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DIPr_01 -   DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E 

DIREITO INTERTEMPORAL 

 

 

I. NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

A. Código de Direito Internacional Privado- Código de Bustamante - Convenção 

assinada em Havana em 20/02/1928 e promulgada no Brasil pelo Decreto 18.871 de 

13/08/1929. 

 

 

B. Lei de Introdução ao Código Civil - LICC , Decreto Lei 4.657 de 04/09/1942 

 

1. CONTEÚDO : Contém normas sobre as normas, as maneiras de aplicação das 

normas, o entendimento, indicando as dimensões e os espaços temporais. 

 

 

2. FUNÇÕES: Regular a vigência e eficácia da norma jurídica, apresentando 

soluções aos conflitos das normas no tempo e no espaço, estabelecendo soluções  

aos conflitos das normas no tempo e no espaço, estabelecendo integração entre as 

normas. 

 

3. VIGÊNCIA DA LEI NO TEMPO: 

 

As leis brasileiras normalmente passam a vigorar em 45 dias após a sua publicação 

oficial, ou quando na publicação determinar que seja de outra forma.  

O intervalo existente entre a data da publicação e a sua entrada em vigor chama-se 

“vacatio-legis”.  

No exterior as leis entram em vigor três meses após a sua publicação aqui no Brasil. 

 

 

4. VIGÊNCIA DA LEI NO ESPAÇO 

 

- Princípio da territoriedade, a norma só se aplica no território do Estado onde a 

lei foi promulgada. 

 

- Princípio da extraterritoriedade: os Estados permitem que em seus territórios 

sejam aplicadas, em certos casos, as leis de outros Estados. 

 

- Princípio da territoriedade moderada: 

  Territoriedade        - (LICC , Art. 8º e 9º) 

  Extra territoriedade - (LICC , Art. 7º, 10º, 12º, 17º). 

 

Normas de Direito Internacional Privado 

Conflito de Leis 

Lei de Introdução ao Código Civil 

Regulamentação dos Contratos Internacionais e suas relações  
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LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL 

LICC , Decreto Lei 4.657 de 04/09/1942 

 

1. VIGÊNCIA DAS LEIS 

 

A. LEIS NOVAS 
 

Em nosso País  passa a vigorar : 45 dias após a publicação oficial (Art. 1º) 
 

Nos Estados Estrangeiros: em casos de obrigatoriedade da lei brasileira: passa a 

vigorar: três meses depois de oficialmente publicada. (Art. 1º, § 1º) 
 

Se antes de entrar em vigor, acontecer uma outra publicação da lei, alterando 

alguns de seus artigos, passa-se a contar a partir da nova publicação. (Art. 1º,§ 3º) 

 

B. LEIS EM VIGOR 
 

As leis terão vigência permanente, até que outra lei a modifique ou revogue, isto 

quando não tiver um tempo de vigência temporária. (art. 2º) 

 

A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 

(Se uma lei velha foi modificada por uma lei nova, e esta lei nova tenha um período 

de vigência determinado, quando esta perder a sua eficácia a lei velha não volta a 

vigorar, pois ela não mais existe.) (Art. 2º, § 3º) 

 

2. CUMPRIMENTO DA LEI 
 

Ninguém pode se escusar do cumprimento de uma lei, alegando o seu 

desconhecimento(Art. 3º) 

 

3. OMISSÃO DA LEI 
 

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito (Art. 4º) 
 

4. APLICAÇÃO DA LEI 
 

Para a aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais e ao bem comum. Art. 

5º) 
 

5. EFICÁCIA DAS LEIS 
 

A lei em vigor terá efeito imediato, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada. (Art. 6º) 
 

Considera-se como ato jurídico perfeito, o ato que foi praticado sob a lei vigente 

no tempo em que o ato foi executado. (Art. 6º, 1º) 
 

Considera-se direitos adquiridos, como sendo todos os direitos conquistados por 

seu titular, que cumpriram todos os requisitos durante a vigência de uma 

determinada lei. (Art. 6º, § 2º) 
 

Considera-se coisa julgada , a decisão judicial a que não caiba mais recursos (Art. 

6º, § 3º) 
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6. ABRANGÊNCIA DA LEI 

 

A lei do país em que a pessoa for domiciliada, determinará as regras para aplicação 

das leis, como personalidade, capacidade, direitos de família e outros. (Art. 7º) 

 

O casamento realizado no Brasil, será aplicada a lei brasileira (Art. 7º, § 1º) 

 

O casamento de estrangeiro, realizado no Brasil perante autoridade diplomática, 

poderá utilizar a lei do país dos nubentes. (Art. 7º, § 2º) 

 

Se os nubentes forem de países diferentes, deverá ser adotada a lei do país do 

primeiro domicílio conjugal, para dirimir os casos de invalidade. (Art. 7º § 3º) 

 

O divórcio de cônjuges brasileiros, que foi realizado no estrangeiro,  só será 

reconhecido no Brasil, depois de UM ANO da data da sentença. (Art. 7º, § 6º) vide 

Lei 12.036 de 04/10/2009 

 

Quando a pessoa não tiver domicílio definido, será considerado o lugar de sua 

residência ou o lugar em que ele se encontre. (Art. 7º, § 8º) 

 

 

7. QUALIFICAÇÃO DOS BENS 

Para se determinar qual  lei deverá ser aplicada, para qualificar, regular os bens, 

considera-se o país onde estiverem situados. (Art. 8º) 

 

Para o caso de penhor, será aplicada a lei do país em que for domiciliado o 

proprietário ou pessoa que se encontre com a posse da mesma. (Art. 8º, §2º) 

 

 

8. QUALIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

Para qualificar e reger as obrigações, deverá ser aplicada a lei do país em que for 

constituída. (Art. 9º) 

 

Para determinar a obrigação resultante de contrato, considera-se constituída no 

lugar em que residir o proponente. (Art. 9º, § 2º) 

 

9. QUALIFICAÇÃO DAS SUCESSÕES 

 

Deverá ser adotada a lei do país em que era domiciliado o “de cujus”  ou 

desaparecido, para qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. (Art. 10) 

A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, deverá ser regulada pela lei 

brasileira, sempre que não seja mais favorável a lei do país do “de cujus” (Art.10,§1º) 

 

10. QUALIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES 

 

As organizações destinadas a fim de interesse coletivo, como sociedades, 

fundações, deverão obedecer a lei do país em que se constituírem (Art. 11) porém 

os atos constitutivos deverão ser aprovados pelo Governo brasileiro e ficarão 

sujeitas à lei brasileira (Art. 11, § 1º) 
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11. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

 

Quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui deverá ser cumprida a obrigação, 

será competente a autoridade judiciária brasileira (Art. 12) 

 

Importante ver EXEQUATUR (cumpra-se) no Art. 12, § 2º, cumprimento de cartas 

rogatórias oriundas de países estrangeiros e a sua homologação, a competência é 

do STJ. 

 

Na área penal, as cartas rogatórias estrangeiras não dependem de homologação se 

vierem por via diplomática e serão atendidas desde que o crime, segundo a lei 

brasileira, não exclua a Extradição (C.F. Art. 105, I , h; C.P.C., art. 211 e 212; LICC 

Art. 12, § 2º; CPP Art. 784, §§ 1º a 3º, 786). 

 

 

12. A PROVA  

 

A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, serão regidos pela lei vigente 

naquele país, não admitindo entretanto, aos tribunais brasileiros, o conhecimento de 

provas que a lei brasileira desconheça. (Art. 13) 

 

 

13. EXTRATERRITORIEDADE  LEGAL 

 

Para que seja adotada a lei estrangeira em nosso país, o juiz deverá exigir de quem 

a esta invocando, a prova do texto e a sua vigência. (Art. 14) 

 

Uma sentença proferida no estrangeiro, será executada no Brasil, desde que 

sejam observados os seguintes: (Art. 15) 

- tiver sido proferida por juiz competente 

- as partes tiverem sido citadas legalmente 

- ter passado em julgado 

- estar traduzida por intérprete autorizado. 

- Ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça 

 

Não terão eficácia no Brasil, as leis, atos e sentenças, assim como declarações de 

vontade, que ofendam a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes 

brasileiros. (Art. 17) 
 

As autoridades consulares brasileiras serão competentes para celebrar 

casamentos e outros atos de registro civil e tabelionato (registro de nascimentos, 

óbito, etc) quando se tratar de brasileiros ou filhos de brasileiros. (Art. 18) 
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