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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 6ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20130710092842APC

(0009008-57.2013.8.07.0007)
Apelante(s) : LOJAS RIPLEY
Apelado(s) : ERASMO DA SILVA NUNES, LUCIANA BRAZ

R O C H A  C H R I S O S T O M O  N U N E S ,
HUMBERTO ROCHA NUNES, HEITOR
ROCHA CHRISOSTOMO, SOFIA BRAZ
ROCHA CHRISOSTOMO NUNES

Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES
Acórdão N. : 1001794

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO.

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORES

RESIDENTES NO BRASIL. RÉ EMPRESA SEDIADA NO

CHILE. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA O

CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL A SER

APURADA NO CHILE.  CRITÉRIO DA LEX LOCI DELICTI.

ART. 12 DA LINDB. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO

CONCRETO. ART. 168 DO CÓDIGO DE DIREITO

INTERNACIONAL PRIVADO (CÓDIGO DE BUSTAMANTE,

DECRETO N. 18.871/1929). ART. 9° DA LINDB. NÃO

APLICABIL IDADE DO CDC.  REVOGAÇÃO DOS

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES. NÃO

DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE ECONÔMICA.

1. A despeito de a sentença ter sido proferida sob a égide do

CPC/15, a demanda foi ajuizada na vigência do CPC/73. O que

implica no reconhecimento da Teoria do Isolamento dos Atos

Processuais, ou seja, devem ser respeitados e observados

todos os atos processuais já praticados e as situações jurídicas

consolidadas sob a vigência do código revogado.
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Fls. _____

Apelação 20130710092842APC

2. Ajuízam os autores pedido de compensação por danos

morais contra loja estabelecida em Santiago, no Chile, em

razão de acidente ocorrido no interior da loja em que estilhaços

de vidro lesionaram dois autores (pai e filho).  Alcance

internacional da autoridade judiciária brasileira: Insere-se no

âmbito da "competência" (jurisdição) internacional da

autoridade judiciária brasileira as situações dispostas nos arts.

88 a 90 do CPC/73. O art. 12 da LINDB prevê a competência

da autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado

no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.  Nesse

sentido, compreende-se por meio dos dispositivos legais tanto

do CPC/73 como da LINDB que o ordenamento jurídico pátrio

adotou o critério da determinação direta da jurisdição, pelo qual

a extensão da jurisdição de um Estado está prevista

taxativamente, excluindo, por conseguinte, todas as demais.

3. A defesa da taxatividade do delineamento da jurisdição

brasileira foi analisada pelo STJ no RO 64/SP em que é

possível estender a jurisdição cível sob os seguintes

parâmetros: i) existência de interesse da autoridade judiciária

brasileira no julgamento da causa (princípio do interesse); ii)

possibilidade de execução da respectiva sentença (princípio da

efetividade); iii) anuência das partes envolvidas em submeter o

litígio à jurisdição nacional (princípio da submissão). Contudo, o

caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses

acima delineadas, razão pela qual não é possível flexibilizar a

regra processual dos artigos 88 a 90 do CPC/73 e art. 12 da

LINDB, o que impõe a competência da justiça chilena para

processar e julgar a lide.

4. A controvérsia deve ser dirimida à luz da legislação chilena,

por expressa disposição dos artigos 167 e 168 do Código de

Bustamante. O art. 167 prevê que as obrigações originadas de

delitos ou faltas se sujeitam ao mesmo direito que o delito ou a

falta de que procedem. No artigo 168 segue o critério da Lex

loci delicti, prescrevendo que a lei aplicável será a do Estado

onde se produziu o fato causador do dano. No mesmo sentido,
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o art. 9° da LINDB traz a previsão de que para qualificar e reger

as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se

constituírem. O dispositivo legal em tela trata da norma que

indica a lei a ser aplicada, pelo Juiz, para qualificar e reger as

obrigações (contratuais e extracontratuais) firmadas entre

presentes, qual seja, a lei do local em que se constituírem.

5. A controvérsia apresentada, diversamente do que entendeu

o magistrado sentenciante, não pode ser analisada sob a ótica

do Código de Defesa do Consumidor, por não existir entre as

partes relação de consumo, subsumindo a questão à relação

civil obrigacional de natureza extracontratual. O que, inclusive,

inviabiliza o ajuizamento da demanda sob a égide do novo

Código de Processo Civil, o qual confere à autoridade judiciária

brasileira em concorrência com a autoridade judiciária

estrangeira processar e julgar as demandas decorrentes da

relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou

residência no Brasil (art. 22, II).

6. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de

elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros

dos autores para o pagamento das custas processuais, sem

prejuízo próprio e dos familiares.

7. Compulsando os autos, constata-se que o padrão de vida

dos autores é superior à média das famílias brasileiras, pois

possuem poupança no valor de R$ 10.000,00, os três filhos

estudam em escola particular, com anuidade acima de sete mil

reais, viajam no período de férias para o exterior e são

proprietários de imóveis que alugam, o que demonstra a

capacidade f inanceira para arcar com as despesas

processuais.

8. Apelação conhecida e provida. Reconhecimento da ausência

jurisdição da autoridade brasileira para processar e julgar a

demanda. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos

termos do art. 485, III do novo CPC. Revogação dos benefícios
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da justiça gratuita concedida aos autores. Inversão dos ônus da

sucumbência.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 6ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CARLOS RODRIGUES -

Relator, JOSÉ DIVINO - 1º Vogal, ESDRAS NEVES - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador ESDRAS NEVES,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 1 de Fevereiro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

CARLOS RODRIGUES

Relator
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 Em suas razões de recurso (fls. 377/442), a ré impugna,

preliminarmente, a assistência judiciária gratuita conferida aos autores, ao

argumento de que os beneficiários possuem um padrão de vida superior à média da

família brasileira, pois moram em área nobre do Distrito Federal, os filhos estudam

em escola particular, recebem renda de aluguéis de imóveis da sua propriedade e no

período de férias viajam para o exterior.

  

 Argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois

o magistrado sentenciante empregou na sentença expressões indeterminadas sem

explicitar o significado delas e que também há nulidade por cerceamento de defesa,

porque rejeitou seus argumentos por ausência de prova, sem, contudo, oportunizar

ampla dilação probatória.

  

 Assevera a incompetência absoluta da autoridade judiciária

brasileira para conhecer da demanda por não possuir domicílio no Brasil e que

eventual obrigação advinda deste feito não será cumprida em território nacional.

Para fundamentar sua tese apresenta as disposições da Convenção de Direito

Internacional Privado (Código Bustamante) e do Código Orgânico de Tribunais do

Chile, notadamente os artigos 5° e 134.

  

 Aduz que o foro do domicílio do autor não é critério de fixação de

competência entre partes internacionais que discutem responsabilidade civil

extracontratual.

  

 No mérito, sustenta que as instalações obedecem integralmente aos

padrões de segurança exigidos pela legislação Chilena, pois utiliza vidros

apropriados e que todas as escadas rolantes existentes em suas dependências
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação cível interposta por LOJAS RIPLEY contra a

sentença de fls. 368/369, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de

Taguatinga que, em pedido de compensação por danos morais, julgou procedente o

pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar aos autores, a título de

danos morais, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescida de

correção monetária e de juros legais a contar da data da sentença.
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possuem avisos claros e visíveis, indicando os cuidados a serem tomados durante o

uso, com a orientação de não transitarem pelo local crianças desacompanhadas dos

responsáveis, bem como a indicação de risco de acidentes em caso de se submeter

o vidro  do guarda corpo a alta pressão.

  

 Defende a ausência de responsabilidade pelo acidente e a falha dos

pais no dever de vigilância dos filhos, porque deixaram a criança sozinha em local

claramente perigoso: o parapeito de um andar, ao topo de uma escada rolante.

Portanto, a culpa pelo infortúnio é exclusiva da vítima, que quebra o nexo de

causalidade e afasta o dever de indenizar.

  

 Acrescenta que a dinâmica dos fatos narrada na inicial é

inconsistente considerando que seria praticamente impossível a criança ficar

dependurada e conseguido se segurar sem cair, mesmo sendo “puxado” pela

escada rolante.

  

 Afirma que não houve descaso por parte dos gerentes da loja e que

arcou com todas as despesas médicas necessárias, ficou à disposição da família

durante todo o socorro e o procedimento hospitalar e não é verdade que a “senhora

Luciana teve que enfrentar o descaso da requerida para com sua família”. Além de

ter fornecido vouchers de táxi para o traslado para o aeroporto e deixado os

telefones pessoais da gerência e da loja para que pudessem contatá-los, caso

necessitassem de qualquer outro suporte, e retornaram ao Brasil sem realizarem

qualquer contato.

  

 Frisa a indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao

caso em espécie, por não existir relação de consumo entre as partes, e que em

matéria de obrigações, contratuais ou extracontratuais, a legislação aplicável é a do

país onde se constituiu o ato ou fato que lhe deu origem, segundo disposição do art.

9° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, motivo pelo qual o diploma a

ser aplicado é a lei chilena que trata da responsabilidade civil (art. 2314 do Código

Civil Chileno).

  

 Alega, subsidiariamente, caso se reconheça a aplicação do CDC, a

inexistência de responsabilidade do fornecedor de serviço por culpa exclusiva dos

autores, pois utiliza vidros apropriados em suas instalações e que o acidente

aconteceu por negligência dos seus pais no dever de cuidado e vigilância em
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relação aos filhos e os riscos foram criados pelos próprios apelados por não

utilizarem o produto de forma razoável.

  

 Expõe a inexistência de danos morais sob o fundamento de que o

mero aborrecimento não comporta reparação moral e os parâmetros para a sua

fixação foram excessivos, desproporcionais e arbitrados sem observar a real

intensidade dos danos supostamente sofridos pelos apelados.

  

 Por fim, refuta a fixação dos honorários advocatícios imposta pela

sentença já que sucumbiu em parte mínima do pedido formulado na inicial, pois foi

pleiteado o montante de R$ 640.000,00 a título de danos morais e a sentença fixou o

valor de R$ 200.000,00, razão pela qual os autores devem responder pela totalidade

das despesas processuais e dos honorários advocatícios e que, caso assim não

entenda, requer que se reconheça a sucumbência recíproca.

 Requer o provimento da apelação para anular a sentença,

extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito em razão da incompetência

absoluta da autoridade judiciária brasileira ou reformá-la para julgar improcedente o

pedido, revogando-se os benefícios da justiça gratuita concedidos aos apelados,

condenando-os a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

  

 Subsidiariamente, pleiteia que o montante fixado em patamar

razoável, declarando-se a sucumbência integral dos apelados ou, no mínimo, a

sucumbência recíproca.

  

 Custas recolhidas, às fls. 443/444.

  

 Contrarrazões, às fls. 457/461, em que rechaça os argumentos do

apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

  

 Parecer da d. Procuradoria de Justiça, às fls. 470/478, em que

opina pela manutenção da sentença.

  

 É o relatório.
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar que não obstante a sentença recorrida tenha

sido proferida sob a vigência do novo CPC, a marcha processual desenvolveu-se  e

foi concluída ainda sob a égide do CPC/73.

Nessa perspectiva, o artigo 14 do novo CPC abraça a Teoria do

Isolamento dos Atos processuais, o que significa que devem ser respeitados e

observados todos os atos processuais já praticados e as situações jurídicas

igualmente consolidadas sob a vigência do código revogado. Confira-se, por

oportuno, a dicção do referido dispositivo legal:

 

CPC, Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será

aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados

os atos processuais praticados e as situações jurídicas

consolidadas sob a vigência da norma revogada.

 

 

Diante desse contexto, as questões controvertidas apresentadas na

apelação serão analisadas à luz das disposições do Código de Processo Civil de

1973, diploma vigente à época do ajuizamento da demanda.

Em preliminar de apelação, argui o recorrente a incompetência

absoluta da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a lide por não

possuir domicílio no Brasil e que eventual obrigação advinda deste feito não será

cumprida em território nacional.

1.     DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA O

Fls. _____
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V O T O S

O Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES - Relator

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelação foi interposta sob a

égide do novo Código de Processo Civil. Dessa forma, conforme Enunciado

Administrativo nº. 03 do Superior Tribunal de Justiça, "Aos recursos interpostos com

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março

de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo

CPC".
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PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS

MORAIS CONTRA A LOJA RIPLEY SEDIADA EM SANTIAGO - CHILE 

A jurisdição é a manifestação do poder do Estado de dizer o direito

em todo o seu território, enquanto que a competência é a fixação das atribuições de

cada um dos órgãos jurisdicionais, ou seja, é a demarcação dos limites dentro dos

quais é possível exercer a jurisdição.

No caso dos autos, o autor exerce a sua pretensão de

responsabilidade civil extracontratual em face de empresa estabelecida e sediada

em Santiago, no Chile.

 

 

"Por jurisdição razoável entende ser o princípio de que todo

caso com elementos transfronteiriços deve ser julgado por um

juiz que tenha razoável conexão com o objeto do litígio, pois

esses casos em geral estão ligados a mais de uma ordem

jurídica e será preciso definir qual delas é competente. Não há

uma instância internacional para resolver o problema de

competência adequada, em vista da soberania de cada Estado

em determinar sua jurisdição. No entanto, esse princípio pode

servir para informar e determinar situações não previstas nos
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Em linhas gerais, no Código de 1973, a competência estava dividida

em competência internacional (arts. 88 a 90) e competência interna (arts. 91 a 101),

segundo Marinoni1 a doutrina sempre assinalou a impropriedade dessa

classificação, na medida em que as normas agrupadas no capítulo concernente à

competência internacional diziam respeito às relações entre a jurisdição brasileira e

as jurisdições estrangeiras.

Para apreciar a controvérsia, o Direito Internacional Privado traz

alguns princípios que auxiliam na análise, dentre eles o da jurisdição razoável.

Importante consignar as lições da Professora Nádia de Araújo2:

1 Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos

direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 54

2 Araújo, Nadia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro, 2011. p.

226/227.
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arts. 88 e 89 do CPC, sempre levando em conta a necessidade

de se evitar um foro arbitrário ou abusivo, e a utilização do

fórum shoppingde forma indesejada".

 

Conforme ressaltado, a jurisdição é um dos elementos da soberania

do Estado, e só a este compete determiná-la. Por essa razão, a determinação da

competência ocorre em duas etapas: na primeira, o Poder Judiciário define sua

jurisdição, cuidando dos limites espaciais, e na segunda, define os moldes da sua

competência interna. Assim, faz-se oportuno colacionar os dispositivos do Código de

Processo Civil de 1973 que regiam a matéria: 

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

 

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver

domiciliado no Brasil;

 

 

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

 

Parágrafo único. Para o fim do disposto no I, reputa-se

domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui

tiver agência, filial ou sucursal.

 

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com

exclusão de qualquer outra:

 

 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
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II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil,

ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido

fora do território nacional.

 

Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz

litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária

brasileira conheça da mesma causa e das que Ihe são

conexas.

 

O STJ possui entendimento no sentido de que basta a ocorrência de

qualquer das hipóteses dos artigos citados para fixar-se a jurisdição brasileira:

 

R E C U R S O  O R D I N Á R I O  E M  A Ç Ã O  C A U T E L A R

PREPARATÓRIA PROPOSTA EM FACE DE ESTADO

ESTRANGEIRO (CF, ARTS. 109, II,  C/C 105, II,  c).

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL

(CPC, ARTS. 88 A 90). LICITAÇÃO INTERNACIONAL.

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO

IMOBILIÁRIA NO BRASIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA

BRASILEIRA E ESTADO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA

CONCORRENTE DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CLÁUSULA

CONTRATUAL ELETIVA DE FORO ALIENÍGENA ADMITIDA.

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO BRASIL.

COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 33/STJ). RECURSO

PROVIDO.

 

1. As regras de competência internacional, que delimitam a

competência da autoridade judiciária brasileira com

relação à competência de órgãos judiciários estrangeiros e

internacionais, estão disciplinadas nos arts. 88 a 90 do

Código de Processo Civil - CPC. Esses dispositivos

processuais não cuidam da lei aplicável, mas sim da
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competência jurisdicional (concorrente ou exclusiva) do

Judiciário brasileiro na apreciação das causas que

indicam.

 

2. O art. 88 trata da denominada competência concorrente,

dispondo sobre casos em que não se exclui a atuação do juízo

estrangeiro, podendo a ação ser instaurada tanto perante juízo

brasileiro quanto diante de juízo estrangeiro. Sendo

concorrente, a competência pode ser alterada pela vontade das

partes, permitindo-se a eleição de foro.

 

3. O art. 89 trata de ações em que o Poder Judiciário brasileiro

é o único competente para conhecer e julgar a causa, com

exclusão de qualquer outro. É a denominada competência

exclusiva, hipótese em que a escolha do foro estrangeiro será

ineficaz, ainda que resulte de expressa manifestação da

vontade das partes.

 

4. O art. 90, por sua vez, afirma a possibilidade de atuação da

autoridade judiciária brasileira mesmo no caso de existir ação

intentada perante órgão jurisdicional estrangeiro.

 

5. Asituação retratada nestes autos - ação cautelar inominada

preparatória de ação para resolução de contrato cumulada com

ressarcimento de perdas e danos, ajuizada por sociedade

empresária brasileira em face de Estado estrangeiro -

enquadra-se nas hipóteses dos incisos II e III do art. 88 do CPC

(cumprimento da obrigação no Brasil e ação originada de fato

ocorrido no Brasil), sendo caso de competência internacional

concorrente, portanto, relativa, admitindo-se a cláusula

contratual de eleição de foro alienígena.

 

6. Apesar de válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro

para a causa originada do contrato, isso, por si só, não exclui a

jurisdição brasileira concorrente para o conhecimento e

julgamento de ação aqui aforada.
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7. De acordo com a Súmula 33/STJ, "a incompetência relativa

não pode ser declarada de oficio", tendo sido, portanto,

precipitada a imediata extinção do processo, decretada ex

officio pelo juízo singular, em razão do foro de eleição

alienígena, antes mesmo da citação do Estado estrangeiro réu.

 

8. Recurso ordinário provido.

(RO 114/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,

julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015) (grifos acrescidos)

 

Além das regras dispostas no Código de Processo Civil, o Brasil

conta ainda com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.

4657/1942) que traz em seu bojo normas de Direito Internacional Privado.

Nesse sentido, dispõe a LINDB:

 

Art. 12.  É competente a autoridade judiciária brasileira, quando

for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a

obrigação.

 

Nota-se que o art. 12 consagra o princípio actio sequitor forum rei,

regra geral de "competência internacional" do Juiz brasileiro para dirimir litígios em

que a parte ré possua domicílio em território nacional - à luz, portanto, do critério

domiciliar, com exclusão de qualquer outro, como a nacionalidade das partes.

Fls. _____
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4 "A competência (jurisdição) internacional da autoridade brasileira não se esgota pela mera análise dos arts. 88

e 89 do CPC, cujo rol não é exaustivo. Assim, pode haver processos que não se encontram na relação contida

nessas normas, e que, não obstante, são passíveis de julgamento no Brasil. Deve-se analisar a existência de

interesse da autoridade judiciária brasileira no julgamento da causa, na possibilidade de execução da respectiva

sentença (princípio da efetividade) e na concordância, em algumas hipóteses, pelas partes envolvidas, em

submeter o litígio à jurisdição nacional (princípio da submissão)". (RO 64/SP, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 23/06/2008)

Código de Verificação :2017ACOB5PCE7XZWWQ01UA9V4DN

GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS RODRIGUES 14



Nessa perspectiva, compreende-se por meio dos dispositivos legais

tanto do CPC/73 como da LINDB que o ordenamento jurídico pátrio adotou o critério

da determinação direta da jurisdição, pelo qual a extensão da jurisdição de um

Estado está prevista taxativamente, excluindo, por conseguinte, todas as demais.

Ora, se a pretensão dos autores baseia-se exclusivamente na

responsabilidade civil extracontratual da loja estrangeira sob a alegação de que o

acidente ocorreu devido ao estabelecimento não utilizar em suas instalações

materiais adequados, tampouco cumprir as normas de segurança, não há como a

jurisdição brasileira dirimir o conflito. Não há como flexibilizar a regra processual,

pois o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas.

As regras pertinentes à lei aplicável para o Direito Internacional

Privado estão contidas no Código de Direito Internacional Privado (Código

Bustamante, Decreto n. 18.871, de 13 de agosto de 1929), do qual o Brasil é

signatário, e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

O Código Bustamante estabelece no art. 167 que as obrigações

originadas de delitos ou faltas se sujeitam ao mesmo direito que o delito ou a falta de

que procedem. No artigo 168 de igual maneira segue o critério clássico da Lex loci

delicti, prescrevendo que a lei aplicável será a do Estado onde se produziu o fato

causador do dano. Anotem-se, por oportuno, os dispositivos legais mencionados:

 

Artículo 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al

mismo derecho que el delito o falta de que procedan.

Artículo 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que

intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán

por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la
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André de Carvalho Ramos3 pontua que a defesa da taxatividade do

delineamento da jurisdição brasileira foi analisada pelo STJ no RO 64/SP em que é

possível estender a jurisdição cível sob os seguintes parâmetros: i) existência de

interesse da autoridade judiciária brasileira no julgamento da causa (princípio do

interesse); ii) possibilidade de execução da respectiva sentença (princípio da

efetividade); iii) anuência das partes envolvidas em submeter o litígio à jurisdição

nacional (princípio da submissão)4.

3 RAMOS, André de; Gramstrup. Erik Frederico. Comentários à Lei de Introdução às normas de Direito

Brasileiro. Editora Saraiva. p. 243
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negligencia o la culpa que las origine.

 

 

 

 

Portanto, o Código Bustamante prevê no art. 168 que as obrigações

decorrentes de atos ou omissões que envolvam culpa ou negligência não punidas

pela lei, reger-se-ão pelo direito do lugar em que tiver ocorrido a negligência ou a

culpa que as origine.

Dispõe nesse mesmo sentido a LINDB no art. 9° que para qualificar

e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. O

dispositivo legal em tela trata da norma que indica a lei a ser aplicada pelo Juiz para

qualificar e reger as obrigações (contratuais e extracontratuais) firmadas entre

presentes, qual seja, a lei do local em que se constituírem, que vem para reafirmar a

previsão do art. 168 do Código de Bustamante, ou seja, a relação conflituosa

estabelecida entre as partes deverá ser dirimida pela lei chilena em ação a ser

movida no Chile.

Verifica-se, portanto, pelos motivos expostos que a lide proposta não

encontra espaço para apreciação da jurisdição brasileira. O que não significa a

ausência de interesse de agir dos autores, que podem ajuizar idêntica demanda no

Estado do Chile e apresentar como fundamento jurídico a legislação aplicável

naquele ordenamento.

 

 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 2° prevê que

consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como

destinatário final.

Na sentença recorrida constata-se a util ização do código

consumerista. Contudo, não é possível aplicar à espécie a legislação protetiva

referida.

O STJ perfilhou-se à orientação doutrinária da teoria subjetivista ou
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finalista mitigada/temperada, segundo a qual, de regra, o consumidor embora

tecnicamente não seja o destinatário final do produto ou serviço, se apresenta em

situação de vulnerabilidade.

A vulnerabilidade é a tentativa do legislador em promover a

igualdade material, pois todo e qualquer consumidor encontra-se em situação de

desequilíbrio perante os fornecedores. Nessa perspectiva, a lei consumerista

apresenta formas de equilibrar as desigualdades latentes nas relações de consumo

com o fim de garantir o primado constitucional da isonomia.

É possível identificar diversas manifestações da vulnerabilidade: a

técnica, quando o consumidor não possui conhecimentos específicos sobre o

produto ou serviço; a jurídica ou científica, quando o legislador reconhece que o

consumidor não possui conhecimentos jurídicos, de contabilidade, economia,

matemática financeira, a forma de calcular os encargos legais; a fática ou 

socioeconômica é aquela que reconhece a supremacia econômica do fornecedor e,

por fim, a informacional, que decorre da vulnerabilidade técnica, mas deve ser

observada sob a perspectiva das relações de consumo na era digital, pois com a

massificação das informações, é necessário possuir o controle da qualidade da

informação transmitida pelos fornecedores.

 

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar las

relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las

infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el

procedimiento aplicable en estas materias. Para los efectos de

esta ley se entenderá por: 

 

1.- Consumidores o usuarios: las personas naturales o jurídicas

que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren,

utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o
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A própria legislação Chilena traz na sua legislação consumerista5 os

conceitos de consumidor e fornecedor, conforme a Lei Chilena n. 19.496/1997:

5 Lei n. 19.496/1997 , que Estabelece  normas sobre proteccion de los derechos de los consumidores. Consulta

n o  s í t i o

http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/Ley%2019.496%20Sobre%20Protecci%F3n%20de%20l

os%20Derechos%20de%20los%20Consumidores.pdf
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servicios. En ningún caso podrán ser considerados

consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban

entenderse como proveedores. 

 

2.- Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter

público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de

producción, fabricación, importación, construcción, distribución

o comercialización de bienes o de prestación de servicios a

consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. No se

considerará proveedores a las personas que posean un título

profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.

 

Do exame dos autos, os autores-apelados alegam na petição inicial

que o acidente ocorreu porque a ré utiliza em suas instalações materiais

inadequados e que não obedecem a padrões de segurança aptos a evitar acidentes,

razão pela qual com o acidente os estilhaços do vidro cortaram a criança e o pai.

Portanto, não é plausível analisar a controvérsia sob as lentes da

legislação consumerista brasileira nem chilena, pois o fato enquadra-se no âmbito de

apreciação da legislação civilista, no campo da responsabilidade civil extracontratual

Diante desse cenário, a controvérsia apresentada, diversamente do

que entendeu o magistrado sentenciante, não pode ser analisada sob a ótica do

Código de Defesa do Consumidor, por não existir entre as partes relação de

consumo, subsumindo a questão à relação civil obrigacional de natureza

extracontratual. O que, inclusive, inviabiliza o ajuizamento da demanda sob a égide

do novo Código de Processo Civil, o qual confere à autoridade judiciária brasileira

em concorrência com a autoridade judiciária estrangeira processar e julgar as ações

decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou

residência no Brasil (art. 22, II).

Pleiteia o apelante a revogação dos benefícios da justiça gratuita

conferida aos apelados-autores ao argumento de que não fazem jus à benesse, pois

não se enquadram na acepção jurídica de necessitado.

A concessão da gratuidade judiciária prevista no artigo 4º da Lei nº

1.060/50 autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de

que a parte não está em condições de arcar com as custas processuais.

Todavia, a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de
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elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do requerente para o

pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.

Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta.

Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera

declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária

a demonstração, por meio de provas, de sua condição econômica desfavorável.

Nesse sentido orienta-se o entendimento predominante do c.

Superior Tribunal de Justiça:

 

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

A N Á L I S E  D A S  C O N D I Ç Õ E S  E C O N Ô M I C A S

DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

 

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a

mera alegação do interessado acerca do estado de

hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao

juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o

conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado

pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a

fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

 

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos

documentos juntados aos autos (contracheques do agravante),

decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do

processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família.

 

3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins

de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o

reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que

é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

 

Agravo regimental improvido.

 

(AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
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MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe

04/11/2011);(grifou-se)

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO

DA PROVA. PRETENSÃO.  REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ.

JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO

PROVIMENTO.

 

1. Apresunção de pobreza, para fins de concessão dos

benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter

relativo, podendo o magistrado investigar a situação do

requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos

demonstram a capacidade de custeio das despesas

processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso

especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de

Justiça.

 

2. Aerrônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta

Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de

direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório.

 

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

 

(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe

24/04/2012) (grifou-se)

 

Coadunando com o entendimento acima transcrito, o e. TJDFT

também já se manifestou:

Fls. _____

Apelação 20130710092842APC

Código de Verificação :2017ACOB5PCE7XZWWQ01UA9V4DN

GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS RODRIGUES 20



 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.

P R E S U N Ç Ã O  R E L A T I V A .  P O S S I B I L I D A D E  D E

INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES

D O  S T J .  G R A T U I D A D E  I N D E F E R I D A .  A G R A V O

R E G I M E N T A L  N Ã O  P R O V I D O .

 

A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem

em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo

próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita

da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa

de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que

entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não

se encontra no estado de miserabil idade declarado.

Precedentes do STJ.

 

(Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE

LUCINDO, 1ª Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ

30/08/2012 p. 60);

 

 

PROCESSO CIVIL .  AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA

PELA PROVA DOS AUTOS.

 

[...]

 

O magistrado pode, e deve, independentemente de

impugnação da parte contrária, negar o benefício da

gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a
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presunção de hipossuficiência.

Recurso conhecido e não provido.

 

(Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA

MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado

em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185);

 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

MERA DECLARAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE DE

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

 

1. ALei 1.060/50 prescreve no art. 2º que gozará dos benefícios

dela constantes os nacionais ou estrangeiros residentes no

país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou

do trabalho e considera necessitado, para os fins legais, a

pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

do seu próprio sustento ou da sua família.

 

2. AConstituição Federal de 1988, por seu turno, dispõe no seu

artigo 5º, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência

judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência

de recursos".

 

3. Apresunção de pobreza emanada da declaração firmada

pela parte é relativa, sendo permitido ao magistrado, mesmo

sem provocação da parte adversa denegar de plano o

beneplácito quando concluir que o postulante não se enquadra

nos requisitos exigidos pela legislação.

 

4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n. 608119,
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20120020136358AGI, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma

Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 15/08/2012 p. 69)

 

 

 

Cumpre, ainda, mencionar que o artigo 5º, inciso LXXIV, da

Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de

arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Compulsando os autos, constata-se a existência de poupança no

valor de R$ 10.000,00 (fl. 21), que os filhos estudam em escola particular sendo que

para a criança Heitor a anuidade é de R$ 8.820,00 (fls. 24/26), a filha Sofia a

anuidade é de R$ 7.788,00 (fls. 27/29) e o filho Humberto a anuidade é de R$

9.288,00 (fls. 30/32), os autores são proprietários de imóveis que alugam e viajam

em férias para o exterior.

Todas essas informações demonstram que os autores não fazem jus

à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois possuem padrão de vida

superior à média das famílias brasileiras, podendo arcar com as custas processuais

sem prejuízo do sustento da família.

Ante o exposto, à míngua de demonstração da miserabilidade

econômica, revogo os benefícios da justiça gratuita concedido aos autores-apelados.

Pelas conclusões esposadas, os demais pedidos ficam prejudicados.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a

sentença e julgar extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art.  485,

IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento

válido e regular do processo, ante a impossibilidade de a jurisdição brasileira

apreciar a demanda. Revogo, ainda, os benefícios da justiça gratuita aos autores.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar os autores ao

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §3° do Código de Processo Civil de

1973.

É como voto.
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Com o relator
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O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.
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