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PReFácio

Com imenso prazer, como sempre ocorre quando sou lembrado para 
escrever uma apresentação, recebi o convite da hoje mestre e doutoranda em 
direito internacional, Mariana Sebalhos Jorge, para essa do seu primeiro livro, 
de título “A Residência Habitual no Direito Internacional Privado”, publica-
do nesse ano de 2018, pela Editora Arraes, de Belo Horizonte, que muito se 
dedica a essa área e está sempre presente nos congressos.

Mariana Sebalhos Jorge era uma jovem estudante de graduação quando a 
conheci no Processo Seletivo de 2015 para as vagas do mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Apresentou-se para a banca de seleção como vinda de Santa Maria, uma im-
portante cidade do interior do Rio Grande do Sul, sede de uma universidade 
federal de referência.

Durante a entrevista, observamos que Mariana Sebalhos Jorge, em Santa 
Maria, já havia concluído um curso de graduação e, naquele mês da entrevista, 
concluiria o seu segundo curso de graduação, tudo naquele ano, a saber, res-
pectivamente, o Bacharelado em Direito no Centro Universitário Franciscano 
(UNIFRA, 2014) e o Bacharelado em Relações Internacionais na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM, 2015). Com essa trajetória, já era previsto que 
ficaria bem colocada na seleção.

Ainda durante a seleção, relatou ela sobre os seus trabalhos de conclusão 
dos cursos, que se referiram sobre “A proteção do consumidor no Mercosul: a 
globalização do século XXI aliado ao avanço da integração regional”, orienta-
do por Danielle Jacon Ayres Pinto, e “Consumo colaborativo entre os elemen-
tos do negócio jurídico de consumo e a aplicação do CDC”, orientado pelo 
colega Professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, atualmente doutorando no 
nosso Programa, sob a orientação da Professora Doutora Cláudia Lima Mar-
ques. Note-se que ambos os trabalhos de conclusão se referiram a temas muito 
caros para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Direito do Consumidor e Direito Internacional. Todas essas qualidades 
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da Mariana somente poderiam resultar em sua aprovação ao curso de Mestra-
do da UFRGS, o que logo foi confirmado.

Inicialmente, o seu primeiro projeto no curso de Mestrado da UFRGS se 
referia ao Direito Internacional da Concorrência, mas Mariana logo verteu-se ao 
Direito Internacional Privado e, dentro desse ramo do Direito, ao tema clássico 
dos elementos de conexão. Foi quando optou por estudar aquele que apontaria 
como o elemento de conexão do mundo globalizado: a residência habitual.

Durante o curso de Mestrado no PPGDir/UFRGS, a trajetória acadêmica da 
Mariana foi exemplar. Primeiro, concluiu uma Especialização em Direito Inter-
nacional no Centro Universitário Leonardo da Vinci (2017), cujo trabalho final 
recebeu o título de “Análise econômica da autonomia da vontade do consumidor 
como elemento de conexão na União Europeia”. Em paralelo, seguia cursando as 
disciplinas em Porto Alegre. Ainda foi, pelos seus inúmeros méritos, bolsista da 
CAPES, participou de diversos congressos pelo país e realizou estágios de docência 
em disciplinas que ministro na Faculdade de Direito da UFRGS, especialmente 
com aulas sobre elementos de conexão e residência habitual para a disciplina de 
Direito Internacional Privado e sobre a extraterritorialidade do Direito da Concor-
rência Brasileiro para a disciplina de Direito Internacional da Concorrência, que é 
uma das eletivas mais frequentemente oferecidas na UFRGS.

A qualificação da sua dissertação foi um momento de grande êxito. Foi 
quando se definiu o título final da Dissertação: “A residência habitual como 
elemento de conexão do mundo globalizado: sua incidência no direito inter-
nacional privado brasileiro”.

No plano das publicações, destaco dois artigos de doutrina da Mariana, 
publicados durante o seu curso de Mestrado, que representam uma referência 
nas temáticas tratadas. Eles fizeram parte de uma obra que organizei, a saber, 
JAEGER JUNIOR, Augusto (Org.). Europeização da parte geral do direito inter-
nacional privado: estudos sobre uma codificação do direito internacional privado na 
União Europeia através de um Regulamento Roma Zero. Porto Alegre: Editora 
RJR, 2016. Uma parte do estudo se refere à análise dos “Elementos de conexão 
no direito internacional privado da União Europeia”. Quem primeiro adentra 
na questão é Mariana Sebalhos Jorge, já pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
Direito Internacional da Concorrência (UFRGS/CNPq). Em seu artigo, apon-
tou que não havia, na União Europeia, ainda, um regulamento destinado à 
parte geral do direito internacional privado, uniformizando os elementos de 
conexão. Frente a isso, a autora realizou uma análise dos elementos de conexão 
presentes nos regulamentos de parte especial já existentes, a fim de determinar 
os elementos de conexão que a União Europeia adotaria, em um eventual có-
digo de direito internacional privado, denominado Regulamento Roma Zero. 
Em conclusão, demonstrou uma prevalência da autonomia da vontade como 
elemento de conexão, até mesmo nas relações familiares, e a prevalência da 
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residência habitual em detrimento da nacionalidade, que deixou de ser o ele-
mento de conexão principal, adotando um caráter de subsidiariedade.

Ainda avançando no tema dos elementos de conexão, Mariana Sebalhos 
Jorge assinou um segundo artigo na mesma coletânea, agora específico sobre a 
“Residência habitual como elemento de conexão no Direito Internacional Pri-
vado da União Europeia”. Esse escrito analisou a residência habitual a partir do 
seu surgimento e da sua ascensão como o elemento de conexão do mundo globa-
lizado. Segundo a mestranda, a residência habitual consiste no local do principal 
centro de interesses da pessoa, local em que esta reside por um período determi-
nado de tempo. Este tem sido o elemento de conexão utilizado prioritariamente 
pela União Europeia nos seus regulamentos de direito internacional privado, 
marginalizando o elemento de conexão da nacionalidade. Diante da possibili-
dade futura de elaboração de um regulamento destinado a parte geral do direito 
internacional privado, o trabalho, destemidamente, objetivou a propositura de 
uma cláusula geral que definisse a residência habitual como o elemento de co-
nexão a determinar a lei aplicável aos estatutos pessoais. Esta cláusula foi elabo-
rada com base no texto dos regulamentos já existentes da União Europeia e que 
demonstram a tendência do legislador europeu.

Junto com a Mariana, preciso ainda destacar que nesses quase dois anos 
em que ela esteve em Porto Alegre, escrevi quatro artigos científicos sobre os 
temas que nos aproximam, sendo que um já está publicado e que três estão 
para ser publicados em breve. Em primeiro lugar, refiro-me ao artigo “A reper-
cussão do Mercosul legislativo: deficiências de uma opção pela intergovernabi-
lidade”, publicado na Revista InterAção, v. 12. n. 12, em Santa Maria, em 2017.

Dentre aqueles que estão para serem publicados, o primeiro artigo cha-
ma-se “A política de defesa da concorrência na União Europeia e no Mercosul: 
nova comparação de experiências recentes frente à revogação do Protocolo de 
Fortaleza” do qual também participou como autor o advogado alemão Simon 
Schwager. Esse artigo será publicado em livro que marcará a comemoração do 
aniversário de 25 anos de fundação do Grupo de Pesquisa CNPq “Mercosul, 
Direito do Consumidor e Globalização”, liderado pela profa. Dra. Claudia 
Lima Marques, que se chamará “25 Anos de Diálogos Multidisciplinares: Mer-
cosul, Direito do Consumidor e Globalização”.

O segundo artigo chama-se “Evolução Histórica da Aplicação Extraterri-
torial do Direito da Concorrência Brasileiro”. Esse será publicado em um livro 
intitulado “A evolução do antitruste no Brasil”, que fará referência aos cinco 
anos de vigência da Lei n. 12.529/2011, completados em 30 de maio de 2017, 
catalizando um  processo de aperfeiçoamento contínuo da política de defesa 
da concorrência, organizado pelos Professores Roberto Augusto Castellanos 
Pfeiffer e Celso Fernandes Campilongo, respectivamente, ex-Conselheiro do 
CADE e professor da USP e Vice-Diretor da Faculdade de Direito da USP.
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Por fim, o terceiro artigo tem como título “A Convenção e o Protoco-
lo da Haia de 2007 sobre Obrigações Alimentares: A Residência Habitual e 
a Autonomia da Vontade no Direito Internacional Privado Brasileiro”. Esse 
será publicado na Coletânea “Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado e seus impactos na sociedade”, organizada pelos Professores André de 
Carvalho Ramos, do Departamento de Direito Internacional e Comparado 
da Faculdade de Direito da USP, e Nadia de Araujo, da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro.

E já estamos quase no final da escrita de outro, o quinto artigo em con-
junto, sobre o Caso Intel, em que será defendida a reafirmação da teoria dos 
efeitos e a consequente extraterritorialidade do Direito Comunitário da Con-
corrência. Com efeito, segundo a nossa visão, o processo C-413/14, julgado no 
dia 6 de setembro de 2017, representa a ratificação da teoria dos efeitos no Di-
reito da Concorrência da União Europeia. Ele tem por objeto um recurso de 
uma decisão do Tribunal Geral interposto pela empresa Intel Corporation Inc. 
(Intel), com sede nos Estados Unidos da América, que questionava, entre ou-
tras questões, a competência da Comissão tendo em vista o âmbito territorial.

No final de 2017, para minha alegria, ocorreu a Defesa da Dissertação da 
Mariana, rigorosamente dentro do prazo regular do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da UFRGS, pois sabia-se que ela tinha em mente voos mais altos. Ma-
riana recebeu aprovação com a nota máxima, após a defesa ocorrida perante a 
banca examinadora composta pelos Professores Nadia de Araujo (PUC-Rio), Ra-
fael de Freitas Valle Dresch (UFRGS), Fernando Pedro Meinero (UNIPAMPA), 
Florisbal de Souza Del’olmo (URI) e Guilherme Pederneiras Jaeger (PUC/RS).

Essa obra que ora apresento é o resultado da dissertação de mestrado in-
titulada “A residência habitual como elemento de conexão do mundo globali-
zado: sua incidência no direito internacional privado brasileiro”. O problema 
de pesquisa que guiou a sua elaboração teve o seguinte questionamento: o 
elemento de conexão residência habitual corresponde, de fato, a uma tendên-
cia moderna do direito internacional privado, capaz de superar a dicotomia 
existente entre os elementos de conexão nacionalidade e domicílio, já sendo 
incidente no ordenamento jurídico brasileiro e consagrando a sua presença no 
futuro do direito internacional privado do país?

Assim, pode-se resumir, a pesquisa possuiu como tema a incidência do 
elemento de conexão residência habitual no direito internacional privado bra-
sileiro com a sua ascensão no mundo globalizado, buscando as justificativas 
do surgimento deste critério por meio das Convenções da Haia. 

Após uma breve contextualização histórica do direito internacional pri-
vado moderno, com o estabelecimento da dicotomia clássica existente entre 
os elementos de conexão nacionalidade e domicílio, é que Mariana inicia a 
análise do conceito da expressão “residência habitual”. Esta conceituação é 
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realizada a partir da flexibilização que permeia a existência deste critério de 
conexão e da diferença que possui do conceito de “domicílio”, analisando a 
diferença do conceito de “domicílio” na common law e, também, do conceito 
de “domicílio” na civil law.

No trabalho, a residência habitual foi entendida como o local do centro 
de interesses da pessoa, local que esta reside por um determinado tempo, exi-
gindo-se a presença de dois elementos fundamentais para a sua determinação: 
o tempo e a intenção. É necessário que a pessoa tenha a intenção de permane-
cer, ao mesmo tempo que se exige que permaneça por um determinado tempo 
até que o local se torne a sua residência habitual. Defendeu Mariana que 
quanto maior for o tempo, menor importância terá a intenção. O contrário 
também se aplica, de modo que se a pessoa demonstrar uma forte intenção, 
menor será o tempo necessário para que um local seja reconhecido como a sua 
residência habitual, segundo afirmou.

Passa, então, a uma análise do surgimento do elemento de conexão re-
sidência habitual, a partir das suas primeiras utilizações nas Convenções da 
Haia de 1902 e 1905 como um critério subsidiário, e a sua utilização como 
um critério principal nas Convenções da Haia de 1956 e 1961. O fundamento 
que justificou a ascensão da residência habitual foi a ineficácia do elemento 
de conexão nacionalidade na garantia do melhor interesse do menor, eviden-
ciada no julgamento do caso Boll julgado pela Corte Internacional de Justiça 
– que resultou na substituição da Convenção da Haia de 1902. Com grande 
influência das Convenções da Haia, as Convenções Interamericanas elabora-
das no âmbito da Organização dos Estados Americanos também utilizaram 
com primazia o critério de conexão residência habitual, assim como diferentes 
legislações nacionais que visavam atualizar o Direito Internacional Privado.

Como se pode ler na obra ora apresentada, o ápice da ascensão do ele-
mento de conexão residência habitual ocorreu, no entanto, com a europei-
zação do direito internacional privado. A comunitarização da disciplina no 
âmbito da União Europeia ratificou a ascensão da residência habitual como 
critério principal, afastando a nacionalidade que predominava nas legislações 
internas dos Estados-membros até então. A divergência conceitual do critério 
domiciliar afastava a possibilidade da sua utilização.

Ao compreender o surgimento do elemento de conexão residência ha-
bitual e a sua conceituação, o foco do trabalho passou a ser a sua incidência 
no Direito Internacional Privado brasileiro e a possibilidade de que venha a 
estar presente em uma futura atualização da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB).

Ainda que inexista previsão do critério de conexão residência habitual nas 
normas internas, como na LINDB, a incidência deste critério já pode ser obser-
vada no ordenamento jurídico brasileiro a partir da incorporação de convenções 



XVIII

internacionais que o preveem. A pesquisa encontrou, assim, tanto Convenções 
da Haia que utilizam o elemento de conexão residência habitual e foram incor-
poradas ao ordenamento jurídico brasileiro, como Convenções Interamericanas.

A parte final da pesquisa, dessa forma, propôs como o critério de conexão 
residência habitual deveria ser previsto em uma futura atualização da norma 
interna de Direito Internacional Privado brasileiro. O elemento de conexão 
residência habitual deveria ter a primazia na determinação da lei aplicável, 
atuando como uma alternativa à dicotomia clássica do Direito Internacional 
Privado que dividiu doutrinadores e Estados entre os elementos de conexão 
nacionalidade e domicílio.

Mariana Sebalhos Jorge, em seu estudo, afirma que a residência habi-
tual é o elemento de conexão em ascensão no mundo globalizado, de modo 
que a sua presença no Direito Internacional Privado brasileiro já é observada, 
podendo-se afirmar que a sua presença em uma futura atualização da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro é inevitável.

A agora mestre em Direito Mariana Sebalhos Jorge, como pude acom-
panhar, tem uma agilidade incrível em pesquisa acadêmica. Tal característica 
sua tem sido reconhecida em outras universidades. Recentemente, Mariana nos 
assegurou outro feito acadêmico, que trouxe para mim, seu orientador, para o 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e para os seus colegas do Grupo de Pesquisa UFRGS/CNPq em Direito 
Internacional da Concorrência muito orgulho: Mariana foi aprovada para cur-
sar o doutorado em Direito Internacional Privado na reconhecida e prestigiada 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, 
junto ao colega Professor Dr. André de Carvalho Ramos, um dos mais respeita-
dos e balizados professores de Direito Internacional Público e Privado do Brasil.

Por fim, preciso dizer que essa apresentação me oferece nova oportuni-
dade de agradecer profundamente à Mariana Sebalhos Jorge os auxílios que 
dela tive nas minhas pesquisas, nas minhas aulas, na condução do Grupo de 
Pesquisa que lidero, na recepção de colegas professores brasileiros e estrangei-
ros na UFRGS e na organização dos congressos que realizamos nos anos de 
2016 e 2017. Receba, pois, um muito obrigado desse seu orgulhoso orientador!

Ao final dessa apresentação, renovo os meus votos de sucesso acadêmico 
e literário para a Mariana Sebalhos Jorge, hoje doutoranda junto ao Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na 
área de Direito Internacional Privado.

PROF. DR. AUGUSTO JAEGER JUNIOR
Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, 
bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, ex-bolsista da Fundação 
Alexander von Humboldt e Presidente da Câmara de Pesquisa da UFRGS.
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APResentAção

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada em minha dissertação de 
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Dr. Augusto Jaeger Junior.

O objetivo geral da pesquisa consistiu, assim, na análise da incidência da resi-
dência habitual no direito internacional privado brasileiro, eventualmente através 
da sua previsão na legislação positiva interna, abordando a possibilidade de que 
futuramente a residência habitual conquiste a preferência do legislador nacional.

Para alcançar os objetivos propostos, o estudo foi dividido em nove ca-
pítulos. O primeiro capítulo destinou-se à evolução do direito internacional 
privado, analisando aspectos das normas e a dicotomia clássica existente entre 
a nacionalidade e o domicílio. O segundo capítulo destinou-se à análise da 
definição de residência habitual enquanto elemento de conexão, diante da sua 
complexidade conceitual. Para que no terceiro capítulo, fosse possível analisar 
a relação existente entre a residência habitual e o domicílio, a partir da dife-
rença conceitual existente entre países de common law e países de civil law. 

O quarto capítulo destinou-se ao surgimento e à ascensão da residência 
habitual como elemento de conexão no direito internacional privado do mun-
do globalizado, a partir das suas primeiras utilizações por meio das Conven-
ções da Haia e a sua previsão em diferentes legislações nacionais. Para, então, 
no quinto capítulo ser abordada a incidência da residência habitual como ele-
mento de conexão predominante no direito internacional privado da União 
Europeia, o que marcou o seu ápice. 

No sexto capítulo deste estudo foi analisada a evolução histórica do direi-
to internacional privado no Brasil, através da previsão da nacionalidade até a 
alteração legislativa que adotou o elemento de conexão domicílio, que perdura 
até os dias atuais como o elemento de conexão a determinar a lei aplicável aos 
estatutos pessoais. 

O capítulo sétimo destinou-se à ascensão da residência habitual como ele-
mento de conexão no direito internacional privado brasileiro. A incidência da 
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residência habitual no Brasil não pode ser observada através de sua positivação 
na legislação interna, mas sim através da presença deste elemento de conexão 
em convenções que já foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, 
e que serão, então, detalhadas. Assim, o capítulo oitavo destinou-se à análise 
da incidência da residência habitual em decisões já proferidas pelos tribunais 
brasileiros que aplicaram, eventualmente, uma convenção já incorporada, e 
que analisaram a expressão “residência habitual”.

A análise final, realizada no capítulo nono, será do futuro do direito 
internacional privado brasileiro, observando a presença do elemento de cone-
xão residência habitual em propostas de atualização da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, e sugerindo-se a inserção da residência habitual 
com primazia em uma eventual proposta futura.


