
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.915 - RJ (2010/0018195-5)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

RECORRENTE : FÓRMULA F3 BRAZIL S/A 
ADVOGADA : SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA E 

OUTRO(S)
RECORRIDO : DUCATI MOTOR HOLDING S P A 
ADVOGADOS : FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO E 

OUTRO(S)   
PERICLES D'AVILA MENDES NETO 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. 
CONTRATO INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO 
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. 
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE 
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o 
acórdão recorrido analisou, de forma clara e fundamentada, todas as 
questões pertinentes ao julgamento da causa, ainda que não no sentido 
invocado pelas partes.
2. A reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusula 
contratual e o reexame do contexto fático-probatório, providências 
vedadas no âmbito do recurso especial, a teor do enunciado das 
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. As conclusões da Corte a quo no sentido de que, in casu , é de 
importação a natureza do contrato entabulado entre as partes e de que 
é o país estrangeiro o local de execução e cumprimento das 
obrigações, decorreram da análise de cláusulas contratuais e do 
conjunto fático-probatório carreado aos autos, pelo que proscrito o 
reexame da questão nesta via especial. 
4. "A eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide 
envolver interesses públicos " (REsp 242.383/SP, Rel. Ministro  
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 03/02/2005, DJ 21/03/2005 p. 360).
5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros 
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). 
Os Srs. Ministros Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA), Nancy 
Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. 
Ministro Sidnei Beneti.  

Dr(a). SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA, pela 
parte RECORRENTE: FÓRMULA F3 BRAZIL S/A

Dr(a). FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO, 
pela parte RECORRIDA: DUCATI MOTOR HOLDING S P A

Brasília (DF), 13 de abril de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)  

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.915 - RJ (2010/0018195-5)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

RECORRENTE : FÓRMULA F3 BRAZIL S/A 
ADVOGADA : SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA E 

OUTRO(S)
RECORRIDO : DUCATI MOTOR HOLDING S P A 
ADVOGADOS : FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO E 

OUTRO(S)   
PERICLES D'AVILA MENDES NETO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por 

FÓRMULA F3 BRAZIL S/A, com arrimo no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Noticiam os autos que a ora recorrente ajuizou ação contra DUCATI MOTOR 

HOLDING S P A, objetivando a manutenção do contrato entabulado entre as partes ou, 

alternativamente, indenização pelos prejuízos decorrentes da extinção da relação contratual 

(fls. 19-41).

Oposta exceção de incompetência pela ré, DUCATI MOTOR HOLDING S P A 

(fls. 206-219), invocando a existência de cláusula contratual de eleição do foro do 

juízo de Bolonha, na Itália, foi acolhida, reconhecendo a falta de jurisdição da Justiça 

brasileira para apreciar a causa (fls. 297-303).

Inconformado, o autor da demanda manejou recurso de agravo de instrumento.

A Décima Câmara Cível do TJ/RJ, por unanimidade de votos dos seus 

integrantes, manteve a decisão monocrática, que negara provimento ao agravo, em 

aresto que restou assim ementado:

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, 
DO CPC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO 
INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL 
PREVENDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ITALIANO PARA DIRIMIR 
QUALQUER CONTROVÉRSIA. INSTRUMENTO DE CONTRATO 
FIRMADO NA ITÁLIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS NA ITÁLIA. 
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA, DESDE QUE NÃO 
ACARRETE IMPEDIMENTO À PARTE AO ACESSO À JUSTIÇA. 
INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. A 
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SÚMULA DO EXCELSO PRETÓRIO DISPÕE: É VÁLIDA A 
CLÁUSULA DE FORO PARA OS PROCESSOS ORIUNDOS DE 
CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO (fl. 479).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, consignando-se apenas a 

correção de erro material no acórdão, "no que se refere à empresa não possuidora de 

domicílio ou filial no Brasil, que é a Agravada e não a Agravante, como constou " (fl. 

501).

Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos artigos 17 da Lei de 

Introdução ao Código Civil; artigos 88 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil; e 

artigos 1º e 30 da Lei 6.729/79. Sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação 

jurisdicional, ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar sobre aspectos 

relevantes da demanda, relacionados à aplicação da Lei 6.729/79 ao caso concreto; (ii) 

que "o contrato em questão, cujas obrigações seriam cumpridas no Brasil, amolda-se 

perfeitamente à espécie de contrato de distribuição de veículos automotores 

(contratos de concessão comercial), disciplinado pela Lei nº 6.729/79 " (fl. 506); (iii) 

"a necessidade de se observar a Lei n. 6.729/79, no presente caso, portanto, implica 

reconhecer como inválida a cláusula que elegeu o foro de Bolonha, na Itália, como 

competente para apreciar as demandas originadas da relação contratual entre as 

partes" (fl. 513); (iv) "a fixação da competência, por ato de vontade, diversa daquela 

forma definida pelo art. 88 do CPC só pode ser aceita se não contrariar normas de 

ordem pública " (fl. 515).

Com as contrarrazões (fls. 529-562) e não admitido o recurso na origem (fls. 

568-570), adveio agravo de instrumento, cuja decisão de desprovimento do recurso 

(fls. 575-579), foi atacada por agravo regimental, provido, para determinar a subida do 

recurso especial (fl. 586).

É o breve relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.915 - RJ (2010/0018195-5)
  
RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)
RECORRENTE : FÓRMULA F3 BRAZIL S/A 
ADVOGADA : SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA E 

OUTRO(S)
RECORRIDO : DUCATI MOTOR HOLDING S P A 
ADVOGADOS : FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO E 

OUTRO(S)   
PERICLES D'AVILA MENDES NETO 

  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Não merecem 

acolhida as pretensões da recorrente.

Da alegada violação do art. 535, II, do CPC

De início, verifica-se não ter havido a alegada negativa de prestação 

jurisdicional nos embargos declaratórios, visto que tal somente se configura quando, 

na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento 

sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. Não é o caso dos autos. A Corte de 

origem enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da 

controvérsia, consoante se pode facilmente inferir dos fundamentos constantes do voto 

condutor do julgado ora impugnado, litteris:

(...) as provas apresentadas demonstram, cabalmente, que se trata de 
um contrato de âmbito internacional, sendo suas obrigações cumpridas 
essencialmente no país estrangeiro, qual seja, a Itália .
(...)

(...) o ato ou fato, no caso, o contrato, foi realizado na Itália e, as 
obrigações principais, que são a entrega das motos e a entrega dos valores 
respectivos, são realizadas no citado país estrangeiro .

Logo, natural que nessa relação contratual de âmbito internacional, 
onde o contrato foi firmado no exterior e as obrigações são cumpridas no 
mesmo local , que qualquer dissídio entre as partes contratantes seja 
dirimido pela Justiça do país que está abrigando tal negociação (fls. 
481-482).

Assim, resulta evidente, que a pretensão dos ora recorrentes, inserta em seus 
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declaratórios (que apontavam, além de contradição, omissão quanto à análise do local 

do cumprimento das obrigações), tinha conteúdo meramente infringente, revelando o 

inconformismo do mesmo com as soluções encontradas pela Corte de origem, e não a 

omissão desta acerca da apreciação das questões suscitadas.

De toda sorte, sobreleva destacar que o órgão julgador não está obrigado a se 

pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre 

os considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito. 

E mais, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em 

relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum  não se traduz em maltrato às 

normas apontadas como violadas. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 
CADASTRO DE INADIMPLENTES - CANCELAMENTO DO 
REGISTRO - INVIABILIDADE - SÚMULA 323/STJ - OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO - 
INOCORRÊNCIA - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS 
DEMAIS DISPOSITIVOS ELENCADOS NO RECURSO.
I - Não se pode confundir negativa de prestação jurisdicional com tutela 
jurisdicional desfavorável ao interesse da parte. O Tribunal de origem 
decidiu corretamente o feito, baseando-se, inclusive, na jurisprudência 
assente desta Corte sobre a matéria. Assim, não há que se falar em 
violação dos artigos 458, II e III, 515, §§ 1º e 2º, 535, I e II, do Código de 
Processo Civil . Os demais dispositivos não foram prequestionados.
II - O registro do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 
não se vincula à prescrição atinente à espécie de ação cabível. Assim, se a 
via executiva não puder ser exercida, mas remanescer o direito à cobrança 
da dívida por outro meio processual, desde que durante o prazo de 5 (cinco) 
anos, não há óbice à manutenção do nome do consumidor nos órgãos de 
controle cadastral, em vista do lapso qüinqüenal (Súmula 323/STJ).
Agravo regimental improvido. 
(AgRg no Ag 1099452/RS, Rel. Ministro  SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009).

Da alegada violação dos artigos 1º e 30 da Lei 6.729/79 e do artigo 88 do 

CPC

A questão posta nos autos cinge-se a averiguar acerca da validade da cláusula 

de eleição de foro (Bolonha - Itália), prevista no contrato encetado entre as partes.
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A solução da controvérsia passa necessariamente pela análise da qualificação 

jurídica do contrato celebrado entre as partes, bem como pela identificação do local do 

cumprimento das obrigações.

Sobre o primeiro tópico, o Tribunal de origem, instado, em sede de embargos de 

declaração à decisão monocrática de fls. 425-430, a se manifestar sobre a natureza do 

contrato em análise, concluiu que se tratava de contrato de importação, afastando a 

incidência da Lei 6.729/79, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e 

distribuidores de veículos automotores de via terrestre, assinalando expressamente:

Insta ser esclarecido que da análise percuciente do documento acostado às 
fls. 61, item nº 1, ficou claro que o objeto do contrato em questão é de 
importação (...) (fl. 445).

No tocante ao local de cumprimento das obrigações, assim consignou o acórdão 

recorrido, firmando convicção no sentido de que o local de execução e cumprimento 

das obrigações era o país estrangeiro, como se lê:

Com efeito, as razões trazidas pelo Agravante no sentido de modificar 
o decisum monocrático, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, 
não encontram o menor sustentáculo jurídico, até porque, como ali já foi 
asseverado, as provas apresentadas demonstram, cabalmente, que se trata 
de um contrato de âmbito internacional, sendo suas obrigações 
cumpridas essencialmente no país estrangeiro, qual seja, a Itália .
(...)

Por sua vez, da leitura da cláusula nº 26, restou incontroverso o fato 
de que o Contrato em discussão é regido exclusivamente pelas Leis da 
Itália, ao passo que, qualquer divergência oriunda do mesmo ocorrerá 
dentro do foro exclusivo do Tribunal de Bolonha.
(...)

Nesse passo, o art. 88 do CPC elenca hipóteses de competência 
concorrente, porém competência que pode ser afastada por cláusula 
contratual válida. Assim, mesmo tal dispositivo não prevê a competência da 
Jurisdição brasileira para o presente caso, pois a Empresa-Agravante 
[leia-se: Empresa-Agravada] não possui domicílio ou mesmo filial no 
Brasil; o ato ou fato, no caso, o contrato, foi realizado na Itália e, as 
obrigações principais, que são a entrega das motos e a entrega dos valores 
respectivos, são realizadas no citado país estrangeiro .

Logo, natural que nessa relação contratual de âmbito internacional, 
onde o contrato foi firmado no exterior e as obrigações são cumpridas no 
mesmo local , que qualquer dissídio entre as partes contratantes seja 
dirimido pela Justiça do país que está abrigando tal negociação (fls. 
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481-482).

A partir de tais premissas, o acórdão recorrido extraiu a conclusão de que não 

aproveitava ao recorrente o disposto no art. 88 do CPC, porque não identificada 

qualquer das suas hipóteses de incidência:

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.

Nesse contexto, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no 

recurso especial exigiria por parte desta Corte o reexame de cláusulas contratuais e do 

conjunto fático-probatório, o que é vedado pelos Enunciados nº 5 e 7 da Súmula deste 

Tribunal, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

Da alegada violação do artigo 17 da LICC

Quanto ao ponto, o acórdão recorrido considerou válida a cláusula de eleição do 

foro estrangeiro, porque não identificada hipossuficiência da recorrente, nem qualquer 

circunstância ensejadora de impedimento à parte ao acesso à Justiça, como se colhe 

dos seguintes excertos:

Insta ser enfatizado que o grande questionamento paira sobre a 
validade ou não da cláusula contratual de eleição da Justiça Italiana para 
dirimir os conflitos entre os contratantes. Por certo, tal cláusula, não poderia 
atingir o consumidor final que adquirisse os produtos da revendedora no 
Brasil, contudo, não há mácula sobre tal cláusula contratual, devendo as 
partes respeitá-la.

Nesse diapasão a súmula n º 335 do Excelso Pretório dispõe: “É 
válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato”.

Em sendo assim, é válida a cláusula de eleição de foro, desde que 
não acarrete impedimento à parte mais fraca de acesso ao Judiciário , 
com violação ao princípio constitucional.

Porém, não se vislumbra, in casu, qualquer hipossuficiência da 
Agravante , eis que se tratar de contrato celebrado na Itália, de importação 
exclusiva, realizado entre a empresa Ré e Autora.

Por sua vez, da leitura da cláusula nº 26, restou incontroverso o fato 
de que o Contrato em discussão é regido exclusivamente pelas Leis da 
Itália, ao passo que, qualquer divergência oriunda do mesmo ocorrerá 
dentro do foro exclusivo do Tribunal de Bolonha.

Assim, não há, em relação às partes contratantes, ofensa à lei de 
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ordem pública , pois o próprio Código de Processo Civil, ao elencar os 
casos em que a Jurisdição brasileira, deve e pode atuar. Por exclusão, 
determina os casos em que ela não deve e pode deixar de atuar (fls. 
481-482).

Referida solução está em perfeita harmonia com a orientação deste Sodalício, 

no sentido de que "a eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide 

envolver interesses públicos ", consoante se observa do seguinte precedente da Terceira 

Turma, proferido em caso análogo ao dos presentes autos:

RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - SÚMULAS 
282/STF E 211/STJ - REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO 
CONTRATUAL - SÚMULAS 5 E 7 - JURISDIÇÃO INTERNACIONAL 
CONCORRENTE - ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO - AUSÊNCIA 
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - VALIDADE - DIVERGÊNCIA 
NÃO-CONFIGURADA.
1. Em recurso especial não se reexaminam provas e nem interpretam 
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7).
2. A eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide envolver 
interesses públicos.
3. Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário demonstrar 
analiticamente a simetria entre os arestos confrontados.
Simples transcrição de ementa ou súmula não basta.
(REsp 242.383/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 21/03/2005 p. 360).

Incide, in casu , portanto, a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida ", aplicável a ambas as alíneas autorizadoras 

(AgRg no Ag 135461/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/1997, DJ 18/08/1997 p. 37856).

Por fim, vale registrar que não apresenta repercussão no presente julgamento o 

precedente colacionado pela recorrente em sede de memorias (REsp 804.306/SP, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/08/2008), porquanto ausente a similitude 

fática com o caso concreto.

Com efeito, naquele precedente, como se constata da leitura da própria ementa 

"o cumprimento do contrato de representação deu-se, efetivamente, em território 

brasileiro ", enquanto, in casu , as instâncias ordinárias consignaram que "o ato ou fato, 
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no caso, o contrato, foi realizado na Itália e, as obrigações principais, que são a 

entrega das motos e a entrega dos valores respectivos, são realizadas no citado país 

estrangeiro ". Além disso, naquele caso concreto, o Tribunal de origem consignou estar 

evidente o prejuízo efetivo para a defesa, situação, aqui, inexistente, consoante já 

consignado na fundamentação supra.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.915 - RJ (2010/0018195-5)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS)

RECORRENTE : FÓRMULA F3 BRAZIL S/A 
ADVOGADA : SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA E OUTRO(S)
RECORRIDO : DUCATI MOTOR HOLDING S P A 
ADVOGADOS : FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO E 

OUTRO(S)   
PERICLES D'AVILA MENDES NETO 

VOTO-VOGAL

EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA: 

Srs. Ministros, eu também havia recebido os memoriais das partes, 

mas o voto percuciente do eminente Relator deixa clara a não incidência de lei 

brasileira, mas sim da lei italiana, por isso há o contrato de importação. 

Nego provimento ao recurso especial.

Ministro MASSAMI UYEDA
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PERICLES D'AVILA MENDES NETO

ASSUNTO: DIREITO INTERNACIONAL - Contratos Internacionais

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). SANDRA SOARES CASTELLIANO DE LUCENA, pela parte RECORRENTE: 
FÓRMULA F3 BRAZIL S/A 
Dr(a). FERNANDO BOTELHO PENTEADO DE CASTRO, pela parte RECORRIDA: DUCATI 
MOTOR HOLDING S P A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
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Superior Tribunal de Justiça

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo Furtado (Desembargador convocado do 
TJ/BA), Nancy Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. 
Ministro Sidnei Beneti.

 Brasília, 13  de abril  de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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