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3. Certificação Legal do Estado Civil 

- Segundo o Professor Haroldo Teixeira Valladão, no que 

toca as pessoas naturais estrangeiras, 

no reconhecimento de umas e de outras, na admissão 

do gozo de direito no território, há sempre um problema 

inicial, o da sua existência e capacidade de direito. 
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- Fala-se da certificação legal do estado civil, que para as 

pessoas naturais ocorre via certidão de nascimento, 

carteira de identidade, passaporte e, para as jurídicas, 

por via dos atos constitutivos de sua constituição, 

estatutos, registros etc.  
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- Ao ser ver, esse problema possui maior ênfase no direito 

internacional privado das pessoas jurídicas, pois para estas, 

ao contrário do que sucede com as naturais, há grande 

diversidade legislativa na matéria. 
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4. Lei reguladora da capacidade 

- A capacidade de direito ou de gozo que é inserida a quem 

possui personalidade jurídica, se define como sendo a 

aptidão genérica para aquisição de direitos e deveres, e a 

capacidade de fato ou de exercício que é a aptidão de 

exercer por si os atos da vida civil.  
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4. Lei reguladora da capacidade 

- A primeira distinção em matéria de capacidade coube a 

D’Argentré, no século XVI, que veio a distinguir a 

capacidade geral pura da capacidade especial para 

determinados negócios.  
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4. Lei reguladora da capacidade 

- Por sua vez, Savigny, na sua teoria universalista, 

entendeu que a lei do domicílio era a base para regular 

todas as questões envolvendo o estado e a capacidades 

das pessoas. 
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4. Lei reguladora da capacidade 

- Teixeira de Freitas, ao seu turno, estabeleceu uma nova 

forma de distinção: capacidade de fato (especial) e 

capacidade de direito (geral). 
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4. Lei reguladora da capacidade 

- No Brasil, as relações envolvendo o estado, a capacidade 

das pessoas e os direitos de família são reguladas pela lei 

do local do domicílio (LEX DOMICILII). 
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4. Lei reguladora da capacidade 

- A LINDB, em seu art. 7º, traz que a lei do país em que 

domiciliada a pessoa determina as regras sobre a 

capacidade da pessoa. 
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LINDB, Art. 7º. 

A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as 

regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família. 
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4. Lei reguladora da capacidade 

- O Código de Bustamante elege, em seu artigo 27, a lei 

pessoal para regular a capacidade das pessoas 

individuais. 
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Código de Bustamante, Art. 27.  

A capacidade das pessoas individuais rege-se pela sua lei 

pessoal, salvo as restrições fixadas para seu exercício, por 

este Código ou pelo direito local. 
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5. Emancipação 

- O Código de Bustamante determina que as regras 

aplicáveis à emancipação serão aquelas estabelecidas 

pela legislação pessoal do interessado. 
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Código de Bustamante, Art. 101.  

As regras aplicáveis à emancipação e à maioridade são as 

estabelecidas pela legislação pessoal do interessado 


