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1. Introdução 

 

Contratos internacionais podem ser compreendidos como manifestações de 

vontade conectadas a mais de um ordenamento jurídico extraterritorial, tal conectividade 

pode ser consequência da condição das partes, como seu domicílio ou nacionalidade, 

como também pode ser em razão do local de celebração ou execução do contrato 

(MAZZUOLI, 2018). 

Outrossim, a autonomia da vontade é, em consonância com Carlos Roberto 

Gonçalves (2020), um princípio que se alicerça na ampla liberdade contratual, no poder 

das partes integrantes daquele contrato de disciplinar seus interesses por meio de acordos 

de vontade, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. No âmbito dos Direito 

Internacional Privado, Maristela Basso (2020) discorre que a autonomia da vontade se 

expressa como a faculdade dos contratantes de escolher e determinar a lei aplicável a 

certas relações jurídicas. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca analisar a possibilidade de as partes 

escolherem a legislação a ser aplicada para reger tais contratos com base na autonomia 

da vontade quando a obrigação é constituída no Brasil ou quando uma de suas partes é 

brasileira. Além disso, objetiva evidenciar se existem limitações ao uso da autonomia da 

vontade quando os contratos não são paritários. Para tanto, serão analisadas doutrinas 

brasileiras acerca do tema, assim como, a posição de organizações internacionais e a 

legislação brasileira. 

 

 

2. Compreensões doutrinárias acerca do tema 

 

Com o fito de obter uma maior compreensão acerca do tema, é imprescindível 

realizar uma breve análise da doutrina brasileira, para tanto, serão traçados comentários 

acerca das doutrinas de André Ramos, Maristela Basso e Valério Mazzuoli. 

 



 

 

2.1. A visão de André Ramos 

 

Para Ramos (2018), a autonomia da vontade é o poder de que as partes integrantes 

de um negócio jurídico têm de regular o conteúdo das relações neles inseridas, desse 

modo, é a autorregulamentação dos interesses particulares, a qual apenas se legitima 

quando realizada em conformidade com o Direito. 

Na perspectiva do Direito Internacional Privado, o autor ressalta que a autonomia 

da vontade é a possibilidade de escolha da lei aplicável às obrigações feitas pelos próprios 

envolvidos no negócio jurídico. Por conseguinte, Ramos destaca que esse elemento 

volitivo é um critério de conexão da lei aplicável nas relações contratuais, além de ser 

aplicável para fins de limitação e ampliação da jurisdição internacional e para definição 

da lei para regência de questões extracontratuais. Contudo, ele também destaca que 

existem limitações a esse elemento, de modo que ele é limitado às relações entre iguais e 

não pode impedir a aplicação das leis imperativas e de ordem pública do Direito 

Internacional Privado. 

Em outra análise, o autor destaca as formas pelas quais os contratantes podem 

indicar a legislação escolhida para reger aquelas obrigações, como a inclusão de cláusula 

determinando a lei aplicável para reger a obrigação; determinação expressa da lei 

aplicável, ainda que não em cláusula específica; no silêncio das partes, determinação 

judicial da lei que teria sido escolhida pelos contratantes, considerando as circunstâncias 

do caso; por fim, escolha da lei aplicável entre hipóteses previamente determinadas pela 

lei ou pelo juiz. 

Contudo, o autor faz duas ressalvas, a primeira diz respeito à impossibilidade de 

escolher uma lei contrária à ordem pública ou com o objetivo de fraudar a lei do fórum. 

A segunda, trata da impossibilidade da lei favorecer uma parte que tem maior peso 

econômico, que impõe as cláusulas sobre a parte mais fraca. 

 

 



 

2.2. A visão de Maristela Basso 

 

De mesmo modo, temos a doutrinadora Maristela Basso (2020), a qual discorre 

que no campo dos contratos internacionais, a autonomia da vontade se expressa na 

interface entre a liberdade de escolha do direito aplicável pelas partes e os limites 

estabelecidos pelos ordenamentos jurídicos dos Estados, nos quais as obrigações serão 

executadas. 

Nessa perspectiva, a autora destaca que o art. 9º da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro (LINDB) impõe uma limitação a essa autonomia, uma vez que adota 

a lei do local de constituição da obrigação como a lei aplicável para qualificação e 

regência das relações obrigacionais, em especial aquelas com conexão internacional. 

Frente a essa limitação, a doutrinadora brasileira destaca que  

 

Observando-se a redação do dispositivo, restaria às partes unicamente o exercício da 

liberdade contratual no âmbito das disposições supletivas da lei aplicável, por 

determinação direta da lei do local em que a obrigação tenha sido constituída (BASSO, 

2020, p. 586). 

 

Noutro giro, Basso acrescenta que a Lei nº 9.307 de 1996, conhecida como Lei de 

Arbitragem, permite em seu art. 2º, §1º que as partes escolham livremente as regras de 

direito que lhe serão aplicadas, desde que não haja violação à ordem pública ou aos bons 

costumes. Nesse prisma, a autora destaca que o supracitado dispositivo convive 

pacificamente com o art. 9º da LINDB, haja vista suas formas de aplicação distintas, 

assim como, seus diferentes âmbitos de incidência. 

 

 

2.3. A visão de Valério Mazzuoli 

 

Em outra perspectiva, Valério Mazzuoli defende que não há impedimento 

decorrente do art. 9º da LINDB na autonomia da vontade, nesse sentido, o autor acredita 

que as partes podem livremente escolher a ordem jurídica a que ficará sujeita a relação 



 

obrigacional. Desse modo, Mazzuoli sustenta que a autonomia da vontade é um elemento 

de conexão válido no direito brasileiro. Por conseguinte, o doutrinador acredita que 

apenas no caso do contrato ser omisso quanto à legislação aplicável, é que se deverá 

buscar a lei aplicável no direito posto. 

Outrossim, o autor discorre que apesar do silêncio do legislador nacional acerca 

do tema na LINDB, a maior parte da doutrina defende que a autonomia da vontade 

subsiste no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, ele lista quatro motivos: (I) o art. 

5, II da Constituição Federal que dispõe “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”; (II) não havendo lei proibindo expressamente a 

autonomia da vontade, o seu não reconhecimento e sua não aceitação violaria o 

supracitado dispositivo da Constituição; (III) a autonomia da vontade subsiste como um 

costume aceito por diversos países e pelo Institut de Droit International; (IV) é 

reconhecida por diversas convenções internacionais. 

Frente a esses pontos, Mazzuoli discorre que: 

 

Em suma, pode-se dizer que tanto o direito brasileiro não proíbe a autonomia da vontade 

das partes quanto a ordem internacional expressamente a admite, o que induz à conclusão 

única de estar admitida essa autonomia entre nós. A regra, portanto, nesse campo, é que 

a autonomia da vontade está autorizada (pois não expressamente proibida) no direito 

brasileiro como elemento conectivo válido e eficaz (MAZZUOLI, 2018, p. 124). 

 

Por conseguinte, Mazzuoli posiciona-se de forma diferente de Maristela Basso ao 

defender que o art. 9º da LINDB não impõe uma limitação ao princípio da autonomia da 

vontade. 

 

 

3. Análise de convenções e regulamentos internacionais 

acerca do tema 

 



 

Do mesmo modo, é indubitável a necessidade de se abordar o tema a partir da 

perspectiva de organizações internacionais como o Institut de Droit International e a 

Convenção de Haia sobre Direito Internacional Privado. 

 

 

3.1. O reconhecimento da autonomia das vontades pelo Institut de droit 

International 

 

Na Resolução “The Autonomy of the Parties in International Contracts Between 

Private Persons or Entities” de 1991, o Institut de Droit International defendeu que nos 

contratos internacionais realizados entre pessoas privadas ou entidades, as partes devem 

ser livres para escolher a legislação aplicável, excetuando-se os contratos trabalhistas e 

de consumo. Outrossim, no art. 6º da Resolução, as partes ficam autorizadas a escolher 

ou modificar a escolha da lei aplicável após a conclusão do contrato. 

Ademais, o art. 9º traz a previsão de que a lei escolhida é aplicável sem prejuízo 

das disposições obrigatórias da lei do foro, que deve ser aplicado independentemente da 

lei aplicável ao contrato. Entretanto, o parágrafo segundo desse mesmo artigo traz uma 

previsão de afastamento da lei escolhida, o qual transcreve-se abaixo. 

 

2. If regard is to be had to mandatory provisions, within the meaning of the preceding 

paragraph, of a law other than that of the forum or that chosen by the parties, then such 

provisions can only prevent the chosen law from being applied if there is a close link 

between the contract and the country of that law and if they further such aims as are 

generally accepted by the international community (INSTITUT DE DROIT 

INTERNATIONAL, 1991, p. 3). 

 

Desse modo, se uma lei diferente da do fórum ou daquela escolhida pelas partes 

tiver de ser aplicada, a vontade das partes será afastada apenas se houver alguma 

vinculação entre o contrato e o país daquela lei e se eles promoverem objetivos aceitos 

pela comunidade internacional. 



 

Por fim, acrescente-se que no preâmbulo da supracitada resolução, também foi 

reconhecido que a autonomia das partes é um princípio fundamental do Direito 

Internacional Privado. 

 

 

3.2. A Convenção de Haia e os Princípios relativos à escolha de lei aplicável 

aos contratos comerciais internacionais 

 

Em 2015, a Convenção de Haia sobre Direito Internacional Privado publicou uma 

série de princípios não vinculantes que incentivava os Estados a integrar em seus regimes 

jurídicos internos, de forma a nortear a modificação do direito interno em relação à 

matéria de escolha da lei e a atuação a par dos instrumentos existentes sobre essa matéria. 

Além disso, os princípios possuem como objetivo reforçar a autonomia das partes 

e assegurar que a lei escolhida pelas partes tenha o maior âmbito de aplicação. Outrossim, 

o documento reforça que os contratos devem ser internacionais e que as partes devem 

atuar no exercício de sua atividade comercial ou profissional, excetuando-se as hipóteses 

trabalhistas e consumeristas. Desse modo, observa-se mais uma vez que a autonomia da 

vontade não prevalece em contratos nos quais se verifica que não há uma paridade entre 

as partes, nesse sentido, o documento ressalta em sua fundamentação que  

 

O objetivo é estabelecer e reforçar a autonomia da vontade das partes nos contratos 

internacionais, mas apenas relativamente àqueles em que ambas atuam na sua capacidade 

profissional e em que os riscos de abuso dessa autonomia são, portanto, mínimos 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO, 2019, 

p.29). 

 

Em outra análise, o art. 2º autoriza a eleição de diferentes legislações, para reger 

diferentes partes do contrato, além disso, possibilita que essa escolha seja efetuada ou 

modificada a qualquer momento. 

Quanto a existência de normas de aplicação imediata e ordem pública, a 

Convenção de Haia tratou dessa possibilidade no art. 11º: 



 

 

Artigo 11.º Normas de aplicação imediata e ordem pública 

1. Independentemente da lei escolhida pelas partes, os presentes Princípios não 

prejudicam a aplicação pelo tribunal de normas de aplicação imediata da lei do foro. 

2. A lei do foro determina em que circunstâncias o tribunal pode ou deve aplicar ou tomar 

em consideração normas de aplicação imediata de outra lei.  

3. O tribunal pode afastar a aplicação de disposição da lei escolhida pelas partes apenas 

se, e na medida em que, o resultado de tal aplicação for manifestamente incompatível 

com a ordem pública do foro. 

4. A lei do foro determina em que circunstâncias o tribunal pode ou deve aplicar ou tomar 

em consideração, por motivos de ordem pública de um Estado, a lei que seria aplicável 

na falta de escolha de lei. 

5. Os presentes Princípios não prejudicam a aplicação ou a consideração pelo tribunal 

arbitral de normas de aplicação imediata ou motivos de ordem pública, previstas em lei 

diferente da escolhida pelas partes caso a tal seja obrigado ou esteja autorizado a fazê-lo. 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO, 2019, p.69) 

 

 Por conseguinte, o documento disponibilizado pela Convenção de Haia sobre 

Direito Internacional Privado possui caráter não-vinculante, visando a apenas nortear os 

Estados acerca do uso da autonomia da vontade como elemento de conexão válido nos 

contratos internacionais. Ademais, é perceptível diversas semelhanças entre os Princípios 

aqui elencados e os artigos da Resolução do Institut de Droit International, demonstrando 

como a comunidade internacional vem compreendendo o tema. 

 

 

4. Análise da legislação brasileira acerca do tema 

 

Dando prosseguimento a análise, é imprescindível discutir a regulação brasileira 

sobre os contratos internacionais, com destaque para a Lei de Introdução às Normas 

Brasileiras e a Lei de Arbitragem. 

 

 



 

4.1. O art. 9º da LINDB 

  

O art. 9º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras dispõe que “Para qualificar e 

reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. Nessa perspectiva, 

Ramos (2018) explica que foi retirada a expressão “salvo disposição em contrário” 

prevista no art. 13 do Código Civil de 1916, o que trouxe à tona a discussão acerca da 

autonomia da vontade. Nesse prisma, o autor afirma que para a doutrina dominante 

brasileira, o supracitado dispositivo é norma imperativa, logo, seria um norma de ordem 

pública interna que não pode ser afastada pelo interesse das partes. 

Para Maristela Basso (2020), essa limitação colocada pelo legislador brasileiro 

restringe a autonomia da vontade das partes na escolha da lei aplicável, tendo em vista 

que adota a lei do local de constituição da obrigação como aquela aplicável para qualificar 

e reger as relações obrigacionais. Nessa perspectiva, Basso destaca 

 

[...] quando o juiz for chamado a decidir uma controvérsia, no âmbito do Poder Judiciário, 

sobre relação obrigacional (inclusive contratual) e tiver que decidir a lei aplicável, esta 

deverá ser a do “local onde a obrigação se constituiu” (locus regit actum). Deverá o juiz 

examinar, portanto, em que países a obrigação gera efeitos e daí determinar onde ela se 

constituiu para fins de lei aplicável. (BASSO, 2020, p. 588) 

 

Desse modo, a LINDB não permite que juiz brasileiro adote outro elemento de 

conexão válido para reger as obrigações contratuais. 

Por outro lado, a autora chega a ressaltar que o Brasil é signatário da Convenção 

Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais de 1994, a qual 

dispõe no art. 7º a possibilidade de escolha de lei aplicável aos contratos, com destaque 

para a autonomia da vontade como elemento de conexão válido. Todavia, o Brasil não 

ratificou a Convenção. 

 

 

4.2. A Lei da Arbitragem 

 



 

A Lei nº 9.307 de 1996 dispõe sobre a arbitragem e traz em seu art. 2º, §1º que as 

partes poderão escolher livremente a legislação a ser aplicada pelo juízo arbitral, desde 

que não viole os bons costumes e a ordem pública. 

Nesse prisma, é válido ressaltar que o disposto na Lei de Arbitragem convive 

pacificamente com o art. 9º da LINDB, uma vez que possuem âmbitos de incidência 

diferentes (BASSO, 2020). Tal situação decorre do fato de que o dispositivo da LINDB 

é aplicável às hipóteses em que o juiz brasileiro deverá, frente a um contrato internacional, 

decidir a legislação aplicável. Contudo, na hipótese do art. 2º da Lei de Arbitragem, trata-

se de um procedimento diferente, no qual o tribunal arbitral pode decidir em consonância 

com o direito escolhido pelas partes. 

Acrescente-se que nos contratos de adesão, o legislador impõe algumas 

limitações, como é possível evidenciar no art. 4º, §2º da Lei nº 9.307: 

 

[...] a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir 

a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito 

em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa 

cláusula. (BRASIL, 1996, s/p) 

 

De mesmo modo, no Código de Defesa do Consumidor é possível verificar 

limitações ao uso da arbitragem nas relações de consumo, como evidenciado no inciso 

VII do art. 51: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] determinem a utilização compulsória de 

arbitragem” (BRASIL, 1990, s/p). 

Portanto, é notável, assim como visto na Resolução “The Autonomy of the Parties 

in International Contracts Between Private Persons or Entities” e nos Princípios da 

Convenção de Haia, a preocupação com a autonomia da vontade nos contratos não 

paritários. De forma que o legislador brasileiro buscou limitar essa autonomia, como 

forma de proteger o aderente. 

Assim sendo, o uso da autonomia da vontade para determinação da lei aplicável 

aos contratos internacionais é aceita pela Lei Arbitragem, com ressalvas às situações em 

que os contratos não são paritários e uma das partes se mostra vulnerável. 

 



 

 

5. Conclusão 

 

Por conseguinte, apesar de grande parte da doutrina brasileira compreender que a 

autonomia da vontade é um elemento de conexão válido, o qual permite a escolha da lei 

aplicável pelas partes integrantes de um contrato, a legislação brasileira impõe limitações. 

Nesse prisma, evidencia-se que LINDB adota como elemento de conexão o local de 

constituição das obrigações contratuais, não permitindo a escolha da lei aplicável. 

Por outro lado, a Lei de Arbitragem, autoriza o uso da autonomia da vontade, 

como forma de escolha das normas jurídicas a serem aplicadas pelo árbitro, impondo 

limites nos contratos de adesão. 

Nessa perspectiva, observa-se que, assim como feito pelo legislador brasileiro, há 

uma tendência internacional de limitar o uso da autonomia da vontade em contratos não 

paritários, nos quais uma das partes mostra-se mais vulnerável, a exemplo dos contratos 

de adesão, trabalhistas e consumeristas. 

Dessarte, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece a possibilidade das 

partes determinarem a legislação que será aplicada aos contratos internacionais. Ademais, 

apesar de existir a possibilidade de escolha quando um litígio por submetido a um tribunal 

arbitral, essa escolha possui limitações quando os contratos forem de adesão ou 

consumeristas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2020. 

 



 

BRASIL. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.  Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro, Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 01 

set. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências. Brasília, Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 01 set. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.  Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 01 set. 

2021. 

 

BRASIL. Lei nº 10406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. 

Acesso em: 01 set. 2021. 

 

CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Princípios 

relativos à escolha de lei aplicável aos contratos comerciais internacionais. 2015. 

Disponível em: https://assets.hcch.net/docs/875f0793-9618-4753-aec6-

9450dcc01316.pdf. Acesso em: 01 set. 2021. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 

3. 17ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

 

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. The Autonomy of the Parties in 

International Contracts Between Private Persons or Entities. 1991. Disponível em: 

https://assets.hcch.net/docs/875f0793-9618-4753-aec6-9450dcc01316.pdf
https://assets.hcch.net/docs/875f0793-9618-4753-aec6-9450dcc01316.pdf


 

https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1991_bal_02_en.pdf. Acesso em 01 set. 

2021. 

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional privado. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 

 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direito internacional privado. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. 


