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Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- No âmbito do Direito Internacional Privado têm-se uma 

gama de atos jurídicos a serem analisados, como os 

contratos, o casamento, as obrigações, entre tantos 

outros. 

- Para o recorte proposto, esses atos ocorrem no âmbito 

das relações jurídicas privadas com conexão 

internacional. 

 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- O Direito Internacional Privado tem por objeto regular os 

atos jurídicos realizados pelos particulares que possuam 

uma conexão internacional, não esgotando seus efeitos 

unicamente dentro da esfera do ordenamento jurídico de 

determinado Estado. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- Nos atos unilaterais irá prevalecer a lei pessoal do 

declarante.  

 

- Nos atos bilaterais, como os contratos, apresentam-se 

cinco correntes doutrinárias:  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

a) a que salienta a competência da lei pessoal dos 

contratantes, pela qual as declarações de vontade devem 

ser examinadas separadamente, cada uma de 

conformidade com a lei do declarante; 

b)  a que admite a competência da lei do local da 

celebração negocial;  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

c) a que entende ser competente a lei que rege a relação 

constituída por um ato volitivo, a lei do local de sua 

celebração ou de sua execução, sendo que essa norma 

deverá determinar se a vontade foi manifestada em 

condições de produzir efeitos jurídicos, na linha traçada por 

Machado Vilela(O Direito Internacional Privado no Código 

Civil brasileiro, 1921);  

 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

d) a que proclama a competência da lei escolhida 

intencionalmente pelos contratantes para reger o acordo; 

e) a que proclama a predominância da lex fori nos conflitos 

de leis que surjam entre o Brasil e os países signatários do 

Código Bustamante(artigo 177) e da lei do local de 

constituição da obrigação entre os demais Estados que não 

o ratificaram. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- Quando se pensa em forma, têm-se que a forma a ser 

observada pelos atos jurídicos deve observar aquela 

prescrita no local em que ele foi realizado. 

- Os atos jurídicos sujeitam-se à regra da locus regit actum 

quanto à sua forma extrínseca. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- Nos dizeres do Amílcar de Castro, trata-se de regra “das 

mais antigas, aceita por todas as escolas estatutárias, por 

todas as doutrinas modernas e por todos os sistemas 

positivos de direito internacional privado”. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- Nesse aspecto, têm-se o art. 9º, §1º da LINDB: 

Art. 9o  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a 

lei do país em que se constituírem. 

§ 1o  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e 

dependendo de forma essencial, será esta observada, 

admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 

requisitos extrínsecos do ato. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

- O dispositivo acentua que a observância da forma 

essencial exigida na lei brasileira não prejudica o 

cumprimento de peculiaridade da lei estrangeira quanto aos 

requisitos extrínsecos do ato. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

3. Prova dos Atos Jurídicos 

- Nessa mesma toada, têm-se que a prova, que se liga tão 

estreitamente à forma, continua a se regular pela lei do 

lugar, ressalvados os meios desconhecidos pela lei 

brasileira. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

3. Prova dos Atos Jurídicos 

- O Código de Bustamante em seus artigos 398 a 401 lança 

luz sobre o tema. 

- Inicia prevendo que a legislação que rege o delito ou a 

relação de direito objeto do juízo cível ou mercantil 

determinará a quem incumbe a prova (art. 398). 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

3. Prova dos Atos Jurídicos 

- Para decidir os meios de prova que podem ser utilizados 

em cada caso, é competente a lei do lugar em que 

realizado o ato ou o fato que se pretende provar, 

excetuando-se aqueles meios não autorizados pelo local 

do juízo (art. 399 do Código de Bustamante). 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

3. Prova dos Atos Jurídicos 

- Segundo o Código, a forma da prática da prova é regulada 

pela lei vigente no local em que se lhe leva a cabo (art. 

400), dependendo a apreciação da prova da lei do próprio 

juízo (art. 401). 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- A forma intrínseca do ato jurídico, refere-se ao seu 

conteúdo, à sua substância, às suas condições de fundo 

relativas à validade do consentimento, à legitimidade de seu 

objeto e das suas modalidades acessórias, e a prescrição 

extintiva(Código Bustamante, artigo 230 e 299). 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- Em relação à prescrição dos atos jurídicos no contexto do 

Direito Internacional Privado, o Código de Bustamante 

lança luz sobre o tema em seus artigos 227 a 231. 

 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- Em seu artigo 227, o Código de Bustamante prevê que a 

prescrição aquisitiva de bens móveis ou imóveis é regida 

pela lei do local em que estejam situados. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- Em seu artigo 228, o Código de Bustamante avança para 

tratar do cenário em que os bens móveis mudem de 

situação no curso do prazo prescricional descrito.  

- Nesse caso, o dispositivo prevê a que prescrição será 

regida pela lei do local em que o bem se encontrar ao se 

completar o decurso temporal. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- O Código de Bustamante, em seu artigo 229, prevê que a 

prescrição extintiva de ações pessoais é regida pela lei a 

que está sujeito a obrigação que vai se extinguir. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- O art. 230 do Código Bustamante estabelece que a 

prescrição extintiva de ações reais regem-se pela lei do 

local em que está situada o bem. 

 

  

 

, artigo 230 e 299). 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

4. Prescrição 

- Em complemento, o art. 231 do Código Bustamante prevê 

que, no caso da prescrição extintiva das ações reais, e 

caso se trate de coisas móveis que tenham mudado de 

lugar no curso do prazo prescricional, a legislação 

aplicável será do local em que o bem se encontre na data 

de consumação da prescrição. 

  

 


