrito, 

trata-se de ação condenatória cujo pedido diz respeito aos danos em tese 

decorrentes do abalroamento de veículos ocorrido, em 05.12.2010, no 

cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua Ituzaingó, no Município de 

Rivera, isto é, no território da República Oriental do Uruguai. Conforme as 

qualificações das partes constantes da petição inicial (fl. 06) e da 

contestação (fl. 120), o autor, Daniel Azambuya Casaravilla, possui 
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nacionalidade uruguaia e domicílio naquele Estado (Departamento de 

Rivera), ao passo que a ré, Ruth Pereira Castro, possui nacionalidade 

brasileira e domicílio no Brasil (Município de Santana do Livramento/RS). 

Assim, evidencia-se que o caso presente remete, em alguma 

medida, à ordem jurídica uruguaia, já que se trata de contenda em que se 

discutem a extensão e os efeitos de relação jurídica ‘plurilocalizada’, isto é, 

de caráter multiconectado, ou, em outros termos, dotada de elemento de 

estraneidade. Este é, por excelência, o objeto do Direito Internacional 

Privado, como explica Antônio Ferrer Correia1: 

 

O Direito Internacional Privado é o ramo da ciência 
jurídica onde se definem os princípios, se formulam 
os critérios, se estabelecem as normas a que deve 
obedecer a pesquisa de soluções adequadas para os 
problemas emergentes das relações jurídicas 
privadas de caráter internacional. São essas relações 
(ou situações) aquelas que entram em contato, 
através dos seus elementos, com diferentes sistemas 
de direito. Não pertencem a um só domínio ou 
espaço legislativo: são relações ‘plurilocalizadas’. 

 

  Ou, no dizer de Haroldo Valladão, “o Direito Internacional 

Privado é o ramo da ciência jurídica que resolve os conflitos de leis no 

espaço, disciplinando os fatos em conexão no espaço com leis 

divergentes”2. Precisamente por isso, em caráter preliminar à análise do 

mérito, propriamente dito, examino os temas da jurisdição competente para 

o processo e o julgamento da contenda e do Direito aplicável ao seu 

deslinde, bem como as questões conexas a tais aspectos da demanda. 

 

                                            
1 CORREIA, Antonio Ferrer. Lições de direito internacional privado. Vol. I. Coimbra: Almedina, 

2000, p. 11. 
2 VALLADÃO, Haroldo. Definição, objeto e denominação do direito internacional privado. Revista 

dos Tribunais, vol. 323, set. / 1962, p. 21. 
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I. JURISDIÇÃO INTERNACIONAL CONCORRENTE DA 

AUTORIDADE JUDICIAL BRASILEIRA. 

 

  Embora se trate de ação condenatória por danos decorrentes 

de ilícito ocorrido no território da República Oriental do Uruguai, e, malgrado 

o autor possua nacionalidade uruguaia, bem como domicílio naquele Estado, 

não há óbice à propositura e ao julgamento da presente lide perante o Poder 

Judiciário brasileiro. Em outros termos, a circunstância de os fatos descritos 

na inicial, os quais embasam os pedidos formulados, terem tido lugar no 

território da República Oriental do Uruguai, e não no Brasil, não afasta a 

jurisdição pátria para a causa, assim como não o faz o fato de o autor não 

possuir vínculo de nacionalidade com a República Federativa do Brasil. Isso 

porque a jurisdição da autoridade brasileira deriva do domicílio da ré e tem, 

assim, três fundamentos jurídicos distintos. 

  Em primeiro lugar, incide ao caso presente a regra prevista no 

art. 12, “caput”, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

segundo a qual “é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu 

domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação”. Nesses termos, o 

dispositivo da legislação processual consagra, como se vê, critério subjetivo, 

isto é, “não leva em conta a natureza da ação, admitindo-se que a 

autoridade judiciária brasileira possa apreciar qualquer questão, de cunho 

contratual ou extracontratual, desde que o réu seja domiciliado no Brasil”3. 

Nas palavras de Maristela Basso4: 

 

                                            
3 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, TIBURCIO, Carmen. Jurisdição e competência para o 
julgamento de ilícitos cíveis com elementos de estraneidade segundo o Direito brasileiro. 

Revista de Processo, n. 231, mai. / 2014, p. 39. 
4 BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 

183. 
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O réu domiciliado no Brasil, seja ele de nacionalidade 
brasileira, seja ele estrangeiro, submete-se à 
jurisdição doméstica. Essa é a regra decorrente do 
princípio ‘actio sequitor forum rei’, que independe da 
matéria apreciada no litígio. Nesse caso, a 
competência do juiz nacional se fixa pelo critério 
domiciliar, excluindo-se qualquer outro critério, como 
o da nacionalidade do demandado. O fato de o réu 
possuir domicílio no Brasil é suficiente para atrair a 
competência do juiz nacional, compreendendo-se, 
ainda, em tal regra, a pessoa jurídica estrangeira que 
tenha instalado filial, agência ou sucursal no território 
nacional. 

 

  Cabe ressaltar, ainda, a lição de Haroldo Valladão5 e da 

mesma autora6 acerca do conceito de domicílio invocado no art. 12 da Lei de 

Introdução, o qual é empregado segundo a lex fori, portanto, a legislação 

brasileira, que o define, nos arts. 70 e 71 do Código Civil, como o lugar onde 

a pessoa natural “estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, ou, na hipótese 

de pluralidade de residências, como qualquer uma delas. 

  No caso em exame, entretanto, não há por que apurar se a ré 

efetivamente possui residência no Município de Santana do Livramento/RS 

“com ânimo definitivo”, nos estritos moldes do art. 70 do Código Civil, uma 

vez que ela própria se declarou ali domiciliada, ao oferecer contestação (fl. 

120). Dessa forma, na medida em que o autor havia indicado o domicílio da 

ré no Município mencionado, na petição inicial (fl. 06), tem-se que os 

litigantes não controvertem a esse respeito, o que enseja a imediata 

incidência do art. 12, “caput”, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, a configurar-se, assim, a jurisdição brasileira para a causa. 

  Em segundo lugar, igualmente respalda o processo e o 

julgamento da presente demanda pelo Juiz brasileiro a regra do art. 88, I, do 

                                            
5 VALLADÃO, Haroldo. Domicílio e residência no direito internacional privado. Revista dos 

Tribunais, n. 807, jan / 2003, p. 743. 
6 BASSO, Maristela. op. cit., p. 184. 
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Código de Processo Civil, que estabelece a jurisdição da autoridade judicial 

brasileira para o processo e julgamento de causas em que “o réu, qualquer que 

seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil”. Como se vê, o dispositivo da 

lei processual reproduz a norma já constante do art. 12, “caput”, da LINDB. 

  Por fim, também confere jurisdição ao Poder Judiciário pátrio, 

para esta demanda, o Protocolo de São Luiz em Matéria de 

Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes de Trânsito entre os 

Estados Partes do MERCOSUL. O Protocolo constitui-se como anexo ao 

Tratado de Assumpção, instrumento constitutivo do MERCOSUL, e integra o 

ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação do Decreto n. 3.856, 

de 03.07.2001, o qual concluiu as formalidades de incorporação do ato 

internacional ao plano do direito positivo interno brasileiro, após a expedição, 

pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislativo n. 259, de 15.12.2000, por 

meio do qual se tinha aprovado o texto do tratado7. Atualmente, o Protocolo 

conta com a adesão de todos os Estados Partes do MERCOSUL, entre os 

quais a República Oriental do Uruguai – cujo depósito do instrumento de 

ratificação deu-se em 20.01.19988 –, e está em vigor, no plano internacional, 

desde 19.08.1999. 

  A pertinência do Protocolo de São Luiz ao presente caso dá-se 

porque o seu art. 1o explica que o instrumento “estabelece o direito aplicável e a 

jurisdição internacionalmente competente em casos de responsabilidade civil emergente de 

acidentes de trânsito ocorridos no território de um Estado Parte, nos quais participem, ou 

dos quais resultem atingidas, pessoas domiciliadas em outro Estado Parte”. E, para 

                                            
7 Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Direito 
brasileiro, inclusive no que tange aos tratados do MERCOSUL, não recepciona o princípio do efeito 
direto nem o postulado da aplicabilidade imediata do tratado no plano interno, de modo que a sua 
incorporação ao ordenamento jurídico pátrio perfectibiliza-se com a publicação do decreto presidencial 
que promulga o texto do ato internacional, após a sua aprovação, pelo Congresso Nacional, e a sua 
ratificação, pelo Chefe de Estado. Nesse sentido: Agravo Regimental na Carta Rogatória n. 8.279, 

Relator: Min. Celso de Mello, Julgado em 17.06.1998, Tribunal Pleno, Data de publicação: DJ 10-08-
2000. 
8 Cf. informação constante da página oficial do MERCOSUL, com acesso em 07.11.2014: 
<http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria>. 
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tanto, o seu art. 7o dispõe que, com vistas ao exercício das ações 

compreendidas no Protocolo, serão competentes, à eleição do autor, os 

tribunais do Estado Parte: (a) onde ocorreu o acidente; (b) do domicílio do 

demandado; e (c) do domicílio do demandante. Logo, não há dúvidas de que 

também o Protocolo de São Luiz ampara o ajuizamento da presente 

demanda perante o Poder Judiciário brasileiro, ainda que se trate de 

contenda derivada de ato ilícito ocorrido no Exterior e proposta por 

estrangeiro sem domicílio no território nacional9: ao permitir o ajuizamento 

da ação no foro do Estado em que tem domicílio o demandado (art. 7o, 

alínea “b”), à livre escolha do autor, o Protocolo consagra o princípio actio 

sequitor forum rei, exatamente como fazem o art. 88, I, do CPC, e o art. 12, 

“caput”, da LINDB, anteriormente citados. 

Note-se que o art. 2o do Protocolo define que, para a aplicação 

dos critérios de designação de lei aplicável e de jurisdição para as causas 

multiconectadas por ele regidas, o domicílio da pessoa física conceitua-se, 

primordialmente, como o lugar da sua residência habitual (art. 2o, “a”, 1.). Tal 

definição está harmonia com o critério dos arts. 70 e 71 do Código Civil 

brasileiro, antes apontados, com que, nos termos antes expostos, corrobora 

a jurisdição brasileira para o processo e o julgamento deste caso. 

Como se depreende do exame do art. 88, I, do CPC,  e do art. 

12, “caput”, da LINDB, por um lado, e do art. art. 7o, alínea “b”, do Protocolo 

de São Luiz, por outro, há, portanto, plena consonância entre o disposto na 

legislação brasileira interna e na norma internacional incorporada ao 

ordenamento jurídico pátrio, no tocante à possibilidade de ajuizamento da 

presente contenda no foro brasileiro. Assim, um exame porventura 

                                            
9 Em matéria de regras de designação de jurisdições internacionais, o incipiente Direito do 
MERCOSUL conta, ainda, com o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria 
Contratual e com o Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição nas Relações de Consumo, cf.: 
TELLINI, Denise Estrella. Regime de direito internacional privado na responsabilidade dos 
provedores de internet. Content service providers e intermediary service providers pela qualidade 
dos serviços executados online. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006, p. 171. 
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perfunctório e desatento das questões ora submetidas a esta Corte poderia 

ensejar juízo equivocado de desnecessidade da menção ao Protocolo. 

Contudo, não deixo de citá-lo, no ponto. 

Como já tive ocasião de consignar, em precedente de minha 

relatoria10, incumbe ao Poder Judiciário assegurar a plena eficácia dos 

tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, no 

plano interno, sob pena de responsabilidade internacional do Estado, pelo 

seu descumprimento. A tarefa de concretização dos tratados internacionais, 

pelas Cortes, no plano interno, além de constituir decorrência lógica do 

princípio da boa-fé, fundamento do Direito dos Tratados, reveste-se de 

particular relevância, considerando-se que os tratados não mais se limitam a 

reger relações de caráter horizontal, entabuladas entre Estados soberanos: 

progressivamente, os tratados interferem no domínio antes adstrito aos 

ordenamentos jurídicos estatais, de tal sorte que são os seus nacionais ou 

os indivíduos sob as suas jurisdições os destinatários das normas neles 

insertas, daí derivando o compromisso dos tribunais internos quanto a sua 

eficácia11. Logo, a referência ao Protocolo, no ponto, ainda que para invocar 

dispositivo seu que, como se viu, possui idêntico teor à norma de produção 

interna, não se dá à toa. Tem o propósito deliberado de prestigiar e fomentar 

a eficácia dos tratados internacionais, no plano interno, cômputo subjacente 

ao Poder Judiciário – como o faz com relação às leis e à Constituição –, o 

que não tem sido corrente, porém, na prática forense brasileira. 

                                            
10 Trata-se do Agravo de Instrumento n. 70055737811, em que afirmei a desnecessidade de a 
agravante, Compañia Sud Americana de Vapores S.A., empresa chilena que não possuía bens 
localizados no Brasil, prestar caução, no âmbito de ação cobrança movida perante o Poder Judiciário 
pátrio, sob o fundamento de que a dispensa de caução, dada pelo art. 4o do Protocolo de Las Leñas, 
tratado multilateral celebrado no âmbito do MERCOSUL, paralisava a eficácia da regra do art. 835, 
“caput”, do CPC (Agravo de Instrumento n. 700557373811, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 
27.02.2014). 
11 SLOSS, David (Org.). Role of domestic courts in treaty enforcement: a comparative study. New 

York: Cambridge University Press, 2009, p. 5. 
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Como dito, a jurisdição consagrada pelas normas acima 

referidas possui caráter concorrente. No dizer de Athos Gusmão Carneiro, 

“casos existem nos quais a Justiça brasileira se considera competente para 

julgar uma demanda, mas não exclui a possibilidade de a dita causa ser 

julgada por Justiça estrangeira”12, sendo que a denominação “competência 

internacional” não se justifica em função de “algum caráter pretensamente 

‘internacional’ da autoridade judiciária brasileira que a exerce, mas em razão 

das relações jurídicas que são objeto do litígio, ou em razão dos elementos 

de estraneidade que o compõem”13. Assim, a jurisdição do Poder Judiciário 

brasileiro para o processo e o julgamento desta demanda não resta afastada 

nem afasta aquela de outro(s) Estado(s), entre os quais a República Oriental 

do Uruguai. 

O art. 56.3., da Ley General de Derecho Internacional Privado 

uruguaia estabelece que os tribunais uruguaios possuem jurisdição sobre as 

causas nas quais a pretensão autoral deva reger-se segundo o Direito 

uruguaio, caso assim determinem as normas de conflitos de leis dadas pelo 

ordenamento jurídico daquele país. Transcrevo o dispositivo legal 

estrangeiro, na parte pertinente: 

 

Artículo 56. (Jurisdicción internacional. Soluciones 
generales).- Sin perjuicio de las normas contenidas 
en las convenciones internacionales, o en defecto 
de ellas, los tribunales de la República tienen 
competencia en la esfera internacional: (3.) Cuando 
la materia que constituye el objeto de la pretensión 
deducida se rige por la ley uruguaya según las 

                                            
12 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 16a. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

78. 
13 MORI, Celso Cintra, NASCIMENTO, Edson Bueno. Competência geral internacional do Brasil: 
competência legislativa e competência judiciária no Direito brasileiro. Revista de Processo, n. 73, 

abril/março 1996, p. 74. 
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normas sobre conflictos de leyes de la República.14 

 

  Por outro lado, o art. 52.1., da mesma Ley General – norma 

indicativa de Direito aplicável – declara que os casos de responsabilidade 

civil de matriz extracontratual, hipótese dos autos, regulam-se ou pela lei do 

local onde se produziu o ato ou fato ilícito ou, senão, pela lei do lugar em 

que configurado o dano, à livre escolha da parte lesada: 

 

Artículo 52. (Obligaciones que nacen sin convención. 
Ley aplicable). (1.) Las obligaciones no contractuales 
se rigen por la ley del lugar donde se produjo el 
hecho o acto, lícito o ilícito que las genera o por la ley 
del lugar donde se produjo el daño, a opción del 
damnificado.15 

   

  Percebe-se, portanto, que, à maneira do Protocolo de São Luiz, 

em seu art. 7o, alínea “a” (o qual estabelece a jurisdição concorrente do foro 

do local do acidente), também o Direito interno uruguaio confere jurisdição 

concorrente aos tribunais uruguaios para o feito, à luz do art. 52.1. e do art. 

56.3. da sua Ley General de Derecho Internacional Privado. Assim, não 

restam dúvidas de que o autor poderia ter proposto a presente demanda 

perante as Cortes do Uruguai, Estado com o qual possui vínculo de 

nacionalidade e, ainda, onde possui domicílio, tendo, porém, optado por 

submeter-se, ao invés disso, à autoridade do Poder Judiciário brasileiro. 

 

                                            
14 Tradução livre: “Jurisdição internacional. Soluções gerais. Sem prejuízo de normas contidas em 
convenção internacional, ou, na falta dessas, os tribunais da República têm competência na esfera 
internacional: (3) Quanto a matéria que constitui o objeto da pretensão deduzida se rege pela lei 
uruguaia, segundo as normas de conflito de leis da República”. 
15 Tradução livre: “Obrigações que nascem sem convenção. Lei aplicável. (1.) Las obrigações não 
contratuais regem-se pela lei do lugar onde se produziu o fato ou ato, lícito ou ilícito, que as gera, ou 
pela lei do lugar onde se produziu o dano, à escolha do lesado”. 
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II. “FORUM SHOPPING”, “FORUM NON CONVENIENS” 

E LITISPENDÊNCIA INTERNACIONAL. 

 

Na verdade, a opção do autor por demandar no foro brasileiro 

constitui exemplo da prática que se denomina forum shopping, conceituada 

como o exercício do direito potestativo de escolha, pelas partes, com 

fundamento no princípio da autonomia da vontade, do foro da sua 

preferência, optando comumente por aquele que melhor atenda as suas 

necessidades e interesses, o que pressupõe uma postura estratégica do 

litigante, à luz das suas expectativas de acesso à justiça e de favorecimento 

pelo sistema legal escolhido, entre os distintos foros potencialmente 

disponíveis à propositura da sua contenda16. No exercício do forum 

shopping, o litigante elege o foro que lhe parece “mais amigável”, dentre as 

opções de que dispõe, optando por aquele em que imagina que a sua causa 

será mais favoravelmente apreciada, com maiores chances de êxito17. 

Ressalto, com isso, a plena licitude da conduta processual do 

autor e da opção por ele feita. Por um lado, porque ela está ao abrigo do art. 

12, “caput”, da LINDB, do art. 88, I, do CPC, e do art. 7o, alínea “b”, do 

Protocolo de São Luiz. Por outro, porque o caso em apreço não dá azo à 

aplicação da doutrina do forum non conveniens. Trata-se de criação 

jurisprudencial dos ordenamentos jurídicos do sistema anglo-saxônico, que 

confere ao magistrado com jurisdição internacional concorrente a 

prerrogativa de apreciar, casuisticamente, a conveniência de julgar litígios 

dotados de elemento de estraneidade. Assiste-lhe, assim, o poder de negar 

a prestação jurisdicional, caso a jurisdição concorrente de outro Estado 

                                            
16 WHYTOCK, Christopher. The evolving forum shopping system. Cornell Law Review, vol. 96, 

2010-2011, p. 481-534. 
17 JUENGER, Frederich K. Forum non conveniens – who needs it? In: Abuse of procedural rights: 
comparative standards of procedural fairness. The Hague / London / Boston: Kluwer Law 

International, 1998, p. 351. 



 
 
 
 
 
 
UGS 

Nº 70061035572 (N° CNJ: 0296120-29.2014.8.21.7000) 

2014/CÍVEL 
 

   20 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

mostre-se mais adequada aos interesses das partes e à boa administração 

da Justiça18. A aplicação da doutrina do forum non conveniens aqui descabe 

porque, como bem observa Ives Gandra da Silva Martins19: 

 

Nos países que adotam a lei civil, como é o caso do 
Brasil, as extensões e limitações da jurisdição 
internacional configuram matéria que se encontra 
positivada nas normas de competência geral ou 
internacional, não competindo ao juiz senão aplicá-
las, sem campos atuação discricionária. 

 

Portanto, muito embora o Protocolo de São Luiz (art. 7o, alínea 

“a”) e a Ley General de Derecho Internacional Privado da República Oriental 

do Uruguai (art. 52.1. c/c art. 56.3) confiram jurisdição às cortes uruguaias 

para este litígio, a aplicação obrigatória das normas brasileiras de 

competência internacional concorrente, pelo Poder Judiciário pátrio, não dá 

margem a eventual exame quanto à adequação e à pertinência da escolha 

do autor, devendo-se acatá-la, sem questionamentos. Nesse sentido, a 

propósito, já decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça20. 

  De outra parte, cabe ressaltar que não há notícia, nos autos, de 

que o autor tenha também exercido a sua pretensão contra a ré perante os 

tribunais uruguaios, valendo-se da jurisdição internacional concorrente das 

suas Cortes. Sendo assim, visto que não é verdade o que não está nos 

                                            
18 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Problemas relativos a litígios internacionais. In: Temas de 
direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 145; JATAHY, Vera Maria Barrera. Do conflito 
de jurisdições: a competência internacional da justiça brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
p. 36-38; NERY JUNIOR, Nelson. Competência no processo civil norte-americano: o instituto do 
forum (non) conveniens. Revista dos Tribunais, vol. 781, nov. / 2000, p. 28. 
19 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Parecer: Jurisdição internacional. Ajuizamento de ação no 
Brasil por força da aplicação da teoria do forum non conveniens por parte da justiça americana. 
Hipótese que não se enquadra nos arts. 88 e 89 do CPC. Inexistência de jurisdição no Brasil. 
Indeferimento de inicial. Inocorrência de citação e de composição da lide. Falta de legítimo 
interesse dos pretensos réus para recorrer. In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Org.), BAPTISTA, 
Luiz Olavo (Org.). Doutrinas essenciais de direito internacional. Vol. IV. Direito Internacional 

Privado: Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1201-1227. 
20 Medida Cautelar n. 15.398/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 

02/04/2009, DJe 23/04/2009. 
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autos (“quod non est in actis non est in mundo”) tem-se que, neste momento, 

não tramita perante a Justiça uruguaia litígio com as partes, a causa de pedir 

e o pedido idênticos à presente causa (art. 301, §2o, CPC). Ainda que assim 

não fosse, porém, não existiria óbice ao processo e ao julgamento deste 

caso, pois, como é sabido, o art. 90 do Código de Processo Civil estabelece 

que “a ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta que 

a autoridade judiciária brasileira da mesma causa e das que lhe são conexas”, o que está 

em plena consonância com o já referido caráter concorrente, e não 

exclusivo, da jurisdição consagrada pelas hipóteses do seu art. 8821 22. 

 

  III. COMPETÊNCIA INTERNA. 

   

Viu-se que o autor inicialmente ajuizou a ação perante a Vara 

Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento 

(fl. 06), tendo aquele Juízo declinado da competência para a Justiça 

Estadual (fl. 86), em decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (fls. 105/106). Entretanto, assim como o 

Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Santana do Livramento, para a qual 

foi redistribuída a demanda, também deixo de suscitar conflito de 

competência ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, I, “o”, 

da Constituição da República, na medida em que, de fato, não se trata de 

hipótese de competência da Justiça Federal. 

  Com efeito, a norma inserta no art. 109, III, da Constituição – 

ao teor do qual compete à Justiça Federal de primeira instância processar e 

                                            
21 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Relações entre processos instaurados, sobre a lide civil, no 
Brasil e em país estrangeiro. In: Doutrina Essenciais de Processo Civil. Vol. II. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 1099; MAGALHÃES, José Carlos de. Competência internacional do juiz 
brasileiro e denegação de justiça. Revista dos Tribunais, vol. 630, abr / 1988, p. 52. 
22 Nesse sentido, na jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada 
n. 4.127, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavaski, Corte Especial, Julgado 

em 29/08/2012, DJe 27/09/2012. 
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julgar “as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional” – tem sido interpretada de modo 

restritivo, no sentido de que nela somente se enquadram os litígios nos quais 

houver discussão específica do (des)cumprimento de preceito constante do 

tratado internacional23. Por esse motivo, a contenda em exame não se 

amolda à hipótese do art. 109, III, da Constituição, pois aqui não se debate o 

eventual descumprimento de qualquer das cláusulas do Protocolo de São 

Luiz, limitando-se a pertinência do tratado, no caso, a designar as jurisdições 

internacionalmente concorrentes e o Direito a partir do qual deve ser 

enfrentado o mérito, questão a cujo exame procedo, no tópico a seguir. 

 

IV. DIREITO APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

 

Ao arrolar as diferentes regras de solução de conflitos de leis 

no espaço aplicáveis, no Brasil, aos casos multiconectados, a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe, em seu art. 9o, “caput”, 

que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se 

constituírem”. Sem deixar de reconhecer que a doutrina brasileira 

tradicionalmente limita a incidência de tal dispositivo à determinação da lei 

aplicável às obrigações de caráter contratual, Maristela Basso pondera que a 

norma deve incidir também sobre as relações obrigacionais decorrentes de 

atos ilícitos, na medida em que, tanto quanto o contrato, também os delitos e 

os quase-delitos definem-se como fontes de obrigação entre particulares24. 

Cláudia Lima Marques igualmente posiciona-se no sentido da aplicabilidade 

do art. 9o, “caput”, da LINDB para as obrigações contratuais e 

                                            
23 Nesse sentido: Supremo Tribunal Federal. Conflito de Jurisdição n. 6.147/RS. Rel. Min. Xavier de 
Albuquerque, Tribunal Pleno, DJe 19/04/1979; Supremo Tribunal Federal. Conflito de Jurisdição n. 
6.528/RJ, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJe 27/03/1987; Superior Tribunal de Justiça. 
Conflito de competência n. 121.252/PR. Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 17/06/2013. 
24 BASSO, Maristela. op. cit., p. 236-237. 
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extracontratuais25. Assim, a incidência do art. 9o, “caput”, da LINDB conduz, 

no caso concreto, ao deslinde do mérito do litígio com base no Direito 

uruguaio, já que, como visto, o acidente descrito na petição inicial ocorreu no 

Departamento de Rivera26. 

Cabe pontuar que tal interpretação do art. 9o, “caput”, da 

LINDB – por ensejar a aplicação da lei do local da constituição das 

obrigações contratuais (“locus regit actum” ou “ius loci celebrationis”) e 

extracontratuais (“lex loci delicti”) – afigura-se a mais correta, ao meu sentir, 

porque, por meio dela, o Juiz não institui critério de diferenciação não 

previsto pelo legislador, não excluindo do âmbito de incidência da norma 

situações não explicitadas no seu texto. Se o art. 9o, “caput”, da LINDB 

refere-se de modo genérico às obrigações, sem especificar se somente 

contratuais ou não, há de interpretar-se o preceito no sentido de que se 

aplica às hipóteses de responsabilidade civil contratual e extracontratual, 

simultaneamente. Ademais, o uso da regra “lex loci delicti” para determinar a 

lei que rege os litígios decorrentes de atos ilícitos multiconectados possui 

largo respaldo na doutrina clássica brasileira27. 

O recurso ao Direito uruguaio para o enfrentamento do mérito 

desta causa não se dá, porém, apenas com base na norma do art. 9o, 

                                            
25 MARQUES, Cláudia Lima. Novos rumos do direito internacional privado quanto às obrigações 
resultantes de atos ilícitos, em especial em acidentes de trânsito. In: MAZZUOLI, Valerio de 
Oliveira (Org.), BAPTISTA, Luiz Olavo (Org.). Doutrinas essenciais de direito internacional. Vol. IV. 

Direito Internacional Privado: Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 995-1029. 
26 Na Apelação Cível n. 70059127712, de minha Relatoria, o litígio dizia respeito ao pedido de 
indenização formulado, pelas co-autoras, brasileiras com domicílio no Brasil, em face da empresa de 
turismo brasileira responsável pela sua viagem de turismo ao Chile, durante a qual uma das 
demandantes sofreu acidente de trânsito. Tratava-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil 
contratual, pois fundada na violação da cláusula de incolumidade subjacente ao contrato de transporte 
(art. 734 do Código Civil) celebrado no Brasil, tendo-se, por isso, aplicado o Direito brasileiro 
(Apelação Cível n. 70059127712, Décima Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator: Des. Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 11.12.2014). 
27 BEVILAQUA, Clovis. Princípios elementares de direito internacional privado. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1944, p. 372; VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1970, p. 203; TENÓRIO, Oscar. Direito internacional privado. 6. ed. Vol. II. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 182; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de 
direito internacional privado. Tomo II. Parte Especial. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1935, 

p. 174-175. 
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“caput”, da LINDB e na sua apropriada exegese. Além do dispositivo de 

direito interno em questão, também o Protocolo de São Luiz ocupa-se de 

designar o direito aplicável aos casos de responsabilidade civil emergente de 

acidentes de trânsito – de tal sorte que a sua pertinência ao presente caso 

transcende a esfera da designação das jurisdições competentes para o 

processo e o julgamento da demanda. O art. 3o do Protocolo de São Luiz 

estabelece, como regra geral, que “a responsabilidade civil por acidentes de trânsito 

será regida pelo direito interno do Estado Parte em cujo território ocorreu o acidente”. 

Porém, ainda conforme o seu art. 3o, “se no acidente participarem ou resultarem 

atingidas unicamente pessoas domiciliadas em outro Estado Parte, o mesmo será regido 

pelo direito interno deste último”28. Já o art. 4o do Protocolo estabelece como 

direito aplicável aquele do Estado Parte do local do sinistro, para reger a 

responsabilidade civil por danos sofridos nas coisas alheias aos veículos 

acidentados. Por seu turno, o seu art. 5o declara que “qualquer que seja o direito 

aplicável à responsabilidade, levar-se-ão em conta as regras de circulação e segurança em 

vigor no lugar e no momento do acidente”. 

No caso em tela, uma vez que o autor tem domicílio no Uruguai 

a ré, no Brasil, a não-coincidência dos domicílios das partes envolvidas no 

sinistro impõe a aplicação da regra geral do art. 3o do Protocolo, isto é, 

enseja a incidência do Direito do Uruguai, local do acidente, para o deslinde 

do mérito do litígio. Esclareço, por oportuno, que, conforme o art. 6o do 

Protocolo, o direito aplicável – no caso, o Direito uruguaio – regerá 

especialmente: (a) as condições e a extensão da responsabilidade; (b) as 

causas de isenção, assim como toda delimitação de responsabilidade; (c) a 

existência e a natureza dos danos suscetíveis de reparação; (d) as 

modalidades e a extensão da reparação civil; (e) a responsabilização do 

                                            
28 Assim se deu no julgamento da Apelação Cível n. 70048144836, de que participei como Revisor, 
ocasião em que esta Corte aplicou o Direito brasileiro, na resolução do mérito, devido ao fato de que 
ambas as partes envolvidas no acidente, ocorrido em território argentino, possuíam domicílio no Brasil 
(Apelação Cível n. 70048144836, Décima Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 17.05.2012). 
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proprietário do veículo, por atos ou fatos de seus dependentes, 

subordinados ou qualquer outro usuário a título legítimo; e (f) a prescrição e 

a caducidade da pretensão a ser exercida em Juízo. 

  Em síntese, o correto deslinde da controvérsia ora em exame 

passa – nos termos do art. 9o da LINDB e dos arts. 3o e 4o do Protocolo de 

São Luiz – pela aplicação do Codigo Civil de la República Oriental del 

Uruguay e do Codigo General del Proceso, cujos dispositivos pertinentes 

serão posteriormente analisados (em conjunto com a respectiva doutrina e 

com a respectiva jurisprudência). A incidência do marco legal em tela requer, 

porém, esclarecimentos prévios, necessários em face do caráter ainda 

esporádico de casos de emprego do Direito estrangeiro, pelo Juiz nacional. 

  Pontuo, primeiramente, que não há qualquer óbice à 

identificação, “ex officio”, da incidência da legislação uruguaia ao presente 

caso. Dessa forma, o reconhecimento de ofício da aplicação do Direito 

uruguaio tem lugar ainda que o autor não o tenha suscitado, nas suas 

alegações finais (fls. 178/185) e, sobretudo, no recurso de apelação por 

meio do qual devolveu-se a esta Corte o exame da causa (fls. 204/216). 

Por um lado, porque a sua aplicação deriva de dispositivo da 

lei brasileira – o art. 9o, “caput”, da LINDB –, de tal sorte que, como adverte a 

doutrina29, a eventual não-aplicação do direito estrangeiro, a despeito da 

regra conflitual de direito interno que o designa, redundaria na negativa de 

eficácia, pelo Juiz, da própria regra conflitual dada pela sua ordem jurídica 

interna. Nas palavras de Beat Walter Rechsteiner30: 

 

                                            
29 BASSO, Maristela. op. cit., p. 287-288; ESPÍNDOLA, Eduardo, ESPÍNDOLA Filho, Eduardo. Lei de 
introdução ao Código Civil comentada. Vol. III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1944, p. 387; 
TENÓRIO, Oscar. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 2a. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 
1955, p. 410; VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1980, vol. 1, p. 465-466. 
30 RECHSTEINER, Beat Walter. op. cit., 2012, p. 264. 
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Se o juiz não for obrigado a aplicar o direito 
estrangeiro de ofício, torna-se incerto se o direito 
designado pelas normas do direito internacional 
privado será de fato o aplicado no processo. Não 
existe qualquer garantia, nesse caso, de que a norma 
do direito internacional privado será aplicada como 
ela mesmo ordena, razão pela qual incumbe ao 
próprio juiz tomar a iniciativa de aplicar o direito 
estrangeiro ao processo. 

 

A propósito, no âmbito da normativa de Direito Internacional 

Privado editada sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, 

assim estabelece o art. 2o da Convenção Interamericana sobre Normas 

Gerais de Direito Internacional Privado, ao dispor que “os juízes dos Estados-

partes ficarão obrigados a aplicar o direito estrangeiro tal como o fariam os juízes do Estado 

cujo direito seja aplicável, sem prejuízo de que as partes possam alegar e provar a 

existência e o conteúdo da lei estrangeira invocada”. A Convenção foi aprovada pelo 

Decreto Legislativo n. 36, de 04.04.1995, e promulgada pelo Decreto n. 

1.979, de 09.08.1996, gozando de eficácia, no plano do direito interno 

brasileiro, desde a data de 27.12.199531. 

A aplicação do Direito uruguaio de ofício dá-se, ainda, porque o 

Protocolo de São Luiz define-se, também na lição de Rechsteiner, como 

exemplo de norma integrante do direito internacional privado uniforme, que 

se constitui por regras jurídicas idênticas e indicativas do direito aplicável, 

com vigência em mais de um Estado, sendo que a uniformização das 

normas de direito internacional privado por ele promovida dá-se, 

precisamente, por meio de tratados internacionais32. Dessa forma, tais 

regras são parte do ordenamento jurídico brasileiro, daí decorrendo a 

obrigatoriedade de os Juízes ou tribunais aplicarem-nas, independentemente 

de arguição de qualquer das partes litigantes: 

                                            
31 Cf. informação constante da página oficial da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
Presidência da República, com acesso em 29.03.2015: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1979.htm>. 
32 RECHSTEINER, Beat Walter. Ibidem, p. 74. 
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Na realidade, todas as normas de direito 
internacional privado fazem parte integrante da 
ordem jurídica interna, inclusive aquelas decorrentes 
de um tratado internacional, incorporadas ao 
ordenamento jurídico interno. Como não está visível 
qualquer dificuldade particular para averiguar o 
conteúdo dessas normas ou aplicá-las corretamente, 
não parece certo denegar o seu caráter imperativo. 
Por essas mesmas razões, a doutrina e a 
jurisprudência internacional predominantes frisam o 
dever do juiz de aplicar ‘ex officio’ as normas que 
designam o direito aplicável a uma causa de direito 
privado com conexão internacional. 33 

 

Pontuo, ademais, que o deslinde do mérito com base no Direito 

uruguaio, de ofício, ex vi do Protocolo de São Luiz, remete à antes referida 

necessidade de atuação do Poder Judiciário na salvaguarda e no fomento 

da eficácia dos tratados internacionais, no plano interno. Afinal, o julgamento 

da contenda à luz da lei brasileira – e não da uruguaia – representaria, em 

última análise, a ineficácia das normas do Protocolo de São Luiz indicativas 

do direito aplicável a casos tais como o presente. E cabe ressaltar que o 

descumprimento do tratado não consubstancia afirmação ou exercício de 

soberania, como freqüentemente se afirma, mas sim ato ilícito perante o 

Direito Internacional, imputável ao Estado, frise-se, ao qual assiste a 

responsabilidade internacional por atos ilícitos decorrentes dos seus órgãos 

internos, como os seus tribunais34. 

Ainda no tocante à aplicação de ofício do direito uruguaio, à luz 

do Protocolo, e tendo em vista a referência, acima, à questão da soberania 

nacional, agrego mais um esclarecimento, pertinente em vista do caráter 

ainda restrito do diálogo entre o Poder Judiciário brasileiro e o Direito 

                                            
33 Idem, p. 260-261. 
34 Organização das Nações Unidas. Comissão de Direito Internacional. Projeto de Artigos sobre a 
Responsabilidade Internacional dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos. Anuário da 

Comissão de Direito Internacional, 2001. Vol. II. Art. 4.1. 
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internacional. Como elucida Jacob Dolinger35, longe de representar perda do 

seu poder soberano, a resolução de caso com base na lei estrangeira, pelo 

Juiz nacional, dá-se tão-somente em vista da compreensão de que é 

necessário aplicar a lei emanada de outra soberania, em determinadas 

situações, porque assim se poderá fazer melhor justiça, no caso concreto. 

Na contenda em exame, a presunção do art. 9o, “caput”, da LINDB e do art. 

3o do Protocolo de São Luiz é de que a incidência do Direito uruguaio 

propicia-lhe melhor julgamento, em que pese a ação tenha sido ajuizada 

perante o Poder Judiciário brasileiro. 

Por fim, esclareço que, ao indicar a aplicação do Direito 

uruguaio, o art. 9o da LINDB e o art. 3o do Protocolo de São Luiz remetem 

tão-somente ao direito material dado pelo ordenamento jurídico daquele 

Estado, sem incluir, por isso, as suas normas de Direito Internacional 

Privado – as quais, se levadas em consideração, poderiam determinar a 

incidência, ao presente caso, de outra legislação que não a uruguaia ou a 

brasileira, configurando-se o fenômeno a que a doutrina denomina 

“reenvio”36. No Direito brasileiro, a proibição de reenvio consta de expressa 

disposição legal, a saber, o art. 16 da LINDB, a teor do qual “quando, nos 

termos dos artigos precedentes (os arts. 7o a 11 da Lei, que arrolam os elementos 

de conexão do sistema de Direito Internacional Privado brasileiro), se houver 

de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se 

qualquer remissão por ela feita a outra lei”. 

 

V. INFORMAÇÃO, PROVA E MODO DE APLICAÇÃO DO 

DIREITO ESTRANGEIRO. 

 

                                            
35 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado. Parte Geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 269; Provincianismo no direito internacional privado. Dignidade humana e soberania 
nacional: inversão dos princípios. Revista dos Tribunais, vol. 880, fev. / 2009, p. 33. 
36 BASSO, Maristela. op. cit., p. 284-286. 
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Muito embora o Juiz nacional esteja obrigado a aplicar de ofício 

a legislação estrangeira designada pela norma conflitual, caso as partes não 

a invoquem, disso não decorre que o Magistrado deva estar a par do seu 

teor e alcance: entendimento nesse sentido configuraria exegese irrazoável 

do princípio de que a Corte conhece o direito (“iura novit curia”). Assiste ao 

Juiz, assim, a faculdade de, a seu critério, proceder à averiguação do 

conteúdo do direito estrangeiro que deve reger o litígio ou, então, exigir que 

as partes o demonstrem, o que se depreende da redação do art. 14 da 

LINDB (“Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do 

teor e da vigência”) e do art. 337 do CPC (“A parte, que alegar direito municipal, 

estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o 

determinar o juiz”)37. E, em que pese tal esteja em conformidade com a 

iniciativa probatória que o art. 130 do CPC outorga ao Magistrado38, não há 

dispositivo legal que discipline como será feita a eventual apuração do 

conteúdo do direito estrangeiro – por ação das partes ou do Juiz –, razão 

pela qual Nadia de Araújo39 aponta que se deve recorrer, nesse aspecto, 

aos tratados incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. 

No que diz respeito aos meios de prova do direito estrangeiro 

ao alcance das partes, segundo o art. 409 da Convenção de Direito 

Internacional Privado de Havana40 (“Código de Bustamante”)41, por exemplo, 

                                            
37 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo Cintra. Prova do direito estrangeiro. In: MAZZUOLI, Valerio de 
Oliveira (Org.), BAPTISTA, Luiz Olavo (Org.). Doutrinas essenciais de direito internacional. Vol. IV. 

Direito Internacional Privado: Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 869-893; 
MARTINS, Ildésio. A lei estrangeira. Necessidade do seu conhecimento – prova do seu conteúdo 
e da sua vigência. Revista dos Tribunais, vol. 209, mar. / 1951, p. 03. 
38 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Competência internacional – prova do direito estrangeiro – 
ônus de quem o alega. Revista de Processo, vol. 91, jul. / 1998, p. 91; NERY Jr., Nelson, NERY, 
Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 472-473; DAVID, Cyrille. La loi 
étrangère devant le juge du fond. In: BATIFFOL, Henri (Org.), FRANCESCAKIS, Ph. (Org.). 

Bibliothèque de droit international privé. Vol. III. Paris: Librairie Dalloz, 1965, p. 161. 
39 ARAÚJO, Nadia de. Direito internacional privado. Teoria e prática brasileira. 5. ed. atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 278. 
40 Aprovada pelo Decreto n. 5.647, de 08.02.1929, e promulgada pelo Decreto n. 18.871, de 
13.08.1929. 
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essas poderão comprová-lo por meio de certidão da lavra de dois advogados 

em exercício do Estado de cuja legislação se trate. E, segundo o art. 3o da 

Convenção Interamericana sobre Prova e Informação Acerca do Direito 

Estrangeiro42, poderão fazê-lo por meio da juntada de cópias autenticadas 

de textos legais, com indicação de sua vigência, ou de precedentes judiciais, 

bem como pela apresentação de pareceres de advogados ou de técnicos na 

matéria. O Supremo Tribunal Federal já reputou suficiente a certidão 

juramentada assinada por um advogado do país de origem da lei aplicável, 

conforme as normas internacionais em tela.43 

Por outro lado, no tocante à averiguação do conteúdo do direito 

estrangeiro por parte do Juiz, mecanismos para tal são dados tanto pelo 

Código de Bustamante (arts. 410 e 411) e pela Convenção Interamericana 

sobre Prova e Informação acerca do Direito Estrangeiro (arts. 4o a 7o) quanto 

pelo Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 

Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do 

Mercosul44 (“Protocolo de Las Leñas”) (arts. 28 a 30). Tais tratados 

consagram procedimentos de pesquisa e informação do direito estrangeiro 

passíveis de consecução por via diplomática ou por intermédio dos órgãos 

dos seus Estados partes que tenham sido designados como Autoridades 

Centrais responsáveis por tais modalidades de cooperação jurídica 

internacional – no caso do Brasil, o Ministério da Justiça45. 

                                                                                                                            
41 Sem desconhecer que a República Oriental do Uruguai não ratificou o Código de Bustamante, 
reputo-o ainda assim aplicável ao presente litígio, por considerar que a sua incidência não se limita 
aos casos nos quais somente litiguem nacionais de Estados que tenham aderido ao tratado. Nadia de 
Araújo destaca que tal entendimento possui respaldo na doutrina de Clovis Bevilaqua e na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARAÚJO, Nadia de. Ibidem, p. 81). 
42 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 46, de 10.04.1995, e promulgada pelo Decreto n. 1.925, de 
10.06.1996. 
43 Nesse sentido: Sentença Estrangeira Contestada n. 6.697, Relator: Min. Joaquim Barbosa, 

Tribunal Pleno, Julgado em 23.06.2004, DJ 27.08.2004. 
44 Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 1.021, de 24.11.2005, e promulgado pelo Decreto n. 6.891, de 
02.07.2009. 
45 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Departamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Manual de cooperação jurídica internacional e 
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Assim como ora se acham ao alcance desta Corte, os meios de 

prova em questão estavam à disposição do Juízo de primeira instância, que, 

contudo, deles não se valeu, deixando de propiciar a adequada instrução da 

demanda, no tocante ao Direito aplicável. Neste momento processual, porém, 

deixo de fazer uso de tais mecanismos, por entender que tanto a remessa dos 

autos à origem, para a execução de diligências probatórias, pelas partes, acerca 

do teor do Direito estrangeiro, quanto o recurso a qualquer dos instrumentos de 

cooperação jurídica acima referidos, acarretaria desnecessário ônus temporal à 

tramitação do processo, postergando a resolução final da lide, que tramita desde 

o final do ano de 2012. Assim, de modo a propiciar o pronto julgamento do feito, 

em atenção à garantia constitucionalmente prevista da duração razoável do 

processo (art. 5o, LXXVIII), busquei suprir a lacuna atinente ao conteúdo e ao 

alcance do Direito uruguaio por meio de pesquisa legislativa, bibliográfica e 

jurisprudencial viabilizada, em grande medida, pelo acesso à internet, 

particularmente ao site da Suprema Corte de Justiça da República Oriental do 

Uruguai, cujos precedentes sobre responsabilidade civil em acidente de trânsito 

serão adiante mencionados. 

A propósito, cabe esclarecer que o exame dos aspectos do Direito 

uruguaio pertinentes ao caso não se limitou aos dispositivos de lei porque a 

aplicação do Direito estrangeiro deve dar-se, pelo juiz nacional, como o faria o 

juiz estrangeiro, isto é, considerando os critérios interpretativos extraídos da 

literatura jurídica e da jurisprudência, ou, eventualmente, até mesmo dos usos e 

costumes daquele ordenamento. Assim aconselha a doutrina46 e assim 

                                                                                                                            
recuperação de ativos. Cooperação em matéria civil. 3. ed. Brasília, Ministério da Justiça, 2012, p. 

22. 
46 BAPTISTA, Luiz Olavo. Aplicação do direito estrangeiro pelo juiz brasileiro. Revista de 

Informação Legislativa do Senado Federal, ano 36, n. 142, abr. / jun. 1999, p. 267-278; 
RECHSTEINER, Beat Walter. Aplicação do direito estrangeiro no processo civil pelos tribunais 
suíços em relação ao Brasil. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1989, 
p. 33-34; VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1980, vol. 1, p. 475. 
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determina o art. 2o da antes citada Convenção Interamericana sobre Normas 

Gerais de Direito Internacional Privado. 

 

VI. EXAME DOS LIMITES À APLICAÇÃO DO DIREITO 

ESTRANGEIRO. 

 

O art. 17 da LINDB estabelece que “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”. 

Disposição semelhante consta do art. 5o da Convenção Interamericana 

sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, nos termos do qual “A 

lei declarada aplicável por uma convenção de direito internacional privado pode ser 

recusada no território de um Estado signatário que a considere manifestamente contrária 

aos princípios da sua ordem pública”. Vê-se que se trata de dispositivos que 

consagram a chamada exceção de ordem pública como causa da aplicação 

do Direito estrangeiro pelo Juiz nacional, no âmbito do litígio de conexão 

internacional, como explica Maristela Basso47: 

 

Os limites estabelecidos a partir da norma contida no 
art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro decorrem da imperatividade de regras e 
princípios que desempenham uma espécie de 
“defesa” do ordenamento jurídico doméstico contra a 
presença do direito estrangeiro, quando este seja, 
em sua essência, incompatível com o ‘sistema de 
valores e fundamentos’ que mantêm a integridade e 
a unidade da ordem jurídica de determinado Estado. 

 

Desse modo, o recurso à norma inserta no art. 17 da LINDB 

define-se como hipótese excepcional, com vistas a vedar / afastar a 

aplicação do Direito estrangeiro, tão-somente nas hipóteses em que a sua 

                                            
47 BASSO, Maristela. op. cit., p. 316. 
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incidência conduza a resultado prático incompatível com os princípios 

fundamentais do ordenamento vigente do Juiz nacional. E, na medida em 

que a ordem pública qualifica-se como “noção fluida, relativíssima, que se 

amolda a cada sistema jurídico, em cada época, e fica entregue à 

jurisprudência em cada caso”48, não se deve buscar conceituá-la, 

abstratamente, mas sim identificar, no caso concreto, se o Direito 

estrangeiro aplicável ao caso está, ou não, em manifesta dissonância com 

os fundamentos da ordem jurídica do foro – o que somente pode competir ao 

Juiz, como bem destaca Jacob Dolinger49. 

O caso em apreço dispensa maiores considerações a esse 

respeito. Neste litígio, não há óbice à aplicação do Direito material uruguaio 

porque, como adiante se verá, o teor das normas evocadas na resolução do 

mérito não destoa significativamente dos preceitos a elas correspondentes, 

no ordenamento brasileiro. Nota-se, na verdade, grande harmonia entre as 

regras uruguaias e brasileiras de atribuição de responsabilidade civil. De 

igual modo, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça uruguaia em 

matéria de responsabilidade civil em acidente de trânsito – ainda que com 

certas peculiaridades terminológicas – baseia-se nos mesmos pressupostos 

e equaciona questões jurídicas de modo semelhante a esta Câmara, ao 

julgar, à luz do direito brasileiro, casos sem conexão internacional. 

Logicamente, portanto, a aplicação das normas uruguaias pertinentes não 

pode representar qualquer violação a preceitos fundamentais do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Agrego que, no caso, também conduz à aplicação do direito 

uruguaio, sem interdições, o fato de que a ordem jurídica brasileira não 

contempla norma de proteção de interesse nacional lesado, relativamente à 

                                            
48 VALLADÃO, Haroldo. Ibidem, p. 496. 
49 DOLINGER, Jacob. Provincianismo no direito internacional privado. Dignidade humana e 
soberania nacional: inversão dos princípios. Revista dos Tribunais, vol. 880, fev. / 2009, p. 33. 
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matéria posta em exame. Não há, em matéria de reparação civil por ato 

ilícito, norma brasileira que afaste a aplicação do direito estrangeiro, com 

vistas à aplicação imediata do Direito pátrio, tal como se dá, em matéria de 

sucessões de bens de estrangeiros situados em território nacional, por força 

do art. 5o, XXXI, da Constituição da República (“A sucessão de bens de 

estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 

dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do ‘de cujus’”), 

cujo teor consta também do art. 10, §1o, da LINDB. 

 

VII. REGIME JURÍDICO DOS DOCUMENTOS DE 

PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA E DO EXAME DA PROVA SOBRE OS 

FATOS OCORRIDOS NO EXTERIOR. 

 

Do exame dos autos, verifica-se que, com o intuito de 

comprovar os fatos constitutivos do direito que reivindica, o autor acostou à 

petição inicial cópia dos seguintes documentos: (a) contra-cheques 

referentes aos meses de outubro de 2010 e setembro de 2011 (fls. 18/19); 

(b) contrato de compra e venda da sua motocicleta, envolvida no acidente (fl. 

20); (c) certidão de registro do seu veículo junto ao Departamento Estadual 

de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS (fl. 21); (d) dossiê de 

internação da Cooperativa Médica de Rivera, Uruguai – COMERI, que inclui 

prontuários, laudos de discrição de cirurgias, relatórios de evolução clínica, 

etc. (fls. 22/66); (e) relatório de exame de tomografia computadorizada de 

tórax realizado pelo Centro Internacional de Tomografia Axial 

Computadorizada de Santana do Livramento/RS (fls. 67/68); (f) relatório de  

exame de tomografia computadorizada de tórax e seios faciais realizado 

pela Cooperativa Assistencial Médica de Rivera, Uruguai (fls. 69/71); (g) nota 

fiscal dos reparos efetuados no seu veículo, emitida em 02.06.2011 (fls. 
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72/73); (h) registro do acidente efetuado pela Jefatura de Policia de Rivera 

(fls. 75/78); e (i.) registros fotográficos que, em tese, retratam o autor, 

durante o período de convalescença hospitalar (fls. 82 e 84). Verifica-se, 

ainda, que a essas provas documentais soma-se a prova testemunhal cuja 

degravação consta das fls. 158/17v. Desse modo, e tendo em vista que, com 

exceção dos documentos apontados nos itens “c”, “e” e “g” – e, por óbvio, 

dos registros fotográficos (item “i”) –, os demais provêm do Exterior e estão 

redigidos em língua espanhola, reputo pertinentes dois esclarecimentos, 

acerca do regime jurídico dos documentos de procedência estrangeira e da 

disciplina acerca da prova dos fatos ocorridos fora do território nacional. 

Nesse ponto, o correto julgamento do caso reclama a aplicação 

do art. 13 da LINDB, segundo o qual “a prova dos fatos ocorridos em país 

estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, 

não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça”. Maristela 

Basso explica a adequada interpretação da norma: 

 

Em seu alcance normativo, o art. 13 parece delimitar 
dois regimes distintos aplicáveis sobre as provas de 
fatos / atos ocorridos no estrangeiro. De um lado, ele 
estabelece que as provas serão realizadas segundo 
a lei do local em que os fatos tenham ocorrido, 
portanto submetidas à “lex loci”. De outro, quanto aos 
meios probatórios, no entanto, o art. 13 ressalva a 
aplicação da lei processual brasileira, segundo a “lex 
fori”, portanto. A norma contida no dispositivo 
comentado fundamenta-se no princípio da 
territorialidade em matéria processual, de modo que 
o juiz não poderá se valer de provas não admitidas 
segundo o direito brasileiro no momento da formação 
do seu livre convencimento.50 

 

Tem-se, pois, por um lado, que a legislação uruguaia disciplina 

a produção da prova dos fatos ocorridos em território uruguaio e constitui-se 

                                            
50 BASSO, Maristela. op. cit., p. 297. 
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como parâmetro para a aferição da sua regularidade extrínseca. Nesse 

particular, não há razão para esta Corte reputar incompatíveis com as 

normas da Ley n. 15.982 (Código General de Proceso)51 as provas acima 

listadas: a ré em momento algum insurgiu-se a esse respeito, não as tendo 

impugnado, e, neste momento processual, tampouco se trata de matéria 

devolvida ao exame desta Corte, achando-se, pois, preclusa a questão. 

Por outro lado, tem-se que a legislação brasileira determina, 

por exemplo, os meios de produção de prova admissíveis à instrução da 

demanda e a forma como serão produzidas. Nesse ponto, imperativo 

destacar que, se os meios de prova de que se valeu o autor (prova 

testemunhal e prova documental) encontram evidente respaldo na legislação 

pátria (à luz do art. 332 do CPC), não escapa à atenção deste Juízo que a 

inquirição das testemunhas Carlos Maria Cunha Rochas (fl. 165), Marcos 

Cornejo Antunes (fl. 168v) e Raúl Ernesto Hernández (fl. 171v) – todos com 

domicílio em território uruguaio – não se deu por meio do procedimento de 

expedição de cartas rogatórias ativas, mas sim como se fossem domiciliadas 

na Comarca de Santana do Livramento. Em outros termos, o Juízo de 

origem não procedeu na forma do art. 210 do Código de Processo Civil e de 

tratados multilaterais que disciplinam a cooperação jurídica internacional, 

tais como a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias52, cujo art. 

7o, a propósito, dispõe que “as autoridades judiciárias das zonas fronteiriças dos 

Estados Partes poderão dar cumprimento, de forma direta, sem necessidade de legalização, 

às cartas rogatórias previstas nesta Convenção”. Contudo, com fundamento no 

princípio da instrumentalidade das formas, que a legislação processual 

brasileira consagra (arts. 154, 244 e 249, §2 o, CPC), consigno a plena 

validade das provas testemunhais em questão. 

                                            
51 Em: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15982&Anchor>. Acesso em 
17.04.2015. 
52 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 61, de 19.04.1995, e promulgada pelo Decreto n. 1.899, de 
09.05.1996. 
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Ainda no tocante à validade dos documentos estrangeiros 

trazidos aos autos, cabe ressaltar que não se lhes aplica a exigência de 

registro no Registro de Títulos e Documentos, a fim de que possam surtir 

efeitos, perante qualquer instância, juízo ou tribunal, no Brasil. A exigência 

nesse sentido, dada pelo art. 129, VI, e pelo art. 148, ambos da Lei n. 

6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), constitui condição de eficácia das 

obrigações eventualmente constantes de documento de procedência 

estrangeira, não se tratando, por isso, de pré-requisito para a sua utilização 

como meio de prova, no país53. 

Ademais, tampouco há falar na necessidade da sua tradução, 

por profissional juramentado: muito embora assim exijam o art. 224 do 

Código Civil e o art. 157 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de 

Justiça, no exercício da sua competência de interpretação e uniformização 

do Direito Federal, já consolidou entendimento da dispensa da tradução 

juramentada, nas hipóteses em que (i.) a parte interessada não contestar a 

sua validade e (ii.) o Juízo ou Tribunal considerar o(s) documento(s) em 

língua estrangeira de fácil compreensão54. Sendo essas as circunstâncias do 

presente caso, porque redigidos os documentos em língua espanhola e 

porque não impugnados pela ré, não há razão para exigir-se a sua tradução 

juramentada – o que, aliás, se assim ocorresse, estaria em descompasso 

com a doutrina do formalismo valorativo, como já me pronunciei, em 

precedente desta Corte55. 

                                            
53 Recurso Especial n. 924.992/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

Julgado em 19.05.2011, DJe 26.05.2011. 
54 Nesse sentido: Recurso Especial n. 1.231.152/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
Julgado em 20.08.2012, DJe 18.10.2013; Agravo Regimental no Recurso Especial n. 
1.316.392/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 22.05.2012, DJe 
28.05.2012; Recurso Especial n. 616.103/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

Julgado em 14.09.2004, DJe 27.09.2004. 
55 Agravo n. 70056316078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, Relator Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 10.10.2013. 
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Por todas as razões expostas, portanto, estou consignando a 

plena admissibilidade e a plena regularidade formal de todas as provas 

produzidas nos autos, com base nas quais prosseguirei ao exame do mérito. 

 

VIII. MÉRITO. 

 

A título de intróito à análise legal do mérito, pontuo que a 

pretensão condenatória do autor não está fulminada pela prescrição, na 

medida em que o acidente descrito na petição inicial ocorreu na data de 

05.12.2010 e a presente ação foi ajuizada em 12.06.2012. Isto é, a 

propositura da demanda deu-se anteriormente ao transcurso do prazo de 04 

(quatro) anos a que alude o art. 1.332 do Código Civil da República Oriental 

do Uruguai (“La acción concedida al damnificado prescribe en cuatro años contados 

desde la perpetración del hecho ilícito”56), o qual se aplica a pretensões 

indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual e cujo 

cômputo tem início, note-se, na data do cometimento do ato ilícito – não na 

data da ocorrência do dano, caso ambas não coincidam –, como leciona o 

máximo civilista uruguaio, Jorge Gamarra57. 

Assim, a prescrição não constitui óbice ao exame das 

alegações do autor, cuja eventual procedência depende do preenchimento, 

no caso, dos pressupostos dados pelo art. 1.319 do Código Civil, ou 

porventura do seu art. 1.324, cujas redações transcrevo a seguir: 

 

Artículo 1.319. Todo hecho ilícito del hombre que 
causa a otro un daño, impone a aquél por cuyo dolo, 

                                            
56 Tradução livre: “A ação concedida ao lesado prescreve em quatro anos, a contar da data da 
perpetração do ato ilícito”. 
57 GAMARRA, Jorge. Tratado de derecho civil uruguayo. Tomo XIX. 3. ed. Montevideo: Fundación 

de Cultura Universitaria, 1992, p. 155. 
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culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de 
repararlo. 
Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo esto 
es, con intención de danar constituye un delito; 
cuando falta esa intención de danar, el hecho ilícito 
constituye un cuasidelito. 
En uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo 
o positivo, según que el deber infringido consista em 
hacer o no hacer.58 

 

Artículo 1.324. Hay obligación de reparar no solo el 
daño que se causa por hecho próprio, sino también el 
causado por el hecho de las personas que uno tiene 
bajo su dependência o por las cosas de que uno se 
sirve o están a su cuidado. 
(...) 
La responsabilidad de se trata en los casos de este 
artículo cesará quando las personas en ellos 
mencionadas prueben que emplearon toda la 
diligencia de un buen padre de família para prevenir el 
daño.59 

 

O renomado civilista uruguaio Gustavo Ordoqui Castilla explica 

que, diferentemente do que ocorre com a responsabilidade por ato próprio 

(art. 1.319), na responsabilidade por ato alheio, de acordo com o art. 1.324, 

parte final, do Código Civil, a responsabilidade cessa em face da prova do 

uso da diligência “de um bom pai de família” para prevenir o dano, o que 

determina uma presunção juris tantum contra o demandado, cabendo-lhe 

produzir a prova com o intuito de exonerar-se de responsabilidade60. 

                                            
58 Tradução livre: “Todo ato ilícito do homem que causa a outro um dano impõe a obrigação de repará-
lo àquele que o causou, por dolo, culpa ou negligência. Quando o ato ilícito comete-se com dolo, isto 
é, com intenção de causar dano, constitui um delito; quando falta essa intenção de lesar, o ato ilícito 
constitui um quase-delito. Em um ou outro caso, o ato ilícito pode ser negativo ou positivo, caso o 
dever infringido consista em fazer ou não fazer”. 
59 Tradução livre: “Há obrigação de reparar não apenas o dano que se casa por ato próprio, como 

também aquele dano causado por ato das pessoas que alguém tem sob a sua dependência ou pelas 
coisas de que um se utiliza ou estão sob os seus cuidados. (...) A responsabilidade de que tratam os 
casos deste artigo cessará quando as pessoas nele mencionadas provem que usaram toda a 
diligência de um bom pai de família para prevenir o dano”. 
60 ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. Derecho extracontractual. Vol. II. Compendio de responsabilidad 

extracontractual. Montevideo: A. M. Fernández, 1974, p. 199. 
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De qualquer forma, em que pese distinções quanto ao seu 

âmbito de incidência, ambos os preceitos (o art. 1.319 e o art. 1.324 da lei 

civil uruguaia) consagram modelo de responsabilidade civil de matriz 

subjetiva, tal qual o regramento brasileiro sobre a matéria. Afinal, como o já 

citado Jorge Gamarra61 também explica, à luz dos mencionados dispositivos, 

a responsabilidade civil extracontratual caracteriza-se, no regime uruguaio, 

pela verificação simultânea dos seguintes requisitos: (i.) o ato ilícito, 

compreendido como aquele lesa interesse juridicamente tutelado, por meio 

de violação à lei, à ordem pública, à moral, aos bons costumes; (ii.) a culpa, 

por negligência ou imprudência, ou o dolo; (iii.) o nexo causal; e (iv.) o dano, 

que deve ser direto e imediato, atual, certo e juridicamente relevante, nas 

modalidades de prejuízo moral ou material, por danos emergentes, lucros 

cessantes ou perda de chance62. 

No presente caso, porém, deve afastar-se a regra do art. 1.324 

do Código Civil uruguaio e aplicar-se a regra geral do seu art. 1.319. A 

jurisprudência da Suprema Corte de Justiça uruguaia orienta-se no sentido 

de que, em se tratando de demanda cível condenatória por acidente de 

trânsito, a circunstância de colisão entre dois veículos em movimento – 

hipótese desta contenda – enseja a neutralização das presunções derivadas 

do art. 1.324, para ambos os motoristas. Assim, cabe à parte envolvida no 

sinistro e que toma a iniciativa de ingressar em Juízo a demonstração do 

preenchimento concomitante dos elementos que caracterizam a 

responsabilidade, antes enumerados, em prejuízo do réu. Nesse sentido, a 

Corte Suprema uruguaia manifestou-se, entre outros precedentes, por 

                                            
61 GAMARRA, Jorge. Tratado de derecho civil uruguayo. Tomo XXII. 2. ed. Montevideo: Fundación 

de Cultura Universitaria, 1990, p. 102. 
62 Anuario de derecho civil uruguayo. Tomo XXXII. Jurisprudencia 2001. Montevideo: Fundación de 

Cultura Universitaria, 2002, p. 122. 
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ocasião do julgamento do Recurso de Casación n. 714/201463, do Recurso 

de Casación n. 359/201464 e do Recurso de Casación n. 561/201365. 

Contudo, o exame da comprovação de tais elementos, nos 

autos do caso, deve dar-se não à luz do Direito uruguaio, mas sim do Direito 

brasileiro, pois é a ordem jurídica pátria que indica a força das provas 

constantes dos autos e o modo pelo qual o juiz deve apreciá-las66, nos 

termos do art. 401 do Código de Bustamante (“A apreciação da prova depende da 

lei do julgador”). Incide ao presente caso, portanto, em que pese a aplicação 

do regime de responsabilidade civil regido pelo Código Civil uruguaio, o 

modelo da lei processual brasileira de preponderância das provas. 

Como tenho sustentado em litígios de minha Relatoria, 

particularmente sobre responsabilidade civil em acidente de trânsito, as 

demandas judiciais relativas a direito obrigacional são julgadas a partir do 

modelo de constatação fática da preponderância das provas, não se 

ignorando a impossibilidade de reconstituir-se inteiramente o passado, nos 

autos do processo67. Nenhuma contenda traz, em si, uma verdade absoluta, 

na medida em que “toda decisão judicial envolverá um certo grau de 

probabilidade, cabendo aos personagens processuais (...) ter presente as 

limitações do conhecimento humano”, ou seja, cabe às partes, por meio da 

dialética e das provas, convencer (o juiz), “com determinado grau de 

certeza”, de que um fato é provavelmente verdadeiro.68 Ademais, registro 

que, no âmbito do processo civil, sobretudo nas demandas de direito 

obrigacional, como a presente, a mera dúvida não acarreta, por si só, a 

                                            
63 Recurso de casación n. 741/2014, Julgado em 18/08/2014, Disponível em: < 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=82> 
64 Recurso de casación n. 359/2014, Julgado em 06/12/2004, Disponível em: 

<http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=74> 
65 Recurso de casación n. 561/2013, Julgado em 21/11/2013, Disponível em: < 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=82>. 
66 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado. op. cit., p. 350-351. 
67 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

35. 
68 KNIJNIK, Danilo. op. cit., p. 35. 
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improcedência do pedido, pois tal modelo de constatação das provas aplica-

se ao direito processual penal: 

 

A doutrina segundo a qual uma dúvida razoável é 
necessária para uma absolvição não se aplica aos 
assuntos não-penais. Assim, no processo civil, o 
julgamento deve dar-se em favor daquele favorecido 
pela preponderância da prova. Dito de outra forma, o 
modelo de constatação dos fatos em análise consiste 
em dar por provado o que é “mais provável do que 
não”, valendo notar que “o ‘quantum’ de prova é 
idêntico para o autor e para o réu”.69 

 

Desse modo, deve ser privilegiada a versão dos fatos que, a 

partir das provas trazidas, permite melhor aferir como (provavelmente) 

ocorreram os fatos controvertidos, com maiores segurança e probabilidade. 

Aqui, cumpre averiguar, em síntese, para fins de determinação da 

responsabilidade, se a ré ingressou a via preferencial do autor, em alta 

velocidade, quando da indicação de “pare”, pelo semáforo da Rua Ituzaingó 

(como alegado pelo demandante), ou se, ao invés disso, o autor não cessou, 

indevidamente, o seu deslocamento pela Avenida Brasil, em que pese o 

semáforo indicasse a luz verde para a ré (como por ela alegado). Isto é, 

trata-se de apurar qual das partes avançou o sinal vermelho e, com isso, em 

invasão de via preferencial, deu causa ao acidente. 

Além de ter feito menção vaga e genérica à suposta alta 

velocidade com que a ré trafegava, em clara estimativa a esse respeito, o 

autor não constituiu prova satisfatória, no ponto. A alegação da testemunha 

Carlos Maria Cunha Rochas – que vai ao encontro da versão do autor, no 

sentido de que a ré deslocava-se entre 80km/h e 90km/h – carece de 

credibilidade e força probatória. A referida testemunha, no momento do 

                                            
69 KNIJNIK, Danilo. Idem, p. 37/38. 
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acidente, encontrava-se na Avenida Brasil, a aproximadamente 30m (trinta 

metros) do cruzamento com a Rua Ituzaingó, como ela própria informou (fl. 

165). Daí conclui-se que a testemunha em questão somente passou a 

avistar o veículo da ré a partir do momento da colisão, quando esse 

ingressou na Avenida Brasil. A propósito, como bem pontuou a Magistrada 

de origem, na medida em que a quadra do local encontra-se edificada de 

esquina a esquina, é certa a absoluta impossibilidade de a testemunha ter 

enxergado, desde o ponto em que se encontrava, na Avenida Brasil, a 

trajetória do veículo da ré pela Rua Ituzaingó, não podendo, assim, estimar 

ou atestar a sua velocidade, anteriormente à colisão. 

De qualquer forma, ainda que estivesse comprovado o tráfego 

da autora em velocidade superior à permitida no local, tal não 

necessariamente conduziria, por si só, a juízo de suficiente probabilidade da 

culpa da ré pelo acidente. Como dito, o sinistro derivou de violação de sinal 

vermelho e da subsequente invasão de via preferencial, por alguma das 

partes. E, acerca desse tópico – que constitui o ponto central da controvérsia 

–, a prova produzida pelo autor afigura-se inconclusiva. 

A já referida testemunha Carlos Maria, arrolada pelo 

demandante, disse não ter visto para que lado estava aberto o sinal (fl. 166). 

E, muito embora as testemunhas Marcos Cornejo Antunes e Raúl Ernesto 

Hernández, amigos que se deslocavam, juntos, em automóvel distante uma 

quadra atrás da motocicleta do autor, tenham dito que o sinal estava aberto 

para o demandante, quando da colisão (fl. 170v e fl. 173), há mácula da 

credibilidade do teor do depoimento de Raúl que não escapa à atenção 

deste Relator. Com o intuito de demonstrá-lo, transcrevo excerto oportuno 

do seu depoimento (fls. 171v/172): 

 

Juíza: O senhor presenciou esse acidente que 
ocorreu entre o seu Daniel e a dona Ruth? 
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Testemunha: Presenciei. 
Juíza: Onde foi? 
Testemunha: Na Ituzaingó e Brasil. 
Juíza: Quando foi? 
Testemunha: Foi num domingo, 5 de dezembro. 
Juíza: O que faz o senhor lembrar a data, o dia, o 
mês? 
Testemunha: Foi num domingo da semana de Rivera. 
Juíza: O senhor disse o dia 5, como que o senhor 
lembra com tanta perfeição? 
Testemunha: Porque me disseram. 
Juíza: Quem lhe disse? 
Testemunha: Os advogados, porque eu não me 
lembrava muito. 
Juíza: Eles contataram o senhor? 
Testemunha: Hoje. 
Juíza: E aí eles lhe deram essa informação, o dia que 
ocorreu? 
Testemunha: Claro, porque faz três anos já, eu 
declarei lá em Rivera também. 

 

Isto é, a própria testemunha Raúl admitiu que a objetividade e 

a precisão notórias demonstradas ao início da sua inquirição deviam-se, na 

verdade, ao repasse de informações sobre o caso, por parte do advogado do 

autor, na data da audiência de instrução, já que o autor “não se lembrava 

muito” do ocorrido, nas suas próprias palavras, após o transcurso de quase 

03 (três) anos entre o fato (05.10.2012) e a audiência de instrução 

(22.05.2013). A circunstância em questão, inevitavelmente, atinge e 

relativiza a credibilidade do restante das respostas dadas pela testemunha, 

inclusive no tocante ao semáforo em tese verde para a passagem do autor. 

Com efeito, diante da confessa manobra do patrono da parte autora, no 

sentido de conferir maior consistência e maior carga persuasiva ao teor da 

prova testemunhal produzida em audiência, não há razões para reputar 

dotados de robustez suficiente a caracterizar o “quantum” probatório exigido 

pelo modelo de preponderância de provas os depoimentos – em sentido 

análogo – das testemunhas Raúl e Marcos. 
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Se a prova testemunhal não se presta, como se vê, ao escopo 

de verificar a alegada invasão de via preferencial, por parte da ré, tampouco 

as provas documentais trazidas pelo autor colaboram para o esclarecimento 

da questão. Muito embora tenha reputado válido o registro do acidente 

produzido pela Jefatura de Policia de Rivera e acostado nas fls. 75/78, tal 

não se confunde com a sua relevância e com a sua eficácia como meio de 

prova dos fatos constitutivos do autor. Confeccionado pela autoridade 

policial local uruguaia, o documento apresenta descrição do local do 

abalroamento – efetuada por agente policial que lá compareceu, apenas 

após o acidente – e contém, ainda, informações sobre os desdobramentos 

da colisão (p.ex., quanto à internação hospitalar do autor) e a versão de 

cada uma das partes acerca do sinistro. Quanto à dinâmica do acidente, 

portanto, o documento não contém relato de testemunha ocular do fato, apta 

a indicar qual das partes efetuou a invasão de via preferencial, daí 

decorrendo a sua insuficiência para determinar a responsabilidade da ré. 

Evoco, nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL.  ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO 
ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO 
CONFIGURADO. 
I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não 
gera presunção iuris tantum da veracidade dos 
fatos narrados, uma vez que apenas consigna as 
declarações unilaterais narradas pelo interessado, 
sem atestar que tais afirmações sejam 
verdadeiras. 
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é 
diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia 
Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes 
após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, 
presunção relativa acerca dos fatos narrados, se 
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inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé 
pública de que goza a autoridade policial. 
III - Considerando que os precedentes colacionados 
versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado 
a partir de informações exclusivas da vítima, não se 
prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, 
dada a diversidade das bases fáticas em que 
assentadas as conclusões dos julgados. 
Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, 
DJe 29/10/2009) (grifos apostos) 

 

Portanto, tem-se que o conjunto das provas acima referido não 

se presta a caracterizar – no marco do modelo de constatação das provas 

por critério de preponderância, antes exposto – juízo de probabilidade e 

segurança suficientes sobre a ilicitude da conduta da ré, pois inconclusiva a 

prova acerca da violação da via preferencial. 

Esta Corte assim já entendeu, como se depreende das 

ementas dos precedentes que ora colaciono: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHOQUE DE 
MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL EM CRUZAMENTO. 
AVANÇO DE PREFERENCIAL NÃO COMPROVADO. 
SENTENÇA IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA. 
ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
Não tendo o autor logrado se desincumbir do 
ônus da prova, como tal demonstrando ter o 
demandado invadido a via preferencial, causando 
o acidente, é caso de manutenção do decreto de 
improcedência da ação. Hipótese em que o 
demandante quedou-se inerte à intimação para que 
demonstrasse o interesse na produção de provas, 
inclusive a testemunhal, bem como deixou de 
impugnar a contestação que informava ter o autor 
invadido uma via interrompida por cavaletes, sendo, 
por isso, o único causador do acidente. Culpa do réu 
não demonstrada. Julgamento de improcedência dos 
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pedidos mantido. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70048223424, Décima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 
Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 
19/03/2015) (grifos apostos) 

 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. 
CRUZAMENTO. PREFERENCIAL. ÔNUS DA 
PROVA. Não tendo o autor se desincumbido 
minimamente do ônus probatório que sobre ele 
recaía (art. 333, I, do CPC) acerca da dinâmica do 
evento danoso, a improcedência do pedido é 
medida que se impõe. Apelo desprovido. (Apelação 
Cível Nº 70053974721, Décima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 
Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/06/2013) (grifos 
apostos) 

 

Nesses termos, não demonstrado o preenchimento dos 

requisitos do art. 1319 do Código Civil uruguaio, não há espaço para a 

pretendida responsabilização da ré. Voto, pois, no sentido de negar 

provimento ao apelo, nesse ponto, para manter a sentença de 

improcedência dos pedidos condenatórios por dano materiais e morais. 

 

IX. PEDIDO RECURSAL DE CONCESSÃO DE 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

 

Tendo em vista o desprovimento do apelo do autor, permanece 

inalterado, igualmente, o dispositivo sentencial, no que tange ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários sucumbenciais ao patrono da ré, 

pelo autor. Resta, assim, analisar o pleito de concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, o qual, muito embora já formulado perante o Juízo de 

primeira instância, que o havia concedido (fl. 118), foi reiterado, em grau 

recursal (item “d”, fl. 216). 
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Pois bem. Diferentemente do mérito do litígio, o pedido de 

isenção do pagamento das custas e despesas, por hipossuficiência 

financeira, deve ser analisado não à luz do Direito uruguaio, mas sim à luz 

da “lex fori”, ou seja, com base na legislação brasileira, por força do princípio 

de Direito Internacional Privado da territorialidade em matéria processual70. 

Dessa forma, a resolução do pedido em questão submete-se aos ditames da 

Lei n. 1.060/50, a qual, a propósito, aplica-se ao autor – nacional uruguaio 

com domicílio no Uruguai – ainda que, conforme o seu art. 2o, somente 

façam jus ao benefício da gratuidade judiciária os nacionais ou estrangeiros 

residentes no país. 

Por um lado, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal orienta-se no sentido de que também o estrangeiro não residente no 

Brasil qualifica-se como titular de direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente assegurados71, tais como o direito de acesso à Justiça 

(art. 5o, LXXIV), do qual a Lei n. 1060/50 é instrumento de concretização. 

Por outro, porque o art. 1o do Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e 

Assistência Jurídica Gratuita entre os Estados Partes do Mercosul72 

estabelece que “Os nacionais, cidadãos e residentes habituais de cada um dos Estados 

Partes gozarão, no território dos outros Estados Partes, em igualdade de condições, dos 

benefícios da justiça gratuita e da assistência jurídica gratuita concedidos a seus nacionais, 

cidadãos e residentes habituais”, no mesmo sentido do art. 21.1 do Acordo de 

Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 

Administrativa, entre o Governo da República Federativa do Brasil e da 

República Oriental do Uruguai73 (“As pessoas físicas que tenham cidadania ou 

residência permanente em um Estado-Parte gozarão no outro das mesmas condições de 

                                            
70 RECHSTEINER, Beat Walter. op. cit., p. 370. 
71 Nesse sentido: Habeas Corpus n. 94.016, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado 

em 16.09.2008, DJe 27.02.2009. 
72 Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 146, de 06.02.2004, e promulgado pelo Decreto n. 6.086, de 
19.04.2007. 
73 Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 77, de 09.05.1995, e promulgado pelo Decreto n. 1.850, de 
10.04.1996. 
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que gozem os cidadãos ou residentes permanentes do referido Estado-Parte para ter 

acesso aos órgãos judiciários em defesa de seus direitos e interesses”). 

Justificada a incidência da Lei n. 1.060/50, ao invés do Direito 

material uruguaio, neste capítulo decisório, impõe-se ressaltar, desde logo, a 

impropriedade da reiteração do pedido de gratuidade, o qual, como dito, 

havia já sido concedido, pelo Juízo de primeira instância (fl. 118). O art. 9o 

da Lei n. 1.060/50 estabelece que “os benefícios da assistência judiciária gratuita 

compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as 

instâncias”, ao passo que, a teor do seu art. 7o, “caput”, a revogação do 

benefício dependerá de requerimento e de prova, pela parte contrária, da 

inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais ao seu 

deferimento. Na medida em que o referido procedimento aqui não teve lugar, 

constata-se a impertinência do pedido recursal em tela: afinal, a decisão por 

meio da qual o Magistrado concede a gratuidade dispensa ratificação, não 

se sujeitando a caducidade ou expiração automática. Nesse sentido, o 

recente pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA 
GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 
4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS 
AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO 
PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 
DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 
1. Uma vez concedida, a assistência judiciária 
gratuita prevalecerá em todas as instâncias e 
para todos os atos do processo, nos expressos 
termos do art. 9º da Lei 1.060/50. 
2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória 
do benefício em caso de expressa revogação pelo 
Juiz ou Tribunal. 
3. Não se faz necessário para o processamento do 
recurso que o beneficiário refira e faça expressa 
remissão na petição recursal acerca do anterior 
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deferimento da assistência judiciária gratuita, embora 
seja evidente a utilidade dessa providência 
facilitadora. 
Basta que constem dos autos os comprovantes de 
que já litiga na condição de beneficiário da justiça 
gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco 
perceptivo, por parte do julgador, poderá o 
interessado facilmente agravar fazendo a indicação 
corretiva, desde que tempestiva. 
4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção. 
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
26/02/2015, DJe 04/03/2015) (grifos apostos) 

 

Aliás, consta dos arts. 2o e 3o do Acordo sobre o Benefício da 

Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratuita entre os Estados Partes do 

Mercosul que a eventual revogação do benefício da gratuidade, se 

necessária, reger-se-á pelas normas do Estado Parte que tenha jurisdição 

para concedê-lo, ou seja, o Estado perante cujos juízos ou tribunais tramite a 

ação na qual tenha sido requerida a sua concessão. Tais dispositivos do 

tratado remetem, uma vez mais, ao procedimento previsto no art. 7o da Lei 

n. 1.060/50, que não teve lugar neste litígio, como dito acima. 

Portanto, o autor carece de interesse recursal, no que tange ao 

pedido de renovação do benefício da gratuidade judiciária – já deferida, pelo 

Juízo de origem (fl. 118), e até o momento não revogada –, daí porque se 

impõe o não-conhecimento da apelação cível, nesse particular. 

 

X. PREQUESTIONAMENTO. 

 

Nos votos que profiro nos feitos de minha Relatoria, tenho por 

praxe consignar, ao final, que dou por expressamente analisados os 

dispositivos constitucionais e/ou legais evocados pelas partes, em sede de 

recurso ou resposta/contra-razões, bem como daqueles que fundamentam a 
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decisão. Assim procedo, em atenção ao princípio da celeridade processual, 

de modo a evitar, tanto quanto possível, a oposição de embargos de 

declaração por meio dos quais os litigantes visem tão-somente satisfazer o 

requisito do prequestionamento, imprescindível ao manejo de recurso 

especial e recurso extraordinário, conforme as Súmulas n. 282 e n. 386 do 

Supremo Tribunal Federal.74 75 A referida praxe tem lugar, também neste 

caso, de modo a não obstar a eventual interposição de recurso especial, 

pelo autor, quanto à interpretação aqui dada às normas da legislação 

uruguaia aplicadas no exame do mérito. 

Isso porque o cabimento, em tese, do recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição, decorre do fato de que o 

direito estrangeiro, quando aplicado pelo Juiz nacional, equipara-se ao 

direito interno, inclusive para fins de admissibilidade de recurso com vistas 

ao reexame da correção do acórdão que o tenha aplicado. Nesse sentido, 

tem-se consolidado a jurisprudência brasileira sobre o tema76, em 

consonância com o princípio da igualdade de tratamento processual a que 

alude o já citado art. 3o do Protocolo de Las Leñas e, assim, também com o 

disposto no art. 412 do Código de Bustamante (“Em todo Estado contratante onde 

existir o recurso de cassação, ou instituição correspondente, poderá ele interpor-se, por 

infração, interpretação errônea ou aplicação indevida de uma lei de outro Estado 

contratante, nas mesmas condições e casos em que o possa quanto ao direito nacional”) e 

no art. 4 da Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito 

Internacional Privado (“Todos os recursos previstos na lei processual do lugar do 

                                            
74 Súmula n. 282, Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 
75 Súmula n. 386, Supremo Tribunal Federal: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram 
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito 
do prequestionamento”. 
76 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 23.715/DF, 

Relator: Min. Garcia Vieira, Primeira Turma, Julgado em 21.09.1992, DJ 23.11.1992; Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 93.131, Relator:  Min. Moreira Alves, Segunda Turma, 
Julgado em 17.12.1981, DJ 23.04.1982; Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 7.076, 

Relator: Min. Castro Nunes, Primeira Turma, Julgado em 16.11.1944. 
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processo serão igualmente admitidos para os casos de aplicação da lei de qualquer dos 

outros Estados Partes que seja aplicável”) – tratados que, como já ressaltado, 

integram o ordenamento jurídico brasileiro interno e nele devem ter eficácia. 

Por essas razões, consigno que dou desde logo por 

prequestionados o art. 1.319 e o art. 1.324 do Código Civil da República 

Oriental do Uruguai, tornando, pois, prescindível a oposição de futuros 

aclaratórios, caso o autor pretenda pleitear a reforma da presente decisão, 

por meio de recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Dou também por 

prequestionados os dispositivos da legislação brasileira evocadas pelo autor, 

em suas razões recursais, a saber, o art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, e os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, consignando 

expressamente que o presente acórdão não viola quaisquer das normas 

insertas em tais dispositivos, conforme as razões expostas neste voto. 

Por fim, caso o demandante pretenda impugnar, precisamente, 

a aplicação do Direito uruguaio, no caso concreto – o que se afigura 

plausível, tendo em vista a fundamentação apresentada, no apelo, com base 

nas precitadas normas no Direito brasileiro –, também satisfaço o requisito 

do prequestionamento expresso quanto ao art. 9o, “caput”, da LINDB, e, não 

menos, quanto ao art. 3o do Protocolo de São Luiz, considerando a 

possibilidade de reexame da interpretação e aplicação de tratado, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial77. 

 

XI. DISPOSITIVO. 

 

                                            
77 Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por exegese do art. 
105, III, “a”, da Constituição, que equipara o tratado internacional à lei federal, para fins de cabimento 
de recurso especial. Entre outros precedentes: Recurso Especial n. 1.002.069/CE, Rel. Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, Julgado em 22.04.2008, DJe 08.05.2008. 
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Ante os termos expostos, voto no sentido de não conhecer do 

apelo, quanto ao pedido de concessão de gratuidade judiciária, e, na parte 

em que conhecido o apelo, negar-lhe provimento, nos termos supra. 

 
DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT (REVISORA) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. GUINTHER SPODE (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. GUINTHER SPODE - Presidente - Apelação Cível nº 70061035572, 

Comarca de Santana do Livramento: "RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, 

DESPROVIDO, À UNANIMIDADE." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: CARMEN LUCIA SANTOS DA FONTOURA 


