
CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
c Promulgada pelo Dec. no 1.979, de 9-8-1996.

Os Governos dos Estados‑Membros de Organização dos Estados Americanos, desejosos de concluir uma convenção 
sobre normas gerais de Direito Internacional Privado, convieram no seguinte:

Artigo 1o

A determinação da norma jurídica aplicável para reger situações vinculadas com o direito estrangeiro ficará sujeita 
ao disposto nesta Convenção e nas demais convenções internacionais assinadas, ou que venham a ser assinadas 
no futuro, em caráter bilateral ou multinacional, pelos Estados‑Partes.

Na falta de norma internacional, os Estados‑Partes aplicarão as regras de conflito do seu direito interno.

Artigo 2o

Os juízes e as autoridades dos Estados‑Partes ficarão obrigados a aplicar o direito estrangeiro tal como o fariam 
os juízes do Estado cujo direito seja aplicável, sem prejuízo de que as partes possam alegar e provar a existência 
e o conteúdo da lei estrangeira invocada.

Artigo 3o

Quando a lei de um Estado‑Parte previr instituições ou procedimentos essenciais para a sua aplicação adequada 
e que não sejam previstos na legislação de outro Estado‑Parte, este poderá negar‑se a aplicar a referida lei, desde 
que tenha instituições ou procedimentos análogos.

Artigo 4o

Todos os recursos previstos na lei processual do lugar do processo serão igualmente admitidos para os casos de 
aplicação da lei de qualquer dos outros Estados‑Partes que seja aplicável.

Artigo 5o

A lei declarada aplicável por uma convenção de Direito Internacional Privado poderá não ser aplicada no território 
do Estado‑Parte que a considerar manifestante contrária aos princípios da sua ordem pública.

Artigo 6o

Não se aplica como direito estrangeiro o direito de um Estado‑Parte quando artificiosamente se tenham burlado 
os princípios fundamentais da lei do outro Estado‑Parte.

Ficará a juízo das autoridades competentes do Estado receptor determinar a intenção fraudulenta das partes 
interessadas.

Artigo 7o

As situações jurídicas validamente constituídas em um Estado‑Parte, de acordo com todas as leis com as quais 
tenham conexão no momento de sua constituição, serão reconhecidas nos demais Estados‑Partes, desde que não 
contrárias aos princípios da sua ordem pública.

Artigo 8o

As questões prévias, preliminares ou incidentes que surjam em decorrência de uma questão principal não devem 
necessariamente ser resolvidas de acordo com a lei que regula esta última.

Artigo 9o

As diversas leis que podem ser competentes para regular os diferentes aspectos de uma mesma relação jurídica 
serão aplicadas de maneira harmônica, procurando‑se realizar os fins colimados por cada uma das referidas legis‑
lações. As dificuldades que forem causadas por sua aplicação simultânea serão resolvidas levando‑se em conta as 
exigências impostas pela equidade no caso concreto.

Artigo 10
Esta Convenção ficará aberta à assinatura dos Estados‑Membros da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 11
Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria‑Geral da 
Organização dos Estados Americanos.

Artigo 12
Esta Convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados 
na Secretaria‑Geral da Organização dos Estados Americanos.



Artigo 13
Cada Estado poderá formular reservas a esta Convenção no momento de assiná‑la, ratificá‑la ou a ela aderir, desde 
que a reserva verse sobre uma ou mais disposições especificas e que não seja incompatível com o objetivo e fim 
da Convenção.

Artigo 14
Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que haja sido depositado o segundo instru‑
mento de ratificação. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou ela aderir depois de haver sido depositado 
o segundo instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal 
Estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo 15
Os Estados‑Partes que tenham duas ou mais unidades territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes 
com relação a questões de que trata esta Convenção poderão declarar, no momento da assinatura, ratificação ou 
adesão, que a Convenção se aplicará a todas as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.
Tais declarações poderão ser modificadas mediante declarações ulteriores, que especificarão expressamente a ou 
as unidades territoriais a que se aplicará esta Convenção. Tais declarações ulteriores serão transmitidas à Secreta‑
ria‑Geral da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

Artigo 16
Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer dos Estados‑Partes poderá denunciá‑la. O instrumento 
de denúncia será depositado na Secretaria‑Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, 
contato a partir da data do depósito do instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Estado 
denunciante, continuando ela subsistente para os demais Estados‑Partes.

Artigo 17
O Instrumento original desta Convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente 
autênticos, será depositado na Secretaria‑Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia auten‑
ticada do seu texto para o respectivo registro e publicação à Secretaria das Nações Unidas, de conformidade com 
o artigo 102 da sua Carta Constitutiva. A Secretaria‑Geral da Organização dos Estados Americanos notificará aos 
Estados‑Membros da referida Organização, e os Estados que houverem, aderido à Convenção, as assinaturas e os 
depósitos de instrumentos de ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as reservas que houver. Outrossim, 
transmitirá aos mesmos as declarações previstas no artigo 15 desta Convenção.
Em fé do que, os plenipotenciários infra‑assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, fir‑
mam esta Convenção.
Feita na cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruguai, no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e 
nove.


