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Resumo: 

Cuida-se o presente artigo de analisar a possibilidade de cobrança, pela via judicial, de 

dívida contraída por particular no contexto de jogo de azar em solo estrangeiro, onde o 

ato jurídico fora consumado, de forma a analisar a problemática proposta à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro, o qual se mostra restritivo, em regra, à eficácia das 

dívidas contraídas nesse contexto. A partir disso, analisar-se-á a compatibilidade e os 

elementos de conexão entre o ordenamento pátrio e aquele do local onde ocorrera o ato, 

com fulcro no Recurso Especial 1.628.974-SP. 
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1. Introdução 

 

É certo que a humanidade sempre conviveu de forma bastante peculiar com o 

acaso, isto é, os eventos que não possuem controle, despertando o fascínio, a curiosidade 

e estabelecendo condições que, por diversas vezes, são conscientemente utilizadas pela 

sociedade para definir certas circunstâncias. 

Do último contexto apresentado, surgem os jogos de azar, os quais condicionam 

o sucesso dos participantes à coincidência e ao acaso, gerando, nestes, as mais diversas 

emoções, tais como expectativa, euforia e decepção. Esses jogos não são de forma alguma 

novidade da sociedade moderna, haja vista que o jogo de azar mais antigo do qual se tem 

conhecimento remete à civilização suméria, habitante da região da Mesopotâmia, no 

período entre 3.500 e 2.500 a. C, façanha descoberta por arqueólogos no século XX. 

Com o avanço da civilização humana, os jogos de azar e a visão sobre eles 

passaram por mudanças consideráveis. De um lado, ocorreu a inovação tecnológica de 

diversas modalidades, passando-se a adotar máquinas e aparatos cada vez mais 

modernizados os quais possibilitam ao usuário experiências mais atrativas e, por vezes, 

viciantes. Do outro lado, esse crescimento acarretou, por vezes, consequências 

indesejadas, dada a alta volatilidade e imprevisibilidade de receitas dos usuários, os quais 

impulsionaram diversos Estados a estabelecerem diversas restrições legais quanto à essa 

atividade, como é o caso do Brasil, onde se trata o jogo de azar como contravenção penal. 

Porém, nessa toada, surgem controvérsias ao passo que a globalização permite 

cada vez mais o intercâmbio entre particulares e a submissão temporária destes às mais 

diversas jurisdições. Assim, no campo dos jogos de azar, no qual há grande divergência 



entre a aceitabilidade dessas atividades, mostra-se pertinente o estudo sobre a conexão 

entre os ordenamentos mais permissivos e aqueles mais restritivos. 

Assim, cuida o presente estudo de analisar uma das repercussões jurídicas mais 

costumeiras dessas atividades, qual seja, se é possível a cobrança, por intermédio da 

jurisdição brasileira, de dívida decorrente de jogos de azar contraída em solo estrangeiro. 

Para tal, objetiva-se analisar os elementos de conexão entre os ordenamentos 

brasileiro e, no caso, estadunidense, para averiguar a eficácia do ato jurídico gerador do 

crédito, a executoriedade da dívida e o cabimento da via judicial pátria para efetuar a 

cobrança. 

Por conseguinte, passará o presente estudo a analisar o caso concreto constituído 

do Recurso Especial de n.º 1.628.974-SP, o qual versa sobre a cobrança, por parte de uma 

pessoa jurídica sediada em solo estrangeiro, de dívida contraída por particular nacional 

oriunda de tomada de crédito. 

 

2. Histórico dos jogos de azar no Brasil: regulamentação 

e proibição 

 

No Brasil, a história dos cassinos é repleta de altos e baixos, em razão de 

sucessivas regulamentações e proibições à prática dos jogos de azar em seu interior. 

A princípio, os cassinos eram populares entre os nacionais ainda durante o Brasil 

Império. Há registros de que o próprio Imperador D. Pedro II os frequentava, consoante 

ensina Neves (2009, p. 45). 

No início da década de 1920, também explica a Neves (2009), que os jogos de 

azar foram proibidos em grande parte do território brasileiro, sendo permitidos apenas 

nas estâncias hidrominerais. No entanto, na década de 1930, o Presidente Getúlio Vargas 

autorizou novamente a prática do jogo, contrariando os interesses dos setores mais 

conservadores da população, notadamente os católicos mais fervorosos, época na qual os 

cassinos, no país, viveram seu apogeu (NEVES, 2009). 



Em seguida, por meio do Decreto-Lei n.º 9.215, de 30 de abril de 1946, o 

Presidente Eurico Gaspar Dutra, no primeiro ano de seu mandato, proibiu a prática ou 

exploração de jogos de azar em todo o território nacional, valendo-se, na exposição de 

motivos do ato normativo, das seguintes premissas: 

 

[...] que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal; [...] que 

a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim; [...] 

que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à 

exploração dos jogos de azar; [...] que, das exceções abertas à lei geral, decorreram abusos 

nocivos à moral e aos bons costumes (BRASIL, 1946, s/p). 

 

Percebe-se, da leitura do dispositivo acima transcrito, clara influência da 

moralidade cristã apostólica romana na proibição do funcionamento dos aludidos 

estabelecimentos, amplamente considerados como recintos de perdição. Segundo Westin 

(2016), de acordo com a versão mais prosaica, os cassinos foram fechados a pedido da 

primeira-dama, Carmela Dutra, chamada pelos íntimos de Dona Santinha. 

Assim, desde a publicação do referido ato normativo, há 75 anos, até os dias 

hodiernos, a prática dos jogos de azar, no âmbito dos cassinos, permanece proibida em 

território nacional, a despeito de o assunto ter ganhado certa notoriedade durante o 

governo Dilma Rousseff, no intuito de coletar impostos em decorrência da tributação 

incidente sobre os jogos (WESTIN, 2016). 

 

3. Livre iniciativa e liberdade empresarial: a 

regulamentação dos cassinos nos EUA 

 

No que tange a livre iniciativa, é importante denotar que a Carta Magna vigente 

dispõe acerca da livre iniciativa enquanto “fundamento da República Federativa do 

Brasil” - art. 1º, IV – e, conforme o art. 170, caput, como princípio da ordem econômica 

brasileira, aliada à valorização do trabalho humano, com o fito de assegurar o 

desenvolvimento social. 



Em aspecto suplementar, a legislação hodierna toca em um ponto crucial no 

desenvolvimento do fomento econômico das atividades domésticas. Assim, o art. 174, 

caput, da Constituição Federal, aduz que: 

 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 

da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para 

o setor público e indicativo para o setor privado (BRASIL, 1988, s/p). 

 

Portanto, é latente o caráter de suporte que o Estado brasileiro visa incutir em uma 

relação direta de “companheirismo” com a livre iniciativa empresarial, que deve sempre 

observar as regulações que acompanham sua atividade explorada. 

Nessa esteira, os direitos individuais e coletivos, constitucionalmente previstos, 

são postos para debate frente à crescente discussão doutrinária no que tange os jogos de 

azar, em especial sobre a atividade regulamentada dessas operações no ambiente de 

cassinos, que, não fortuitamente, colecionam ambiente propício para o desenvolvimento 

e execução de jogos de azar, diretamente associados ao seu alto risco intrínseco, fato que 

merece ser sensivelmente analisado. 

Faz-se mister a contextualização com o direito comparado estadunidense, 

acompanhado a sua extensa história dialógica de leis federais e estaduais atinentes à 

matéria de regulamentação dos cassinos. 

De início, cumpre mencionar que a pauta atinente à regulamentação das atividades 

relativas aos jogos de azar tem sido, durante o curso de história dos Estados Unidos, 

depositada individualmente no âmago dos Estados da federação. Em decorrência da 

forma de Estado federalista adotada pelos Estados Unidos, os congressistas delegaram, 

historicamente, a competência de definir a extensão e forma das atividades de cassinos, 

seja proibindo ou as adotando com ressalvas, nas mãos dos Estados, com exceção dos 

cassinos tribais, caso especial de cassinos dirigidos em terras indígenas, que demandam 

a expedição de lei federal para regulamentar a matéria. 

No que concerne a temática dos cassinos, os congressistas americanos, por 

diversas vezes, já estiveram diante de situações em que a regulamentação destes 

ambientes parecera inevitável, tamanha a preocupação social que os gestores detêm à 



propósito das mazelas acarretadas, direta ou indiretamente, pelos jogos de azar realizados 

em seu cerne. 

Contudo, comezinho o alarife no que tange o forte aspecto cultural que envolve 

este delicado contexto, vez que é prática endossada pelo grande público de um país e, 

possivelmente, talvez não seja viável manter tais anseios reprimidos. Nesse raciocínio, o 

brilhante sociólogo francês Loïc Wacquant (2008, p.72) destacou que: 

 

A prática dos jogos de azar é socialmente aceita e está arraigada nos costumes da 

sociedade. O jogo do bicho existe há mais de um século (desde 1892), tendo se tornado 

contravenção em 1941. Ele faz parte da cultura, já se tornou um folclore na nossa 

sociedade. A lei penal não tem o poder de revogar a lei econômica da oferta e da procura. 

Se a demanda não for suprida pelo mercado lícito, será suprida pelo mercado ilícito. 

 

Em uma visão mais legalista, inicialmente, observou-se o Professional and 

Amateur Sports Protection Act of 1992, norma que essencialmente proibiu os jogos de 

azar e, em grande proporção, o ambiente dos cassinos em escala nacional nos EUA. 

Todavia, em maio de 2018, a Suprema Corte americana, ao julgar o caso Murphy v. 

National Collegiate Athletic Association, decidiu pela inconstitucionalidade do diploma 

supracitado, removendo o véu proibitivo e deixando a cargo dos estados federativos 

estabelecer a legislação local sobre a matéria. 

Entretanto, a adoção em massa do modelo de negócio em cassino está longe de 

ser comum nos Estados Unidos. Existe lei federal que providencia abertura normativa 

para que as terras protegidas, reservadas aos indígenas americanos, seja usada para 

hospedar esse tipo de negócio, desde que haja consenso estabelecido entre o Governo 

Tribal e os anseios do Estado, seguindo os modelos do Indian Gaming Regulatory Act of 

1988. 

Representando nações domésticas e independentes, as tribos indígenas de 

americanos nativos têm se utilizado da proteção legal conferida por lei federal para operar 

cassinos em suas terras, fato que tem sido objeto de discussão e controvérsias em diversos 

estados. Em algumas localidades dos EUA, os cassinos são restringidos a riverboats, 

espécies de grandes embarcações destinadas aos jogos de azar que se encontram 

permanentemente atracadas em rios. 



Conforme já exposto, existe uma grande liberdade legislativa dos estados norte-

americanos no tocante a adotarem a forma, extensão, intensidade e permissividade das 

atividades de cassinos em seus territórios. De acordo com A History... (2021) existem 

somente duas unidades federativas que permitem, de maneira regulamentada, a atividade 

dos cassinos em toda sua esfera estadual: Nevada e Louisiana. Todos os demais Estados 

restringem a existência dos casinos apenas a pequenas regiões de seu território (em 

capitais), ou nas suas reservas de terras indígenas. 

Em suma, esforços empreendidos no sentido de regulamentar o mercado de azar 

tem logrado êxito em múltiplos aspectos. O fato é que, cada vez mais, estados voltam 

suas atenções para a grande receita, obtida por meio de impostos, geradas por esses 

estabelecimentos, aliado à grande quantidade de empregos advinda de seu 

funcionamento, contexto que serve de fomento para a atividade em escala nacional. 

O passado dos cassinos, estereotipicamente associado ao cometimento de crimes, 

tais quais lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de moléstias psíquicas, como a 

obsessão compulsiva em apostas, ainda provam ser empecilhos para sua implementação 

em escala geral. Porém, os estados norte-americanos já provaram que é possível admitir 

esse tipo de negócio aliado a uma regulamentação eficaz, que sirva para adequar o tipo 

de mercado ao desenvolvimento sustentável tanto econômico quanto cultural do 

microcosmo social. 

 

 

4. REsp 1.628.974-SP e a executoriedade de dívida 

advinda de jogo de azar contraída em solo estrangeiro 

 

No presente tópico, tratar-se-á do objeto mais específico da análise, qual seja a 

peça processual propriamente dita, versando sobre seus principais fundamentos que se 

relacionam com a temática de Direito Internacional Privado. 

Nesse sentido, oportuno esclarecer que, no presente caso, está sendo cobrada 

obrigação constituída integralmente nos Estados Unidos, mais especificamente no Estado 



de Nevada, razão pela qual, nos ditames do art. 9º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB), deve ser aplicada, no que concerne ao direito material, a lei 

estrangeira. 

Nesse diapasão, não há que se falar também em vedação à cobrança de dívida de 

jogo, uma vez que ambos permitem determinados tipos de jogos de azar, desde que 

devidamente regulamentados por determinado ente federado (nos EUA, o Estado de 

Nevada; no Brasil, pela União), de sorte que, nessa hipótese, admite-se a cobrança – frise-

se, ainda, que o art. 50, Decreto-Lei n.º 3.688/1941, diz respeito exatamente aos jogos de 

azar não regulamentados. 

Não obstante, passa-se a análise dos elementos de conexão contemplados no REsp 

em comento. Por fim, para conhecimento, segue a ementa do citado recurso: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA. DÍVIDA DE JOGO. CASSINO NORTE-AMERICANO. 

POSSIBILIDADE. ART. 9º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO 

BRASILEIRO. EQUIVALÊNCIA. DIREITO NACIONAL E ESTRANGEIRO. 

OFENSA À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. VEDAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL. ÓRGÃO INTERNO. 

INCOMPETÊNCIA. NORMAS ESTADUAIS. NÃO CONHECIMENTO. 

PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

OCORRÊNCIA (BRASIL, 2017, s/p, grifo nosso). 

 

 

4.1. Soberania nacional, ordem pública e os bons costumes (art. 17, LINDB) 

  

É necessário discorrer, na análise do julgado em tela, dada a circunstância 

geográfica particular do caso, acerca da compatibilização entre os atos jurídicos que se 

fazem cerne na lide e as normas do direito brasileiro, onde a dívida contraída encontra-se 

executada. 

Para tal, a primeira lente que se mostra imprescindível àquela que versa sobre a 

eficácia desses atos ocorridos em solo estrangeiro se trata dos requisitos presentes no 

artigo 17 da LINDB, conforme se transcreve abaixo: 

 



Art. 17. 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 (BRASIL, 1942, s/p, grifo nosso). 

 

A inteligência desse dispositivo expõe três requisitos mínimos para que a 

sentença, as leis ou atos jurídicos ocorridos em solo estrangeiro tenham plena eficácia 

perante a jurisdição pátria, quais sejam que esses atos, leis e sentenças não ofendam a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

A partir daí, torna-se necessária a análise concreta das particularidades do caso 

que trata da cobrança judicial de dívida contraída em jogos de azar no estado de Nevada, 

nos Estados Unidos. Para tal, é preciso transcorrer os três critérios estabelecidos pelo 

artigo supracitado, os quais darão a eficácia ao ato jurídico pelo qual surgiu a dívida 

executada. 

O primeiro ponto que tal ato não pode ir de encontro cuida-se da soberania 

nacional, conceituada pelo ilustríssimo jurista Miguel Reale (2000, p. 140) como “o poder 

que tem uma ação de organizar-se livremente e de fazer valer dentro do seu território a 

universalidade de suas decisões para a realização do bem comum”. 

Nessa toada, conceitua também Celso Ribeiro Bastos (1994, p. 97): 

 

Ter, portanto, a soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do 

nosso território não se admitirá força outra que não a dos poderes juridicamente 

constituídos, não podendo qualquer agente estranho à Nação intervir nos seus negócios. 

 

Com tais conceitos à baila, parece errôneo atribuir ineficácia a um ato jurídico 

ocorrido com base na autonomia da vontade das partes em solo estrangeiro, quando se 

trata esse ato de negócio jurídico válido conforme a lei local. 

Assim, atribuir a eficácia – e, consequentemente, a executoriedade – desse ato em 

solo nacional não representaria uma intervenção estrangeira na jurisdição brasileira, visto 

que esta é aquela responsável por tal atribuição segundo as normas de compatibilização. 

Não se encontra no reconhecimento da eficácia do ato de tomada de crédito no solo 

estrangeiro nenhuma afronta ao poder soberano da jurisdição brasileira quanto ao seu 



monopólio de poder dentro do território nacional, bem como também não representa uma 

subordinação entre os dois países. 

No que tange ao critério dos bons costumes, mostra-se pertinente analisar se a 

circunstância pela qual a dívida executada fora contraída demonstra-se atentatória aos 

bons costumes nacionais, isto é, se o contexto de jogos de azar se constitui de efetivo 

atentado para com as práticas e o consuetudo adotado no ambiente nacional. 

Sobre isso, é fato notório que os jogos de azar estão presentes no consuetudo 

brasileiro, dada a ocorrência de diversas espécies de tais jogos e seu amparo legal, tais 

quais as loterias e suas diversas modalidades, as quais encontram agentes do próprio 

Governo Federal como patrocinadores. 

Indo além na temática, atesta-se a propagada afinidade do costume nacional para 

com os jogos de azar a partir de diversas discussões e iniciativas legislativas no tocante à 

legalização do gênero jogo de azar, a exemplo do Projeto de Lei 186, de 2014, de autoria 

do senador Ciro Nogueira, que se encontra pronto para deliberação em Plenário desde 

2019. 

Assim, não se evidencia a incompatibilização da cobrança visada pela empresa 

estrangeira no solo brasileiro em razão de dívida contraída em jogo de azar respaldado 

pela legislação do território em que fora surgida. Em rasa analogia, é possível analisar a 

cobrança de dívida contraída no âmbito de loterias, as quais encontram respaldo e força-

motriz governamental legal, para concluir pela executoriedade de tais dívidas. 

Por fim, o terceiro e último critério concessor de eficácia segundo o art. 17 da 

LINDB é aquele da ordem pública, o qual se mostrou o mais complexo exame realizado 

no âmbito do caso em tela, dada a contínua controvérsia desse tópico no que tange às 

dívidas contraídas por particulares em solo exterior. 

O conceito de ordem pública demonstra-se de difícil definição, haja vista que ele 

se presta a se constituir enquanto elemento axiológico de um ordenamento jurídico, o 

qual, por sua vez, encontra-se em constante mudança. 

A despeito disso, diversos doutrinadores eivaram esforços para definir o que seria 

esse conceito, não logrando êxito, no entanto, de criar controvérsias e respeitosas 

divergências, em especial no que diz respeito aos atos e sentenças estrangeiras a serem 



discutidas e homologadas na jurisdição pátria, conforme prediz Moraes (2002, p. 104): 

“Vê-se que tal conceito que, a princípio, poderia parecer simples, toma contornos ainda 

maiores quando do debate sobre os requisitos para a homologação de sentenças 

estrangeiras no Brasil.” 

Um exemplo dessa conceituação pode ser encontrada nos essenciais ensinamentos 

de Maria Helena Diniz (2012, p. 364): 

 

A ordem pública, por ser um critério axiológico, caracteriza-se pela sua apreciação em 

conformidade com o fórum no momento atual. Como a noção de ordem pública é 

ambígua, imprecisa e variável no tempo e no espaço, ao órgão judicante caberá, caso a 

caso, averiguar se a ordem pública está ou não em jogo. Será necessário verificar se há 

entre a lei nacional e a estrangeira a ser aplicada um mínimo de equivalência. 

 

Assim, pôs-se o Relator do caso ao exame da compatibilidade entre a equivalência 

supratranscrita no presente caso. Conforme se depreende do voto do Exmo. Ministro 

Marco Aurélio Mello, a compatibilização entre as normas se verifica à medida que existe 

um respaldo legal mínimo constituído no ordenamento jurídico nacional para com a 

temática dos jogos de azar. 

Em soma, é fato que a dívida contraída no solo estrangeiro se deu com amparo da 

legislação local, transcrita na sentença a quo, qual seja, o Capítulo 463 do Nevada Revised 

Statutes, o qual se presta a regulamentar minuciosamente a matéria dos jogos de azar, 

incluindo a contração de crédito e eventual cobrança destes. 

Dado esse contexto, não se vislumbra qualquer afronta à ordem pública nacional, 

a qual se mostra compatível com a realização de determinados jogos de azar, na cobrança 

de dívida oriunda dessa modalidade em solo estrangeiro, o qual simplesmente se põe a 

expandir o rol de atividades dessa natureza permitidas pela lei local. 

 

 

4.2. Elemento de conexão (art. 9º, LINDB) 

 



De maneira sucinta, percebem-se dois elementos de conexão cuja aplicação 

apontam para mesma diretriz normativa no ordenamento pátrio, isto é: lex locus regit 

actum e lex loci actus, ambos convergindo no art. 9º da LINDB, o qual dispõe que, para 

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

Em síntese, o primeiro diz que se deve aplicar a lei do local no qual foi constituída 

a obrigação; o outro, por sua vez, preconiza que deve ser aplicada a lei do local no qual 

praticou-se o ato. 

Imperioso destacar que, no caso concreto, o executado adquiriu as fichas para o 

cassino do hotel em que estava hospedado com a obrigação de pagar depois (constituição 

da obrigação), em que pese ter pretendido se eximir da obrigação, ao regressar ao Brasil, 

após ter perdido tudo após dias jogando pôquer (ato praticado) – e, nesse prisma, é 

inequívoco a aplicação de ambos os institutos supramencionados com supedâneo na lei 

estadunidense, uma vez que foram praticados em solo norte-americano. 

 

 

4.3. Matéria de ordem pública: boa-fé e enriquecimento sem causa (arts. 113 

e 884, CC/2002) 

 

Conforme já salientado, o conceito de ordem pública pode ser depreendido 

enquanto estado de normalidade que rege um corpo social de uma nação, na qual existem 

autoridades que realizam atividades públicas e civis que aceitam e respeitam as leis 

baseadas na ordem jurídica e moral vigente em uma determinada época. 

Aliado a isso, a situação fática deve ser interpretada conforme o dispositivo do art. 

113 do Código Civil brasileiro, que preconiza a boa-fé do negócio jurídico. De acordo 

com o referido diploma, deve ser feita a análise substantiva do negócio jurídico de acordo 

com a autonomia das partes, assim como deve respeitar o contexto sociocultural de outros 

contratos sociais paralelos referentes ao plano de fundo real da coisa em questão e, por 

último, deve ser observada a boa-fé das partes celebrantes. 



Suplementarmente, tratando ainda de aspecto crucial acerca do elóquio judicial 

oriundo do REsp, permitir a execução de dívida proveniente de jogos de azar contraídos 

em solo estrangeiro, no Brasil, é completamente coerente com os princípios jurídicos 

incutidos no ordenamento pátrio, sobretudo no que concerne a proibição do 

enriquecimento sem causa. 

Sob o gênio do art. 884 do Código Civil, verificamos óbice expresso a este tipo 

de prática, que seria consagrada no momento em que um cidadão brasileiro contraiu 

dívidas em solo estrangeiro, com a intenção de não adimplir com seus débitos, e retorna 

para o solo nacional, pensando estar completamente livre de qualquer hipótese de 

execução de seus bens. 

Privilegiar tal ato seria conceder, efetivamente, a impunidade civil. No momento 

em que a dívida do cassino é proibida de ser cobrada no Brasil, existe lesão à boa-fé de 

terceiro, bem como o enriquecimento sem causa do devedor. 

 

 

4.4. Conclusão intermediária 

 

Neste ponto, antes de adentrar propriamente no seu mérito, é imperativo consignar 

que, até 2004, o órgão competente para conceder exequatur às cartas rogatórias e 

homologar sentenças estrangeiras era o Supremo Tribunal Federal. 

Entretanto, com a superveniência da Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de 

dezembro de 2004, que alterou, dentre outros dispositivos, o art. 105, da Constituição 

Federal, a competência para julgar e processar, originariamente, as mesmas matérias, 

passou a ser do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, em conformidade com a inteligência de Castro Júnior (2006), a 

jurisprudência nacional acerca da problemática, até esse marco, era escassa, haja vista 

não existir qualquer decisão tomada pelo Pleno do Pretório Excelso em relação às dívidas 

decorrentes de jogos de azar. 



Contudo, salienta-se que, em observância ao Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, tais atos eram conferidos exclusivamente ao seu Presidente. Por esse 

motivo, existem apenas decisões monocráticas por ele exaradas, as quais, na maior parte 

das ocasiões, negavam a concessão do exequatur às cartas rogatórias destinadas à citação 

para a resposta de cobrança da dívida de jogo (CASTRO JÚNIOR, 2006). 

Após a referida reforma, o entendimento do Tribunal da Cidadania divergiu do 

anteriormente adotado pela Suprema Corte, notadamente em razão do julgamento do 

REsp 1.628.974-SP, cujo posicionamento foi no sentido de que não ofende a soberania 

nacional a cobrança de dívidas contraídas em jogos de azar realizados no exterior. 

Dentre a argumentação trazida pelo Relator Ministro Villas Bôas Cueva, ressalta-

se a de que a validade do negócio jurídico celebrado no exterior não retira qualquer poder 

do Estado brasileiro em seu território, além de não criar nenhuma forma de dependência 

ou subordinação em relação aos demais Estados soberanos. 

Cavalcante (2017) dispõe que, a despeito de o jogo explorado por cassinos ser 

proibido pela legislação brasileira, é, no entanto, lícito em diversos estados americanos, 

como é o caso de Nevada, onde se situa Las Vegas. 

Portanto, de acordo com Cavalcante (2017), a questão a ser debatida no 

julgamento do REsp 1.628.974-SP diz respeito à possibilidade de cobrança judicial de 

dívida de jogo de azar contraída por um brasileiro em um cassino que funciona legalmente 

no exterior. Em síntese, é possível. 

Necessariamente, a decisão da Corte Superior enfrentou os pontos relativos à 

soberania nacional, à ordem pública, aos bons costumes e ao enriquecimento sem causa. 

Consoante o art. 9º, caput, da LINDB, para qualificar e reger as obrigações, 

aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Dessa forma, como a obrigação foi 

estabelecida nos Estados Unidos, é imperativa a aplicação da legislação material 

estadunidense, mais especificamente a do estado de Nevada, que autoriza o 

funcionamento desses estabelecimentos, devidamente supervisionados pelo ente público 

competente. 

Por sua vez, o entendimento do Tribunal foi no sentido de que o conceito de ordem 

pública é mutável e se relaciona com a moral e a ordem jurídica vigente em dado momento 



histórico, motivo pelo qual se torna imprescindível observar a evolução da sociedade. 

Assim, no decisum foi considerado que, no Brasil, existem diversos jogos de azar 

legalizados, tais como loterias, raspadinhas, sorteios e corridas de cavalo. 

Poder-se-ia dizer, ainda, que o Brasil pune como contravenção penal, a exploração 

de jogos de azar não legalizados, conforme dispõe o art. 50 do Decreto-Lei n.º 3.688, de 

3 de outubro de 1941. Contudo, como a legislação material aplicável ao caso é a norte-

americana, cujo conteúdo autoriza o funcionamento dos ditos estabelecimentos, afasta-se 

a aplicação da Lei de Contravenções Penais. 

Prosseguindo, segundo Cavalcante (2017), é impossível afirmar que a prática de 

jogos de azar é atentatória aos bons costumes, visto que diversas outras modalidades do 

mesmo jogo são legalizadas no país, conforme já registrado. 

Por fim, conforme o art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, 

enriquecer às custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita 

a atualização dos valores monetários. Nesse sentido, é absolutamente compatível com a 

disposição do Código o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Ainda nesse sentido, dispõe o Relator que seria completamente descabido um 

nacional brasileiro visitar país estrangeiro para, usufruindo de sua hospitalidade, 

livremente contrair obrigações lícitas, celebradas de boa-fé pela outra parte, para em 

sequência retornar ao país de origem buscando a impunidade civil, sob o pretexto de que 

é juridicamente impossível a cobrança dos valores, em decorrência do ordenamento 

brasileiro proibir a cobrança de dívidas de jogo. 

Por todos esses motivos, concluiu-se que o pedido é juridicamente possível, não 

ofende a ordem pública, os bons costumes ou a soberania nacional. Ademais, caracteriza-

se como enriquecimento sem causa a prática supracitada, explicitamente vedada pelas 

disposições do Código Civil. 

 

 

5. Considerações Finais 

 



Com o desenvolvimento exposto, percebe-se que a pouca familiaridade do 

ordenamento jurídico brasileiro à situação em análise, conforme bem suscitou o Relator 

do caso concreto estudado, o que possibilita ao órgão judicante interpretar e aplicar as 

normas introdutórias e principiológicas de forma contundente no caso. 

Com isso, ao analisar o tema em destaque, é possível a conclusão acerca da 

possibilidade da cobrança, por meio da via judicial nacional, de dívida contraída no 

âmbito de jogos de azar em solo estrangeiro por parte de particular residente e nacional 

no Brasil. 

O contexto de tal cobrança, no entanto, necessita preencher determinados 

requisitos para que o próprio ato jurídico tenha plena eficácia e executoriedade dentro da 

jurisdição brasileira, sobretudo no que concerne às normas de compatibilização entre os 

ordenamentos, encontradas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem 

como as demais normas que versam sobre os jogos de azar, em especial a Lei de 

Contravenções Penais. 
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