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RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

Dados do processo: Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.628.974. 3ª Turma. 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 13.06.2017.

Fundamentação legal: Arts. 9º, 14 e 17 da LINDB; art. 814, CC; art. 376, NCPC.

Síntese do dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do 

relator.

Síntese dos fatos

O Cassino Wynn Las Vegas LLC, localizado no estado de Nevada, Estados Unidos da 

América, propôs, na origem, ação monitória [1] a fim cobrar dívida contraída por Carlos 

Eduardo de Athayde Buono em jogo de azar no estabelecimento. O juízo de primeiro grau e o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entenderam pela procedência dos pedidos.

Irresignado, o devedor interpôs Recurso Especial (REsp) [2] perante o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) contra o acórdão da Corte Estadual, no qual arguiu, entre outros, a 

violação dos arts. 9º e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Segundo ele, a propositura da ação no Brasil, implicou na renúncia à aplicação do 

direito estadunidense, que seria devida ante o art. 9º da LINDB. Afastada a legislação 

estrangeira, impossível a cobrança de dívida oriunda de jogo de azar [3], por expressa 

vedação legal (art. 814, §2º, Código Civil).

Ademais, arguiu que o Recorrente não fez prova do direito estrangeiro a fim de 

demonstrar a licitude do jogo de azar no país de constituição da obrigação [4], nos termos do 

art. 376 do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Assim, aplicar-se-ia o direito pátrio, que 

não autoriza referida cobrança.

Enfim, sustentou que mesmo que não houvesse optado pelo direito nacional, a 

cobrança não poderia ser levada à cabo no Brasil, pois viola a soberania nacional e a ordem 

pública, as quais são causas impeditivas da aplicação do direito estrangeiro.
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Questão jurídica

As questões relativas ao direito internacional privado importantes para o deslinde da 

controvérsia são:

a) Identificar qual regra de conexão se aplica ao caso e, a partir dela, determinar qual o 

direito aplicável (se a legislação nacional ou a estrangeira);

b) Saber se é lícito às Partes renunciar ao direito aplicável indicado pela norma de 

conexão – no caso, o Recorrente afirma que ao propor ação perante tribunais 

brasileiros, o Recorrido teria renunciado à legislação estadunidense;

c) Examinar a necessidade de prova do direito estrangeiro ante o juízo nacional – o 

devedor afirma que o Cassino não provou a licitude dos jogos de azar nos E.U.A.;

d) Verificar se a solução dada pela norma material apontada pela regra de conexão ofende 

à ordem pública ou à soberania nacional.

Relevância para o Direito Internacional Privado

De saída, a questão se revela plurilocalizada, uma vez que versa sobre dívida contraída 

em um país (E.U.A.), por pessoa de cidadania e residência estrangeiras (brasileira), e cobrada 

em outro Estado (Brasil) – há, portanto, diversos elementos internacionais.

Quanto ao objeto da ação, ela trata de questões caras à disciplina, tais como: normas 

de conexão e direito aplicável (regras que indicam qual a norma substantiva que efetivamente 

regerá o caso); prova do direito estrangeiro alegado; e, também, aquelas normas que limitam 

ou impedem a aplicação do direito indicado pela regra de conexão, a saber, ordem pública e 

soberania nacional.

Compreender essas questões e o modo como o STJ as soluciona, implica em conhecer 

parte do cerne do DIPr à luz da jurisprudência máxima na matéria.

Decisão e fundamentos

No caso em tela, todos os cinco ministro que compõem a Terceira Turma do STJ, em 

seus votos, entenderam que por se tratar de obrigação contraída no exterior e cuja execução 

também lá se deu, a norma de conexão adequada a indicar o direito material aplicável ao caso 

é o art. 9º, caput, da LINDB.
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De acordo com o dispositivo legal, “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á 

a lei do país em que se constituírem”, portanto, o direito dos Estados Unidos da América, 

notadamente o do estado de Nevada, conforme excerto extraído do voto do relator:

No caso em debate, a obrigação foi constituída, como visto, nos Estados Unidos da 
América, devendo incidir o "caput" do referido dispositivo segundo o qual deve ser 
aplicada a lei do país em que a obrigação foi constituída, já que não incide o 
segundo elemento de conexão. Sob essa perspectiva, a lei material aplicável ao caso 
é a americana, mais especificamente a do Estado de Nevada. (p. 10).

Ao analisar a possibilidade de renúncia do direito designado pela norma de conexão 

em favor do direito brasileiro, pelo acionamento das cortes nacionais, instalou-se a 

divergência na Corte, a qual, por maioria de votos, entendeu, primeiramente, que:

A jurisdição, por sua vez, é estabelecida em razão do domicílio do devedor ou do 
local onde será cumprida a obrigação (art. 12 da LINDB e 88, I, do CPC/1973), e 
não do local em que contratada ou constituída a obrigação. 
Noutros termos, tem-se que a regência da lei do local em que constituída a 
obrigação, ao mesmo tempo que não afasta a jurisdição nacional, também não se 
confunde com as regras instrumentais e processuais. (p. 44).

Nesse sentido, o art. 9º da LINDB se presta a indicar o direito material aplicável à 

relação jurídica plurilocalizada (no caso, a cobrança da dívida de jogo), mas nada determina a 

respeito de qual jurisdição será competente para conhecer da matéria ou sobre a lei processual 

aplicável – in casu, segundo os Ministros, o direito que regula se a obrigação é ou não válida 

é o estadunidense, mas esse direito poderá ser aplicado por um juiz brasileiro, que processará 

o feito de acordo com o Código de Processo Civil do Brasil.

Nesta esteira, uma vez escolhido o direito aplicável segundo a regra de conexão, não 

poderá a parte voluntariosamente modificar a legislação aplicável segundo a sua conveniência 

(p. 13):  
(...) porque o texto da lei nacional (retrocitado dispositivo da LINDB) não abre 
nenhum espaço à construção de interpretações acerca de uma opção a posteriori pela 
lei aplicável. Ao contrário, determina o dever de se aplicar o direito material do local 
em que contraída a obrigação, independentemente da jurisdição competente. (p. 44).

No que tange à prova do direito estrangeiro, ainda por maioria de votos, o STJ 

entendeu que, de fato, a lei não exige o conhecimento do direito alienígena pelo juiz da causa, 
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incumbindo às parte o ônus de fazer prova da existência e validade das suas normas, 

conforme o art. 14 da LINDB e art. 376 do NCPC. 

No entanto, esses mesmos dispositivos legais tampouco exigem do magistrado que 

desconheça do direito estrangeiro, sendo-lhe tão somente facultada a possibilidade de exigir 

das partes a sua prova. Logo, se o juiz de primeiro grau e o TJ/SP conheciam a legislação do 

estado de Nevada e não necessitaram de prova do seu texto, não há qualquer empecilho ao seu 

pleno emprego (p. 44).

Por fim, em face da obrigatoriedade da aplicação do direito indicado pela norma de 

conexão, a Corte debruçou-se sobre a questão de saber se a cobrança de dívida de jogo no 

Brasil, quando contraída em local onde autorizada, ofende ou não à ordem pública e à 

soberania nacional. Está questão será abordada na próxima relatoria.

Divergência

Houve ampla divergência na Corte, tendo sido sagrada vencedora a tese estampada 

acima por maioria de três votos (Ministros Ricardo Villas Bôas, Marco Aurélio Bellize e 

Paulo Tarso Severino), restando vencidos o Min. Moura Ribeiro e a Min.ª Nancy Andrighy.

Segundo a tese derrotada, a regra de conexão do art. 9º, embora determine a lei dos 

E.U.A. para reger a obrigação, viola a ordem pública, portanto, não pode ser aplicada no 

Brasil. Ademais, a propositura de demanda junto à jurisdição nacional teria denotado a opção 

do Cassino pelas normas do direito brasileiro para reger a obrigação.

Comentários

Dentre as questões trabalhadas ao longo do estudo de caso, deve-se dar destaque ao 

fato de que a identificação da lide como contendo elemento de internacionalidade, a demandar 

a incidência do direito internacional privado, é pacífica entre os Ministros, que não se opõem 

à potencial aplicação do direito estrangeiro.

No caso em tela, como ocorre na maior parte das vezes, a discussão não gira em torno 

da norma de conexão, senão que de questões processuais (ônus da prova do direito) ou quanto 

aos limites à aplicação das normas substantivas do direito estrangeiro.

Termos técnicos
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[1] Ação monitória: é o meio processual adequada para que o credor exija do devedor o 

pagamento de dívida constante de documento escrito sem eficácia de título executivo (os 

títulos executivos são aqueles documentos descritos no art. 784 do NCPC, as sentenças 

judiciais das quais não caiba mais recurso e também a sentenças arbitrais). 

[2] Recurso Especial: recurso cabível para atacar decisões tomadas pelos Tribunais 

(estaduais ou federais), quando, entre outros, contrariarem tratado ou lei federal (como é o 

caso da LINDB e do NCPC).

[3] Jogos de Azar: no Brasil, exceto para os jogos e apostas legalmente permitidos, as 

dívidas de jogo, que se denominam obrigações naturais, não obrigam o devedor ao 

pagamento.

[4] Obrigação: a obrigação é o vínculo jurídico que existe entre o credor (pessoa a quem se 

deve) e o devedor, consistente em uma prestação economicamente apreciável (como é o caso 

de uma dívida em dinheiro).


