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6 Tópico: APLICAÇÃO DA LEI NO ESPAÇO – CONFLITOS DE LEIS NO 
ESPAÇO E A NORMA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO  
 
- A problemática dos conflitos de leis no espaço 
 
- A norma de Direito Internacional Privado e sua estrutura 
 
- Objetos de conexão e elementos de conexão:  
 
OBJETO DE CONEXÃO ELEMENTO DE CONEXÃO 
- matéria ou instituto jurídico ao qual se 
refere a norma 
 
- Exemplo: direitos de família, começo e 
fim da personalidade, obrigações, etc. 

- critério que determina o direito aplicável 
à matéria (ao objeto de conexão) 
 
- Exemplos: lei do domicílio, lei da 
nacionalidade, lex fori, lex rei sitae, etc. 

  
ELEMENTO DE CONEXÃO OBJETO 
DOMICÍLIO Aplica-se aos conflitos de leis a norma do domicílio 

para início e fim da personalidade, para 
capacidade, etc (art. 7o, LINDB) 
 

NACIONALIDADE Aplica-se aos conflitos de leis a norma do Estado 
de nacionalidade de uma das partes.  
Art.:  
 

LEX FORI Aplica-se a lei do lugar onde se desenvolve a 
relação jurídica. 
 

LEX REI SITAE Aplica-se a norma do lugar onde está situada a 
coisa. 
Art.: 
 

LEX LOCI DELICTI COMISSI Aplica-se a norma do lugar onde o ilícito foi 
cometido. 
 

LEX LOCI EXECUCIONIS / 
LEX LOCI SOLUTIONIS 

Aplica-se a norma do local de execução de um 
contrato ou de uma obrigação. 
Art.: 
 

LOCUS REGIT ACTUM / LEX 
LOCI CONTRACTUS / 
LUGAR DE CONSTITUIÇÃO 
DA OBRIGAÇÃO 

Aplica-se a norma do lugar em que a obrigação foi 
contraída. 
Art.: 

AUTONOMIA DA VONTADE As próprias partes escolhem o direito aplicável a 
uma relação privada, quando há conexão 
internacional. 

 
REEENVIO 
- instituto pelo qual o Direito Internacional Privado de um Estado remete às 
normas jurídicas de outro Estado, e as regras de Direito Internacional Privado 



deste indicam que uma situação deve ser regulada ou pelas normas de um 
terceiro Estado ou pelo próprio ordenamento do primeiro Estado. 
 
- o juiz do local onde foi ajuizado o processo volta ao seu próprio direito ou 
vai a um terceiro, acompanhando a indicação feita pelo próprio Direito 
Internacional privado da jurisdição cuja legislação consultara. 
 
- REENVIO DE PRIMEIRO GRAU: quando o ordenamento jurídico de um 
Estado A indica a ordem jurídica de um Estado B como aplicável a um caso, 
e o Direito deste Estado B determina como incidente na situação a ordem 
jurídica do Estado A. 
 
- REENVIO DE SEGUNDO GRAU: ocorre quando o Direito Internacional 
Privado do Estado A determina a aplicação do ordenamento jurídico do 
Estado B, e a ordem jurídica deste Estado manda aplicar o direito de um 
Estado C. 
 
* O Brasil não admite o reenvio, nos termos do artigo 16 da LINDB, exceto no 
caso do art. 10, parágrafo 1o, LINDB. 
 


