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Resumo: 

Este trabalho aborda a temática do princípio da autonomia da vontade das partes na 

definição do direito a ser aplicado aos contratos internacionais no âmbito do Direito 

Internacional Privado brasileiro. Para tanto, consideraram-se opiniões doutrinárias de 

juristas internacionalistas e a legislação pátria adequada ao assunto, bem como se 

explicou, de modo a trazer uma melhor compreensão à discussão, o que são os elementos 

e as regras de conexão do Direito Internacional Privado e como eles são abordados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo pela Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro. Ademais, fez-se uma análise da decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial n.º 1.729.549 como forma de se exemplificar o tratamento da questão 

pela jurisprudência nacional, vez que o referido julgado aborda a aplicação de direito 

estrangeiro pela Justiça brasileira. Nesse sentido, por meio de revisão bibliográfica, 

discutiu-se, no presente artigo, como o Direito brasileiro aborda a autonomia da vontade 

nos contratos internacionais e seus limites, além de se falar, brevemente, de perspectivas 

concernentes à eventual adoção do referido princípio pelo ordenamento jurídico nacional 

no futuro. 

Palavras-chave: Autonomia da vontade. Contratos internacionais. Direito Internacional 

Privado brasileiro. 
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1. Introdução 

 

 

Toda expressão jurídica rege-se por princípios, elementos os quais solidificam a 

operação jurídica: no Direito Processual, tem-se como base o contraditório e a ampla 

defesa; no Direito Civil, a sociabilidade, a operabilidade e a eticidade; no Direito Penal, 

a individualização da pena, a responsabilidade pessoal e a presunção de inocência são 

algumas diretrizes da administração e da interpretação da justiça. Semelhantemente, o 

Direito Internacional Privado também pode se orientar por fundamentos, os quais, apesar 

de não universalmente codificados, expressam-se de modo frequente na operação do 

direito por e entre os diferentes Estados. De modo especial, o presente artigo tratará do 

princípio da autonomia da vontade, de sua manifestação no ordenamento jurídico 

brasileiro e das problemáticas a ele correlatas. 

Publicado no Diário Oficial da União em 8 de setembro de 1942, o Decreto-lei n.º 

9.657 codificou as normas introdutórias do Direito Brasileiro, apesar de subsequentes 

alterações de caráter mínimo, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) manteve-se como sólida diretriz operativa do sistema jurídico do Brasil. Em 

particular, os artigos 7º a 19 interessam ao presente estudo, uma vez que fazem referência 

à efetivação do direito internacional privado em solo brasileiro. Desses artigos constam 

os princípios do uso do direito estrangeiro em Território Brasileiro por meio de elementos 
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de conexão imprescindíveis ao diálogo entre ordenamentos jurídicos diferentes, sendo 

estes: a lex domicilii, a lex rei sitae e a lex loci contractus (em tradução livre: lei do 

domicílio, lei da coisa situada e lei do local do contrato, respectivamente).  

De forma notável, o elemento da lex loci contractus, disposto no art. 9º do texto 

legal em apreço contrasta com o princípio da autonomia da vontade, devido à vinculação 

jurídica dos contratantes ao local de assinatura em detrimento de sua livre escolha de foro. 

Em contrapartida, diplomas legais como aqueles vigentes em países como Argentina, 

Canadá e Estados Unidos da América, concedem maior liberdade às partes do contrato 

no momento no qual permitem-lhes optar por ligação a ordenamento independentemente 

de onde celebrou-se o instrumento contratual.  

Frente à tendência de maior liberalização e simplificação das relações contratuais, 

bem como à globalização impulsionada pela alta facilidade interativa proporcionada pelos 

avanços tecnológicos contemporâneos, a obrigatoriedade da lex loci contractus discrepa 

do liberalismo econômico em voga, na medida que subordina o contrato ao local onde se 

lavrou e impede que as partes melhor deliberem sobre a qual ordenamento se submeter. 

Em outras palavras, mina-se a autonomia consensual das partes ao obrigá-las a vincular-

se à legislação do local de celebração contratual. 

Nesse contexto, o presente artigo versará sobre a incongruência da lei do local do 

contrato (LINDB, art. 9º, § 2º) com o princípio da autonomia de vontade adotado pelo 

direito internacional privado contemporâneo, tendo como objetivo geral analisar a 

situação da autonomia de vontade no âmbito das regras de conexão internacional. Como 

objetivos específicos, o artigo buscará estudar o tratamento da questão pela doutrina 

brasileira, examinar a possibilidade de situar a autonomia voluntária como item conectivo 

do direito internacional privado, além de explorar como a jurisprudência nacional trata 

do assunto. Ademais, tem-se como justificativa de estudo a necessidade de se produzir 

maiores dissertações sobre o Direito Internacional Privado e sua aplicação pelo judiciário 

brasileiro em contexto recente.  

Para tanto, utilizar-se-á, como metodologia de exame de caso, o Recurso Especial 

n.º 1.729.549/SP, julgado no ano de 2021, além de consultas à doutrina de 

internacionalistas e de breve resgate conceitual da temática dos elementos de conexão. 

 



4 

 

 

2. Elementos de conexão 

 

2.1. Definição 

O Direito Internacional Privado, em sua acepção mais tradicional, sempre 

funcionou em torno de conflitos de leis no espaço, vez que litígios com partes de origens 

nacionais distintas levavam a dúvidas em relação ao direito que deveria ser aplicado na 

resolução do caso (MAZZUOLI, 2015). Hodiernamente, com a crescente globalização 

por que passa o mundo, as fronteiras se tornaram mais relativas e os casos judiciais 

envolvendo pessoas de diferentes nacionalidades são ainda mais frequentes, deixando 

evidentes os conflitos entre diferentes ordenamentos jurídicos com os quais os 

magistrados e tribunais têm de lidar.  

Apesar disso, a simples nacionalidade diferente daquela do país em que está a 

pessoa nem sempre trará influência na aplicação do Direito pelo magistrado brasileiro. 

Por muitas vezes, em verdade, a origem nacional do indivíduo perde espaço para outros 

fatores — ou elementos de conexão, como se explicará em breve — na determinação do 

Direito aplicável (DI PAULA, 2014). A atuação do Direito Internacional Privado se dá, 

antes de tudo, a partir dos chamados elementos de conexão. No presente trabalho, a fim 

de tornar-se amplo o entendimento da temática, apresentar-se-ão diversas conceituações 

dos elementos de conexão e o porquê de estes serem essenciais ao ramo do Direito aqui 

discutido.  

Em primeira análise, Portela (2011) descreve o elemento de conexão como o fator 

determinante da lei nacional a ser aplicada num conflito de leis no espaço que envolva 

um determinado objeto de conexão. O autor define o objeto de conexão como a matéria 

tratada pela norma, podendo ser, por exemplo, o domicílio, o casamento ou a capacidade 

civil (PORTELLA, 2011).  

Similarmente, Santos (2011, p. 30) leciona ser o objeto de conexão “a matéria à 

qual se refere uma norma indicativa ou indireta de DIPr, abordando sempre questões 

jurídicas vinculadas a fatos ou elementos de fatores sociais com conexão internacional”, 

ao passo que o elemento de conexão — relacionado ao objeto de conexão, mas distinto 
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deste — seria o que tornaria possível a aplicação do Direito num caso com objeto de 

conexão. Esse autor destaca, também, que é de suma importância para a questão da 

aplicação do Direito nessas situações a lex fori — a lei do foro —, que, no caso brasileiro, 

materializa-se na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 

4.657) (SANTOS, 2011). O referido diploma legal, objeto de estudo sobretudo do Direito 

Civil, possui regras que mais interessam ao Direito Internacional nos seus artigos 7º a 19. 

A lei em questão é imprescindível para o Direito Internacional Privado brasileiro, haja 

vista conter as principais regras de conexão aceitas pelo ordenamento jurídico pátrio1. 

Dando continuidade às noções iniciais, Aragão e Lima (2019, s/p) descrevem os 

elementos de conexão como regras que visam a “definir, a partir do caso fático 

apresentado, qual é o elo que melhor define a norma aplicável quando da existência dessa 

dúvida”. Destaca-se, nesse sentido, a relevância do elemento de conexão como uma ponte 

entre dois sistemas jurídicos diferentes, permitindo ao intérprete do Direito aplicar a 

norma correta num caso concreto a partir da análise dos fatos mediante parâmetros claros. 

Com uma linguagem ligeiramente distinta, Dolinger (1997, p. 261) explica e expande: 

 

As regras de conexão são as normas estatuídas pelo D.I.P., que indicam o direito aplicável 

às diversas situações jurídicas conectadas a mais de um sistema legal.  

[...]  

Uma vez localizada esta sede jurídica, encontrado está o elemento de conexão, indicando-

se em seguida a aplicação do direito vigente neste local, o que constitui uma regra de 

conexão do D.I.P. A conexão vem a ser a ligação, o contato, entre uma situação da vida 

e a norma que vai regê-la.  

[...]  

O processo de localização que leva ao elemento de conexão toma em consideração um de 

três diferentes aspectos: o sujeito, o objeto ou o ato jurídico [...]. 

 

Trazendo uma última conceituação a este trabalho, Mazzuoli (2015, p. 93), 

utilizando-se da semântica, aduz o seguinte: 

 

Por sua vez, os elementos de conexão (de ligação, de contato, de vínculo) das normas 

indicativas são os que ligam, contatam ou vinculam internacionalmente a questão de 

 
1 Cf. Araújo (2021, p. 3): “Além disso, a LINDB deve ser aplicada pelo juiz de ofício, o que significa dizer 

que é obrigatória a aplicação do direito estrangeiro, se a norma de conexão assim o determinar” (grifo 

nosso).   
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DIPr, tornando possível saber qual lei (se a nacional ou a estrangeira) deverá ser 

efetivamente aplicada ao caso contrato a fim de resolver a questão principal; são os elos 

existentes entre as normas de um país e as de outro, capazes de fazer descobrir qual ordem 

jurídica resolverá a questão (material) sub judice. 

 

Apresentadas essas visões acerca da natureza dos elementos e das regras de 

conexão no Direito Internacional Privado, pode-se afirmar, resumidamente, que os 

elementos de conexão são os fatores — a nacionalidade, o domicílio, a localização do 

imóvel, o lugar eleito contratualmente etc. — que determinam como se dará o exame 

jurisdicional por meio das regras de conexão que regem os conflitos judiciais entre leis 

de diferentes ordenamentos jurídicos. Dessa forma, os elementos e as regras de conexão 

possuem elevada relevância ao Direito Internacional Privado, vez que possibilitam, 

efetivamente, que o juiz saiba que direito aplicar. 

 

 

2.2. Regras de conexão no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Conforme destacado previamente, as regras de conexão do Direito Internacional 

Privado são, em verdade, definidas pela legislação de cada país, sendo, no caso do Brasil, 

de fundamental importância a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 

doravante referida neste trabalho como LINDB.  

A LINDB estabelece, como principais regras de conexão aceitas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, a lex domicilii, a lex rei sitae, a lex loci contractus e a 

lex loci celebrationis. A primeira é derivada sobretudo do artigo 7º da LINDB, que 

disciplina que as regras relativas ao início e ao fim da personalidade, ao nome, à 

capacidade e ao direito de família serão definidas pelas leis de onde domiciliada a pessoa, 

sendo, portanto, o domicílio o elemento de conexão escolhido (BRASIL, 1942)2. 

A lex rei sitae (“lei da coisa situada”, em tradução livre) segue a mesma lógica, 

mas no âmbito dos bens. Nesse sentido, determina o artigo 8º, caput, da LINDB a 

 
2 “Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 

personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família” (BRASIL, 1942, s/p). 
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aplicação da lei do país onde se situa o bem para qualificar e regular as relações a este 

concernentes (BRASIL, 1942)3. Por outro lado, a lex loci contractus — a lei do local do 

contrato — possui especial relevância para este trabalho, o que se explorará 

posteriormente. Por ora, vale mencionar que o artigo 9º da LINDB define, para a 

qualificação e regência de obrigações, a aplicação da lei de onde se constituírem 

(BRASIL, 1942)4. 

As regras de conexão apresentadas supra são aceitas, no geral, por diversos 

Estados, não só pelo Brasil. Há, porém, uma norma que, notoriamente, a despeito de sua 

recepção por muitos ordenamentos jurídicos, não é reconhecida pelo Direito brasileiro. 

Trata-se da lex voluntatis — “lei da vontade”, ou, como será referida neste trabalho, 

autonomia da vontade (MARTINS, 2016). 

 

 

3. Autonomia da vontade no direito internacional 

privado brasileiro 

 

3.1. Conceito do princípio da autonomia da vontade das partes 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a autonomia da vontade é regra geral dos 

contratos, resguardada a função social destes, conforme expõe o Código Civil5. Nesse 

sentido, Basso (1996, p. 198) aduz: 

 

No direito contratual o princípio da autonomia da vontade se manifesta na liberdade 

propriamente dita de contratar, de estipular o contrato e seu conteúdo. Significa aquela 

esfera de liberdade de que gozam as partes, no âmbito do direito privado, de autorregência 

de seus próprios interesses, de discutir livremente as contradições do contrato pretendido, 

bem como de escolher aquele mais conveniente. Por outras palavras, é a faculdade das 

 
3 “Art. 8º Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que 

estiverem situados” (BRASIL, 1942, s/p). 
4 “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem” (BRASIL, 

1942, s/p). 
5 “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato” (BRASIL, 2002, 

s/p). 
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partes de regerem-se por suas próprias leis, de praticar um ato jurídico determinando-lhe 

o conteúdo, a forma, assim como os efeitos. 

 

No âmbito do Direito Internacional Privado, especialmente, a autonomia da 

vontade possui outra faceta, qual seja, a possibilidade de escolher qual a lei nacional 

aplicável à execução contratual, opção aceita pelo Direito de algumas das mais 

importantes economias do mundo6. Mazzuoli (2015, p. 102) leciona: 

 

Seu fundamento encontra guarida na liberdade que os indivíduos têm de agir como lhes 

aprouver em questões ligadas à sua pessoa ou ao comércio, não se desconhecendo, porém, 

haver autores que, indo mais longe, fundamentam a autonomia da vontade também nos 

direitos humanos. Somente não poderão as partes valer-se da autonomia da vontade 

quando a conexão indicada afrontar a soberania do país, a sua ordem pública ou as normas 

previstas em tratados internacionais dos quais o Estado é parte. 

 

Na mesma linha, aduz Carmo (2018, p. 24): 

 

No estudo do Direito Internacional Privado, a autonomia da vontade significa que as 

partes podem escolher a lei aplicada ao contrato internacional, mas tão somente ao 

contrato internacional, não sendo possível que se vislumbre a aplicação do princípio como 

elemento de conexão em contratos internos. 

 

Consoante isso, Silva (2015, s/p) entende que a autonomia da vontade, no campo do 

Direito Internacional Privado, “para os objetivistas, [...] seria justamente um elemento de 

conexão como indício localizador da lei escolhida pelas partes para reger o contrato”. No 

concernente a isso, Basso (1996) adverte que, no contrato internacional, a vontade das partes 

não lhes dá liberdade irrestrita e absoluta, vez que sua autonomia sempre encontra limites nas 

normas de ordem pública, sejam estas internas ou, mesmo, internacionais. Desse modo, é 

importante notar que cada Estado, por possuir diferentes regras de ordem pública, restringirá 

a vontade das partes nos contratos internacionais de forma distinta, dando-lhes menos ou mais 

discricionariedade quanto aos termos do acordo. 

 

 
6 Nesse sentido, cf. Araújo (2021, p. 13): “O princípio da autonomia da vontade já foi incorporado pela 

legislação interna de países como Estados Unidos e Canadá, por tratados multilaterais de caráter regional, 

como na União Europeia, e iniciativas de regulamentação de contratos internacionais, como a Convenção 

da UNCITRAL sobre a compra e venda internacional (CISG)”. 
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3.2. Recepção da autonomia da vontade das partes no contrato internacional 

pelo ordenamento jurídico brasileiro 

 

Em outra análise, um dos aspectos mais variáveis, entre os diferentes 

ordenamentos jurídicos nacionais, da autonomia da vontade nos contratos internacionais 

se trata da extensão da liberdade de escolha da lei aplicável ao contrato. Entre os 

doutrinadores brasileiros, a admissibilidade dessa possibilidade sempre foi objeto de 

debate, havendo, pelo menos, três diferentes posições na discussão, conforme aponta 

Silva (2015): aqueles completamente contrários à autonomia da vontade como 

determinadora da lei aplicável ao contrato internacional; aqueles que admitem a 

autonomia da vontade apenas no que se refere à aplicação de regras supletivas; e aqueles 

que defendem, de modo muito mais aberto, a possibilidade de as partes elegerem o país 

cuja legislação se aplicará ao pacto. Apesar da aceitação da vontade das partes em parte 

considerável do mundo, o tema ainda enfrenta muitos empecilhos entre juristas brasileiros 

(CARMO, 2018). Prevalece, no Brasil, o entendimento de que não compete às partes 

decidir o direito aplicável ao contrato internacional, apesar dos pedidos de mudança dessa 

situação por parte da doutrina internacionalista brasileira. 

A posição predominante no Brasil é derivada do artigo 9º, caput, da LINDB, que, 

como já demonstrado previamente, disciplina a lex loci contractus como a lei aplicável 

ao contrato internacional7. Basso (1996) destaca o cerne da questão, qual seja, o fato de a 

norma do artigo 9º da LINDB possuir caráter de ordem pública, motivo pelo qual não 

pode ser afastada pela mera vontade das partes do contrato internacional. Por conta disso, 

caso o juiz brasileiro se depare com uma cláusula de contrato internacional que preveja a 

aplicação do direito dum país específico, ele deverá ignorá-la, haja vista ela não se 

sobrepor à norma de ordem pública interna brasileira definida pela LINDB. Nesse 

sentido, a melhor maneira de as partes do contrato evitarem essa espécie de problema é 

 
7 Nesse sentido, Araújo (2021, p. 3) leciona, de maneira simples, que “recorre-se a regra de conexão 

elencada no artigo 9º da LINDB, que tem como regra para as obrigações a lei do local de sua celebração. 

Assim, se o contrato foi assinado no Brasil, será aplicável a lei brasileira, mas, se, ao contrário, fora ele 

assinado em Nova Iorque, o juiz brasileiro deverá utilizar a lei nova-iorquina correspondente”. 



10 

 

adaptando o contrato às diferentes regras de ordem pública dos países cujo direito se 

conecta ao contrato em questão8. 

A despeito disso, há doutrinadores que defendem que o artigo 9º da LINDB não 

impede que as partes determinem o direito aplicável ao contrato internacional. A título de 

exemplo, cite-se Carmo (2018), que ressalta que a vedação à escolha do direito aplicável 

pelas partes dificulta a posição do Brasil como uma das grandes economias do mundo, de 

modo que a interpretação, segundo a autora, do artigo 9º da LINDB deveria ser condizente 

com o ambiente econômico globalizado hodierno, haja vista o entendimento 

predominante hoje — por ela denominado “interpretação meramente legalista” — não 

trazer benefícios às partes e nem às relações econômicas do Brasil.  

Outro doutrinador favorável à possibilidade de a autonomia da vontade das partes 

determinar a lei aplicável ao contrato internacional é Mazzuoli (2015), que argumenta 

com base em quatro pontos: primeiramente, cita o autor a previsão do artigo 5º, II, da 

Constituição Federal, que prevê que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988, s/p, grifo nosso); em segundo 

lugar, o não reconhecimento da autonomia da vontade implicaria, por conta do dispositivo 

constitucional mencionado, violação da Carta Magna brasileira; em terceiro lugar, a 

autonomia da vontade é reconhecida como costume internacional em vários países; e, por 

último, diversas convenções internacionais reconhecem o princípio. Dessa forma, poder-

se-ia dizer que o ordenamento jurídico brasileiro não proíbe e admite que a vontade das 

partes decida o direito aplicável ao contrato internacional (MAZZUOLI, 2015). 

É relevante, ainda, abordar o texto legislativo brasileiro. Antes do advento da 

LINDB, a autonomia da vontade era permitida para a definição da lei aplicável aos 

contratos internacionais, nos termos do caput do artigo 13 da Introdução ao Código Civil 

de 1916, conforme observado pela doutrina9. Nesse contexto, Mazzuoli (2015) aduz que 

o artigo 9º da LINDB, ao transcrever a norma anterior omitindo a expressão “salvo 

 
8 Cf. Basso (1996, p. 201): “Assim, a regra de prudência que o negociador deve observar é procurar realizar 

o negócio no país cuja lei pretende que seja aplicada ao contrato, razão pela qual é importante a escolha do 

local da negociação”.   
9 Art. 13. Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto à substância e aos efeitos das obrigações, a lei 

do lugar onde forem contraídas” (BRASIL, 1916, s/p, grifo nosso). 
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estipulação em contrário”, deixou dúvidas na doutrina pátria quanto à possibilidade de a 

vontade das partes decidir a lei aplicável10. 

Conquanto a posição predominante seja de que a LINDB proíbe que as partes 

decidam a lei aplicável ao contrato internacional, faz-se importante ressaltar que o Brasil 

é signatário de convenções internacionais que, de uma forma ou de outra, preveem a 

autonomia da vontade na escolha do direito a ser aplicado no contrato internacional. Em 

primeiro lugar, vale citar a Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos 

Contratos Internacionais de 1994 — doravante referida como Convenção Interamericana 

—, assinada pelo Brasil, mas nunca ratificada (SILVA, 2015). O artigo 7 da Convenção 

Interamericana prevê expressamente que “O contrato rege-se pelo direito escolhido pelas 

partes” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1994, s/p), e o artigo 8 vai 

além e permite às partes pactuarem que o contrato seja parcial ou totalmente regido por 

um direito distinto daquele pelo qual o acordo se regia previamente (CARMO, 2018). 

Tendo-se em vista tais previsões, Carmo (2018, p. 38) aduz: “Com a ratificação desta 

convenção, o art. 9.º da LINDB seria mais aplicado, pondo fim aos conflitos quanto às 

limitações da aplicação da autonomia na seara do direito internacional privado brasileiro”. 

No mesmo sentido, Silva (2015, s/p): 

 

No entanto, apesar de o Brasil ter sido signatário [,,,], até hoje o seu conteúdo não foi 

enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional para o processo de internalização 

na legislação brasileira, razão pela qual continua em vigor o artigo 9.º da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro e o Brasil continua sem contemplar, de forma 

expressa e abrangente, a autonomia da vontade em sua legislação interna. 

 

Ademais, vale mencionar também a Convenção das Nações Unidas sobre 

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, firmada em Viena, Áustria, 

em 1980. A situação dessa convenção é um pouco diferente daquela da Convenção 

Interamericana, haja vista já ter sido ratificada pelo Brasil e incorporada ao ordenamento 

jurídico pátrio, por meio do Decreto n.º 8.327, de 16 de outubro de 2014. O artigo 9 dessa 

convenção consagra a autonomia da vontade como determinadora da lei aplicável aos 

 
10 Quanto a essa questão, Carmo (2018, p. 29) comenta: “Com a mudança da Lei de Introdução ao Código 

Civil de 1942, a expressão ‘salvo estipulação em contrário’ foi retirada do texto, impulsionando a discussão 

sobre a exclusão ou não do princípio, e acerca da aplicação ou não do princípio no que diz respeito às 

normas relativas à substância dos contratos internacionais e seus efeitos”. 
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contratos internacionais de compra e venda11. Carmo (2018) comenta que a regra contida na 

referida convenção é uma chance que o Direito brasileiro tem de alterar a norma do artigo 9º 

da LINDB ou torná-la obsoleta, sendo a incorporação da convenção na legislação brasileira 

um avanço.  

Nesse contexto, merece menção o fato de que tramita no Congresso Nacional o 

Projeto de Lei n.º 1.038/2020, que possui o objetivo específico de trazer o princípio da 

autonomia da vontade nos contratos internacionais para a LINDB. A epígrafe do projeto 

assim lê: “Altera o art. 9.º do Decreto-Lei n.º 4.657, [...] para introduzir a adoção integral do 

princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais” (BRASIL, 2020, s/p). Esse 

Projeto de Lei, se aprovado e convertido em Lei, representará uma mudança de paradigma 

importante no Direito brasileiro, deixando este mais em conformidade com as regras 

internacionalmente aceitas pelas economias mais desenvolvidas do mundo. 

 

 

4. Análise do caso exemplificativo 

 

Dentro da presente temática, examinar-se-á o tratamento da autonomia da vontade 

como regra de conexão do Direito Internacional Privado pela jurisprudência nacional, 

tomando-se como exemplo e objeto principal de análise o Recurso Especial n.º 

1.729.549/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

4.1. Indicação do direito aplicável ao caso à luz das regras de conexão na 

jurisprudência nacional 

  

Para uma compreensão mais profunda da supracitada jurisprudência, é necessária 

uma breve contextualização acerca do relatório do caso. A situação em análise, julgada 

 
11 “Artigo 9: (1) As partes se vincularão pelos usos e costumes em que tiverem consentido e pelas práticas 

que tiverem estabelecido entre si” (BRASIL, 2014, s/p). 
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em recurso especial, se baseia no fato de que, em 2000, a recorrente, a empresa argentina 

Editorial Perfil S.A., assinou, na Argentina, um Acordo de Acionistas com a UOL 

Argentina S.A. — de quem já adquirira parte do capital —, que previa a possibilidade de 

a recorrente trocar suas ações na UOL Argentina por outras de mesmo valor na UOL 

Brasil, desde que esta promovesse, passados três anos do acordo, a oferta de ações em 

uma importante bolsa de valores americana. Nessa situação, a recorrente teria um ano 

para notificar a UOL Brasil, hoje sucedida pela Universo Online S.A., a recorrida. 

Desse modo, a primeira condição (passagem de três anos) efetuou-se em 2003. 

Em 2005, a UOL Brasil ofertou primariamente suas ações na Bolsa de Valores do Estado 

de São Paulo, fato considerado pela autora a concretização da segunda condição, o que 

foi negado pela ré. A Editorial Perfil S.A. entrou com ação contra a Universo Online S.A., 

pedindo a transferência de suas ações para a UOL Brasil, mais o ressarcimento dos 

dividendos que teria obtido. Na sentença, foi decidido que a ré obstou ao cumprimento 

da cláusula do Acordo de Acionistas. 

Vale ressaltar, quanto à competência da justiça brasileira no caso em tela, que a 

autoridade judiciária brasileira se mostrou competente para julgar essa demanda devido 

ao fato de a ré ser pessoa jurídica domiciliada no Brasil, ou seja, com sede de suas 

atividades na cidade de São Paulo, SP, tal como estipulado no inciso I do artigo 21 do 

Código de Processo Civil12. 

No concernente ao presente artigo, será levado em conta apenas o teor do mérito, 

que tem como sua pauta os elementos de conexão do Direito Internacional Privado e sua 

aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase especial na decisão da 

jurisprudência nacional em aplicar a lei do local onde foi constituído o contrato (lex loci 

contractus), e não a regra geral da autonomia da vontade dos contratantes, que, como se 

viu alhures, é aceita noutros países.  

De acordo com o relator do recurso especial, o Ministro Luís Felipe Salomão, é 

possível a aplicação do direito material estrangeiro pelo juiz nacional, em consonância 

com o art. 337 do antigo Código de Processo Civil de 1973 — vigente à época em que se 

entrou com a ação —, como reflexo da soberania estatal, desde que haja relações jurídicas 

 
12 “Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: I — o réu, 

qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil” (BRASIL, 2015, s/p). 
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privadas envolvidas em mais de uma ordem jurídica, o que se espelha, no atual Código 

de Processo Civil, no artigo 37613. 

Já quanto à lei que deve ser aplicada ao caso, o direito civil argentino se apresenta 

como a opção mais coerente, tendo em vista que a categoria da relação jurídica entre as 

partes autora e ré, ou seja, o objeto de conexão, é da matéria de obrigações contratuais, e, 

de acordo com o próprio ordenamento jurídico brasileiro — materializado pelo já 

exaustivamente analisado art. 9º, caput, da LINDB —, a regulação das obrigações 

constituídas em contratos internacionais se dará pelas leis do país em que estas se 

constituírem. Nesse sentido, tem-se que o direito civil argentino é que deverá regular as 

questões jurídicas decorrentes do acordo de acionistas, celebrado em solo patagão, entre 

as partes litigantes, sendo indiferente para o relator a escolha dos contraentes. 

Relevante é notar que a recorrente argumentou pela aplicação do direito argentino 

não pelo fato de o contrato entre ela e a recorrida lá haver se constituído, mas por haver 

uma cláusula contratual que previa a aplicação da lei argentina em caso de litígio judicial 

entre as partes.  

No julgado em comento, alegou a parte autora que a interpretação dada pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo aos artigos 528 e 538 do Código Civil argentino foi 

equivocada, vez que o direito estrangeiro, ao ser aplicado pelo juiz pátrio, deve ser tratada, 

para fins de decisão e de recepção em recurso excepcional por tribunal superior, como se 

lei federal brasileira fosse. Nesse contexto, a ementa do julgado aqui analisado traz a 

seguinte lição: “A lei estrangeira, aplicada por força de dispositivo de direito internacional 

privado (art. 9º da LINDB), se equipara a legislação federal brasileira, para efeito de 

admissibilidade de recurso especial” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2021, p. 

2).  

Tendo em vista, portanto, a aplicação da lei argentina, o Ministro relator teve de 

analisar não somente a legislação argentina competente ao caso, como também a doutrina 

dos juristas argentinos, de modo a dar às normas a melhor interpretação no caso concreto. 

 

 
13 “Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o 

teor e a vigência, se assim o juiz determinar” (BRASIL, 2015, s/p). Como explicado acima, vale ressaltar 

que esse dispositivo é idêntico ao artigo 337 do Código de Processo Civil de 1973. 
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4.2. Lições importantes do caso 

 

Dentro da análise do Recurso Especial n.º 1.729.549, é possível observar-se que a 

autonomia da vontade dos contratantes, no que tange à escolha do direito aplicável, é 

deixada em segundo plano pelo Judiciário brasileiro. Nesse aspecto, vale menção o fato 

de nenhuma das partes haver questionado a aplicação da lei argentina ao contrato, mas, 

tão somente, a interpretação desta por parte dos magistrados brasileiros. 

A utilização da lei argentina pela Justiça brasileira teve fundamentação no art. 9º, 

caput, da LINDB, determinante da aplicação da legislação do país onde as obrigações 

foram contraídas, logo, para o caso em específico, a lei argentina foi, corretamente, 

aplicada, vez que o contrato entre as partes se constituiu em solo argentino, mesmo que o 

processo judicial ocorra no âmbito do Judiciário brasileiro. Desse modo, a lex loci 

contractus, conforme adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para situações contratuais, 

foi cumprida.  

Apesar da defesa da autonomia da vontade por parte da doutrina, no que se refere à 

prática do Direito Internacional Privado no Brasil, a aplicação da lex loci contractus é, como 

demonstrado previamente, bem mais difundida, como pontua Maria Helena Diniz (2004, p. 

15–16): 

 

[...] cabendo ao direito internacional privado indicar qual ordenamento jurídico irá conter 

o critério para a resolução dos possíveis conflitos que advierem. Como cada país será o 

único árbitro para deliberar a conveniência da aplicação de sua lei em seu território, não 

deverá obedecer às normas alienígenas, salvo em casos excepcionais em que tenha o 

interesse de harmonizar tais conflitos, eliminando as controvérsias que surgirem, 

mediante adequada regulamentação pela Lei de Introdução e por tratados internacionais, 

consagrando princípios que contenham critérios de solução para os problemas de 

conflitos espaciais. 

 

Como dito anteriormente, no caso analisado, em nenhum momento se questionou, 

em juízo, a utilização da lei estrangeira pelo tribunal brasileiro, tampouco foi indicada 

pelos contraentes outra legislação cuja aplicação fosse desejada pelos mesmos. Mesmo 

que fosse eleito um foro específico pelas partes, ainda assim, de acordo com o 

entendimento predominante no Brasil, isso não seria motivo de aplicação da autonomia 
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da vontade, já que, para realização da mesma, é necessário que a norma que regula o tema 

seja facultativa ou interpretativa, o que não se observa no art. 9º, caput, da LINDB, de 

modo que a lex loci contractus possui caráter evidentemente imperativo no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Dessarte, vale o destaque de que, apesar de a lei argentina ter sido aplicada ao caso 

e eleita pelas partes em contrato, não houve relação de causa e consequência. A despeito 

do direito aplicado ter sido o mesmo eleito contratualmente, a aplicação do direito 

argentino se deu tão somente pelo fato de o contrato ter sido constituído na Argentina, de 

modo que, se o tivesse sido noutro país e as partes tivessem elegido a lei argentina, esta 

não teria sido aplicada, vez que teria dado lugar ao direito do local de constituição do 

contrato. Ademais, outro ponto importante da decisão diz respeito à equiparação da lei 

estrangeira a lei federal, para fins de admissão de recurso especial, como analisado supra. 

Nesse sentido, portanto, com base no caso analisado. é possível observar-se que, 

apesar de muitos doutrinadores — conforme demonstrado noutro tópico — defenderem 

a primazia da autonomia da vontade nos contratos internacionais como regra de conexão, 

dentro da prática jurisprudencial brasileira, a lei do local onde foi constituído o contrato 

deve ser aplicada, em respeito ao art. 9º, caput, da LINDB, como materialização da 

soberania estatal a regular o Direito Internacional Privado no Brasil. 

 

 

5. Conclusão 

 

Após o estudo empreendido neste artigo, pode-se chegar a diversas conclusões 

sobre o cabimento do princípio da autonomia de vontade como regra de conexão no 

Direito Internacional Privado brasileiro. 

Em primeiro lugar, tem-se que, para o Direito Internacional Privado, nem sempre 

a nacionalidade do sujeito será fator definitivo para a decisão do direito aplicável, sendo 

os elementos de conexão formas mais seguras e definitivas de se determinar o direito a 

ser aplicado ao caso, sendo as regras de conexão fatores determinantes para a solução de 

conflitos de lei acerca de qual lei nacional deverá prevalecer no caso. Nessa direção, a 
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Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (popularmente mais referida como 

LINDB) dispõe os elementos conectivos levados em conta na escolha do ordenamento 

jurídico adequado a cada caso no âmbito do Direito brasileiro. Como exemplo de objetos 

dos elementos de conexão, há o domicílio, o casamento e a capacidade civil.  

Assim, para o empreendimento deste trabalho, foi de especial valor a disposição 

contida no artigo 9º da LINDB. Nele, define-se o lugar de constituição dos contratos como 

elemento definidor da jurisdição a ser aplicada em litígios, em detrimento da autonomia 

de vontade. Inclusive, por se tratar a LINDB de norma de ordem pública, deve o juiz 

brasileiro ignorar quaisquer cláusulas contratuais favorecedoras do direito de país 

diferente daquele donde realizou-se o termo.  

Em segundo lugar, constatou-se que a preferência do ordenamento jurídico 

brasileiro pela primazia do lugar de celebração contratual sobre a livre-escolha das partes 

mostra-se na retaguarda quando comparada às grandes economias ocidentais, tais como 

os Estados Unidos da América e o Canadá, além de ser o posicionamento majoritário dos 

componentes da União Europeia. Concluiu-se que o art. 9º, § 2º, da LINDB não se 

atualizou para as exigências do mundo contemporâneo, de modo que limita a 

independência voluntária das partes e as subordina ao ordenamento vigente onde o 

contrato se firmou. Sobre tal incongruência, também se notou a existência de clamor, por 

parte da doutrina internacionalista privada do Brasil e de estudiosos da área, para que se 

alterem as provisões da lex loci contractus, de modo a favorecer a adoção da autonomia 

da vontade nos contratos internacionais para a definição do direito aplicável. 

Ainda nesta seara, é salutar a pontuação de que, para parte da doutrina, não há 

incongruência da primazia da lei do lugar do contrato sobre a autonomia de vontade, uma 

vez que se poderia fazer uma interpretação menos literal da LINDB ou atentar para que 

não existe explícita proibição nas leis brasileiras quanto à eleição da lei a ser aplicada ao 

contrato (Constituição Federal, art. 5º, II), ou, ainda, que é internacionalmente 

consuetudinário o tema em apreço. Outrossim, é notável que o Brasil é signatário de 

convenções internacionais que, de certa forma, preveem a autonomia da vontade, além de 

haver projetos de lei no Congresso Nacional para solidificar o favorecimento da livre 

escolha sobre a obrigação decorrente do lugar de assinatura contratual, a exemplo do 

Projeto de Lei n.º 1.038/2020, que é uma tentativa de alterar o artigo 9º da LINDB para 
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permitir-se explicitamente que as partes dum contrato internacional possam, de fato, 

decidir o direito nacional aplicável ao acordo.  

Em terceiro lugar, feita a análise do Recurso Especial nº 1.729.549/SP, pôde-se 

observar a minoração da importância da autonomia voluntária das partes, de maneira a 

favorecer o entendimento literalista do art. 9º, caput, da LINDB. Outro ponto interessante 

desse estudo de caso foi o fato de que não somente urge ao magistrado o emprego da lei 

estrangeira, como também uma ponderação aprofundada da doutrina relacionada ao 

ordenamento utilizado. Ademais, pôde-se verificar que, no caso em questão, apesar de o 

contrato entre as partes ter eleito a lei argentina e desta ter sido utilizada, a aplicação desta 

não se deu em decorrência disso, mas do fato de o contrato lá ter sido constituído, 

conforme determina a lex loci contractus adotada pela LINDB.  

Em síntese, evidenciou-se, neste artigo, que, apesar de o contexto internacional e 

de a doutrina defenderem maior liberdade das partes de um contrato internacional para 

decidirem sob qual legislação se ampararão seus processos, os tribunais brasileiros e o 

entendimento prevalecente no país persistem na aplicação restritiva do art. 9º da LINDB. 
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