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RESUMO 

 

MORAES, José Luiz Souza de. A ordem pública no direito internacional privado da 

família: parâmetros constitucionais. 2020. 297 p. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

A tese analisa a ordem pública internacional e a compatibilidade da lei estrangeira com os 

valores sociais do foro, consubstanciados de forma concentrada em sua Constituição. 

Aponta a necessidade da adoção de um paradigma constitucional mais restrito do que o 

utilizado para o controle de constitucionalidade das leis nacionais, a dos preceitos 

fundamentais constitucionais. Esses preceitos que parametrizam a ordem pública 

desbordam a Constituição formal e são encontrados no chamado bloco de 

constitucionalidade. Pesquisa os limites possíveis de aplicação da ordem pública, como a 

excepcionalidade e intervenção mínima, a vedação da surpresa, o mínimo dano à lei 

estrangeira e os efeitos atenuados na ordem pública de proximidade. Também apresenta a 

necessidade de que seja buscada a interpretação da lei estrangeira que melhor se coadune 

com a Constituição do foro sem que ocorra a sua indevida nacionalização. Indica a 

importância da evolutiva proteção da ordem pública aos direitos fundamentais, evitando 

retrocessos pela influência do fenômeno do political backlash. Por fim, aponta que a 

constitucionalização do direito de família tornou a exceção da ordem pública ancorada nos 

valores regentes das relações familiares previstos no bloco de constitucionalidade, com 

destaque à pluralidade de modelos familiares, aos princípios da dignidade, da afetividade, 

da igualdade, do melhor interesse das crianças e adolescentes e da proteção dos idosos e 

das pessoas com deficiência no âmbito familiar. 

 

 

Palavras-chave: Direito internacional privado; Ordem pública internacional; Controle de 

constitucionalidade da lei estrangeira; Bloco de constitucionalidade; Princípio do não 

retrocesso; Preceitos fundamentais constitucionais; Political backlash; Proximidade; 

Afetividade; Direito de família; Homoafetividade; Melhor interesse da criança; Pessoa com 

deficiência. 



 

 

ABSTRACT 

 

MORAES, José Luiz Souza de. Public policy in international family law: constitutional 

parameters. 2020. 297 p. Thesis (Doctor in Law) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

This thesis analyses international public policy and the suitability of the foreign law with 

the country’s social values, which are embodied, in a concentrated way, in its Constitution. 

It indicates the need to adopt a narrower constitutional paradigm than the one used to 

control the constitutionality of national laws, the constitutional fundamental precepts. 

These precepts that parameterize public order override the formal constitution and are 

found in the so-called constitutionality block. It researches the possible limits of the 

application of public order, such as the exceptionality and minimum intervention, the 

prohibition of surprise, the minimum damage to foreign law and the attenuated effects on 

the public order of proximity. The thesis also points out the importance of the 

interpretation of the foreign law that best fits the constitution of the country, avoiding its 

improper nationalization. It highlights the importance of the evolving public policy 

protection to fundamental rights, so to avoid the setbacks related to the political backlash 

phenomenon. Finally, the study points out that the family law constitutionalizing process 

attached public policy exception to family relationship regent principles provided for in the 

constitutional block,, with special focus on family models plurality and the principles of, 

dignity, affectivity, equality, children and teenager’s best interest and elderly and 

handicapped people protection within family context. 

 

 

Keywords: Private international law; International public policy; Foreign law 

constitutional control; Constitutional block; Regressive prohibition principle; 

Constitutional fundamental precepts; Political backlash; Proximity; Affectivity; Family 

law; Homo-affectivity; Child best interest; Handicapped person. 

  



 

 

RESUMÉ 

 

MORAES, José Luiz Souza de. L’ordre public dans le droit international privé de la 

famille: paramètres constitutionnels. 2020. 297 p. Thèse (Doctorat en Droit) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2020. 

 

 

Cet étude se propose d’analyser l’ordre public international et la compatibilité du droit 

étranger avec les valeurs sociales insérées de manière concentrée dans la constitution du 

for. Elle met accent sur la nécessité d'adopter un contrôle de constitutionnalité plus étroit 

que celui appliqué aux lois nationales, lequel doit avoir pour base les préceptes 

constitutionnels fondamentaux. Ces préceptes qui paramètrent l’ordre public vont au-delà 

de la constitution formelle et se retrouvent dans le bloc de constitutionnalité. La recherche 

se penche sur les limites à l’application de l’ordre public, à l’instar de l’exception et 

l’intervention minimales, de l’interdiction de la surprise, de l’atteinte minimale au droit 

étranger et des effets atténués sur l’ordre public de proximité; elle fait valoir la nécessité 

d'une interprétation de la loi étrangère selon la constitution du for, sans pour autant 

procéder à sa “nationalisation”. Elle incite une protection croissante de l’ordre public en 

matière de droits fondamentaux, afin d’éviter les revers liés à l’influence du phénomène 

appelé “political backlash”. Enfin, la recherche tente de démontrer que la 

constitutionnalisation du droit de la famille a permis de rapprocher l’ordre public des 

valeurs propres aux relations familiales intégrées au bloc constitutionnel, et notamment la 

pluralité des modèles familiaux, les principes de dignité, d'affection et d’égalité, l’intérêt 

supérieur de l’enfant, ainsi que la protection des personnes âgées et handicapées. 

 

 

Mots-clés: Droit international privé; Ordre public international; Contrôle de 

constitutionnalité; Droit étranger; Préceptes constitutionnels fondamentaux; Bloc de 

constitutionnalité; Principe de non-régression (effet cliquet); “Political backlash”; La 

proximité; L’affectivité; Droit de la famille; “Homoaffectivité”; L’intérêt supérieur de 

l’enfant; Personne handicapée. 
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INTRODUÇÃO 

 

As diversas transformações sociais havidas na segunda metade do século passado e 

a crescente internacionalização das relações jurídicas surgidas do complexo fenômeno da 

“globalização”
1

 ainda causam acelerado crescimento das relações sociais, culturais, 

econômicas e jurídicas no campo transnacional. 

 

A pluralidade das relações jurídicas transnacionais é sensível à aceleração causada 

pela popularização dos meios de transporte, pela migração massiva de grupos de pessoas 

em razão de conflitos, crises econômicas e questões ambientais, bem como a 

mundialização dos meios de comunicação e o afrouxamento de fronteiras geopolíticas, que 

apesar das resistências de alguns Estados, estão cada vez mais invisíveis e transponíveis.
2-3

 

 

Esse panorama mundial pós-moderno multiplicou as relações humanas envolvendo 

os ordenamentos jurídicos de diversos Estados e desafia o direito internacional privado 

                                                        
1 O fenômeno da globalização é complexo e possui diversos aspectos; referindo-se exclusivamente à sua 

influência na transformação social, “recent theorists conceive of globalization as linked to the growth of 

social interconnectedness across existing geographical and political boundaries. In this view, 

deterritorialization is a crucial facet of globalization. Yet an exclusive focus on it would be misleading. 

Since the vast majority of human activities is still tied to a concrete geographical location, the more 

decisive facet of globalization concerns the manner in which distant events and forces impact on local and 
regional endeavors” (TOMLINSON, John. Globalization and culture. Cambridge: Polity Press, 1999 apud 

SCHEUERMAN, William. Globalization. In: ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Winter 2018 Edition. Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/globalization/. Acesso em: 02 nov. 2019), não nos 

descurando de que o fenômeno apresenta outros aspectos, em especial na economia, o ramo de 

conhecimento que é a sua origem conceitual. 
2  “La culture postmoderne est caractérisée essentiellement par quatre phénomènes: le pluralisme, la 

communication, la narration et le retour des sentiments. Ces traits typiques postmodernes sont en train 

d’influencer le développement du droit y compris les solutions de conflits de lois et de juridictions.” 

(JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, 

Académie de Droit International de La Haye, v. 251, p. 36, 1995). 
3 “C’est la mobilité accrue des êtres humains facilitée par l’extraordinaire développement des transports et 

due à des causes aussi diverses que le tourisme, l’accroissement des contrats de travail internationaux, les 

mouvements de population liés aux difficultés économiques ou politiques. La rapidité des transports doit 

être soulignée car elle ne peut laisser indifférent l’internationaliste: la distance dans l’espace doit 

nécessairement être appréciée en fonction du temps nécessaire pour la franchir. Comme l’a fort justement 

écrit F. Rigaux, ‘L'espace ne se laisse pas dissocier du temps’, et l’on verra les conséquences à en tirer 

pour le jeu de l'ordre public international.” (GAUDEMET-TALLON, Hélène. La désunion du couple en 

droit international privé. Recueil des Cours, Académie de Droit International de La Haye, v. 226, p. 25, 

1991). 
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(DIPr) a solucionar os incontáveis conflitos de normas, caracterizados pela pluralidade de 

ordens jurídicas
4
 envolvidas, em uma crescente complexidade.

5
 

 

A chamada “globalização” gera, por outro lado, resistência e reação. Em uma 

mesma região geográfica, e mesmo entre Estados vizinhos, a busca de alguns povos de 

movimentos contrários a uma “mundialização de valores” busca a imposição, por vezes 

normativa, de suas características culturais, valorativas e históricas, em uma tentativa de 

manter a sua identidade e história, em resistência a um mundo “standarizado”. O respeito a 

esse multiculturalismo em um mundo globalizado é com o que o DIPr deve lidar.
6
 

 

É diante desse quadro de crescente e complexa internacionalização das relações 

humanas que devem ser utilizados os instrumentos tradicionalmente previstos nos métodos 

                                                        
4 Overbeck aponta a unificação do direito internacional privado dos Estados como uma das soluções para 

gerar a harmonia de decisões e, de forma poética, compara esse esforço à construção de um túnel a ligar 

dois países, devendo cada qual atacar o seu lado da montanha, não sendo suficiente apenas a boa vontade, 

mas uma coordenação de trabalhos com técnica e uma finalidade comum: “Quel que soit leur mérite, les 

tentatives de parvenir à l’harmonie des solutions au moyen d’un droit international privé qui reste le droit 

de chaque Etat semblent quelque peu hasar entreprise nous suggère une comparaison avec la construction 
du tunnel routier du Saint-Bernard qui relier notre pays à l’Italie. De chaque côté du col, une société 

nationale poursuit l’attaque de la montagne. Mais est-ce que les sociétés italienne suisse dans l’espoir de 

rencontrer quelque part les mineurs avançant de l'autre côté? Il saute aux yeux que non, et que le tracé du 

été minutieusement calculé d'un commun accord, qu’on s’est entendu sur les dimensions du tunnel, son 

inclinaison, toute son exécution. Et bien, la coordination des systèmes par les seuls moyens du droit 

national nous paraît beaucoup ressembler à une construction de tunnel sans plan d’ensemble. Avances de 

chaque côté risquent d’aboutir à deux tunnels séparés ou tout au moins à la bonne volonté à elle seule ne 

suffit pas.” (OVERBECK, Alfred Eugène von. Divers aspects de l’unification du droit international privé 

spécialement en matière de successions. Recueil des Cours, Académie de Droit International de La Haye, v. 

104, p. 529-631, 1961). 
5 Como bem aponta Ferrer Correia: “Como há cento e cinquenta anos, e apesar de muito que se avançou, 

sobretudo no interior de certos espaços geográficos, a caminho de uma unificação do direito, continuam a 

existir divergências inúmeras e muitas vezes profundas entre as várias legislações nacionais.” (CORREIA, 

António Ferrer. Lições de direito internacional privado I. 9. reimp. da edição de outubro de 2000. Coimbra: 

Almedina, 2018. p. 406). 
6 Apesar da complexidade da matéria, o fato é que sua finalidade, como bem aponta Michael Bogdan, é 

deveras singela: encontrar soluções razoáveis para os problemas cotidianos das relações jurídicas familiares 

ou comerciais envolvendo um elemento de estraneidade (BOGDAN, Michael. Private international law as 

component of the law of the forum: general course. Recueil des Cours, Académie de Droit International de 

la Haye, v. 348, p. 28, 2011). 
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conflituais do DIPr
7
. Caberá ao aplicador satisfazer de forma integral a proteção dos seres 

humanos, em especial nas relações familiares, a principal faceta do indivíduo.
8
 

 

Para a proteção dessas relações humanas pelo DIPr, os seus instrumentos se 

mostram suficientes ou seriam necessários outros?
9-10

 

 

As mudanças do paradigma jurídico no mundo do direito, a partir do final do século 

passado, mostram a necessária coadunação do sistema clássico, baseado em um método 

conflitual tradicional com fulcro nas regras de conexão constituídas de arquétipos rígidos e 

indiretos, que indicam a aplicação da lei de determinado Estado por meio de modelo 

binário de aplicação do direito exclusivamente na incidência ou não de uma regra 

positivada, aparentemente indiferente, com o ideal de realização de justiça, em razão de ser 

um direito formal, sem conteúdo. 

 

                                                        
7 Sobre a denominada crise do DIPr, conferir: AUDIT, Bernard. Le caractère fonctionnel de la règle de 

conflit: sur la crise des conflits de lois. Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye, v. 

186, p. 231, 1984. 
8 “La aparición de cuestiones nuevas que interesan al Derecho internacional privado se debe principalmente 

a dos fenómenos distintos y en cierto modo contradictorios. Por un lado, a un aumento desarrollo 

continuado de las relaciones internacionales a partir la Segunda Guerra Mundial principalmente. Por el 
otro, a una creciente importancia del papel del Estado en la regulación de las relaciones privadas no sólo 

en las de carácter económico, sino también en las de carácter familiar.” (BOUZA VIDAL, Nuria. 

Problemas de adaptación en derecho internacional privado e interregional. Madrid: Editorial Tecnos, 

1977. p. 12). 
9  Como indica Bucher, a respeito do imenso pluralismo da concepção familiar em razão das diferentes 

culturas: “Ce pluralisme des structures familiales est cependant étroitement lié à la situation sociale et 

politique des Etats occidentaux ou industrialisés, qui connaissent un droit laïcisé et le plus souvent unifié. 

Cette conception de la famille apparaît fort éloignée, plus que par le passé, de celle des Etats 

multicommunautaires, dans lesquels les coutumes ou la religion marquent encore profondément le statut 

personnel et familial de chacun des différents groupes de la population. Alors que dans les Etats 

occidentaux l'individualisation s’est développée au point de faire éclater l’unité familiale, de très nombreux 
autres Etats restent attachés à la valeur traditionnelle de l’identité familiale fondée sur le mariage et 

déterminée par la personne du mari et père.” (BUCHER, Andreas. La famille en droit international privé. 

Recueil des Cours, Académie de Droit International de La Haye, v. 283, p. 21, 2000). 
10 Como bem aponta Nadia de Araujo: “A proteção da pessoa humana é hoje o objetivo precípuo de todo o 

ordenamento jurídico, e ultrapassou as fronteiras iniciais do direito público, integrando os princípios 

norteadores do direito constitucional, e influenciando também a sistemática do DIPr. Assume cada dia mais 

relevância a interpretação e a utilização dadas à questão da proteção da pessoa humana e de sua dignidade, 

em todas as áreas do direito, em especial no direito privado.” (ARAUJO, Nadia de. Direito internacional 

privado: teoria e prática brasileira. 5. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 14). 
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Esse modelo de neutralidade axiológica, um DIPr puro e indiferente aos resultados 

jurídicos obtidos
11

, pode fazer frente à mudança paradigmática ocorrida nas últimas 

décadas de direito como realização de justiça? 

 

Nós cremos que sim, e encontramos na exceção da ordem pública o principal 

instrumento para aplicação do DIPr na busca de uma “justiça mais efetiva”
12

, sem a 

necessidade de invenção de “novos instrumentais” para a satisfação dos interesses 

perseguidos pelo direito dos “novos tempos”.
13

 Se no DIPr as regras de conflito são 

neutras, no campo da ordem pública, a neutralidade dá espaço à busca da harmonização 

sistêmica (ad hoc) e da justiça para o caso concreto. 

 

No Brasil, a aplicação do DIPr ocorre por meio dos conceitos-quadro previstos nos 

artigos 7º a 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
14

 e por 

tratados internacionais internalizados no nosso ordenamento. Essa escassa normatização é 

com o que o intérprete se depara para realizar o enquadramento das situações de vida 

postas em análise pelo foro, de acordo com os critérios escolhidos pelo legislador, mesmo 

                                                        
11 RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Direito internacional privado e Constituição: introdução a uma 

análise das suas relações. 3. reimpr. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 96 et seq. 
12 Há outros instrumentos no DIPr para buscar essa finalidade, em especial a adoção de normas de conexão 

múltiplas que, no entanto, são raras, diante da diminuta e antiga normatização do DIPr no Brasil. A 

utilização de conexões alternativas ou cumulativas permite de forma objetiva que o intérprete busque a 

satisfação da proteção do bem jurídico principal apontado pelo legislador, afastando-o da aplicação binária. 

Contudo, mesmo nessas hipóteses, como ocorre na previsão do artigo 5º, XXXI, da Constituição Federal 

(CF), com similar redação no artigo 10, parágrafo 1º, que possibilita ao aplicador do direito a escolha da lei 

mais favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros, não está imune a críticas e a grandes dificuldades na sua 

aplicação. Por todos, ver: REIS, Gabriel Valente dos. Por uma análise cosmopolita da determinação da lei 

aplicável. 2012. 128 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-22042013-

114640/publico/Gabriel_Valente_dos_Reis.pdf. Acesso em: 10 dez. 2019. 
13  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O direito pós-moderno e a codificação. Revista da Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 94, p. 3-12, jan. 1999. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67429/70039. Acesso em: 19. jun. 2018. 
14 “Continuar com o sistema do DIPr do século XIX, que não se preocupa com os resultados obtidos quando 

é preciso usar a regra de conexão, é correr o risco de ignorar os anseios da sociedade, dando-lhe as costas. 

Utiliza-se uma técnica sofisticada – o método conflitual −, mas cega às necessidades do indivíduo.” 

(ARAUJO, Nadia de, Direito internacional privado: teoria e prática brasileira, cit., p. 15). 
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após a passagem de quase oitenta anos de sua previsão.
15

 aplicação acarreta a incidência de 

valores
16

 e realidades que, não raro, conflitam com os valores eleitos pelos legisladores
17

, 

em especial os constitucionais
18

, que àqueles sucederam no 

 

Essa tempo. 

 

                                                        
15  Aponta Gaudemet-Tallon que a neutralidade das regras de conexão impede o nacionalismo, gera a 

vantagem da inexigência de que se conheça o direito material dos Estados envolvidos e permite a 

localização objetiva dos conflitos (GAUDEMET-TALLON, Hélène. Le pluralisme en droit international 

privé: richesses et faiblesses (le funambule et l’arc-en-ciel): cours général. Recueil des Cours, Académie de 

Droit International de La Haye, v. 312, p. 187, 2005). Por outro lado, Mohamed Salah aponta a necessidade 
de não haver uma cegueira do DIPr em relação às consequências do direito substancial, em especial no que 

tange à proteção de partes fracas na relação jurídica:“C’est aussi pousser à l’extrême l’idée selon laquelle 

la fonction du droit international privé est exclusivement une fonction de répartition et de classement 

indifférente au contenu des règles du droit substantiel. Aussi, la plupart des systèmes juridiques qui ont 

organisé, en droit matériel, une protection de la partie faible ont souvent été amenés à prévoir des règles 

de conflit tenant compte de la finalité protectrice du droit substantiel. Incorporant des considérations de 

justice matérielle, de telles règles s’éloignent de l’image d’une méthode conflictualiste fonctionnant de 

manière neutre et quasi mécanique.” (MOHAMED SALAH, Mohamed Mahmoud. Loi d’autonomie et 

méthodes de protection de la partie faible en droit international privé. Recueil des Cours, Académie de 

Droit International de La Haye, v. 315, p. 164-165, 2005). 
16 Nesse sentido: “O que ora está em causa é, no fundamental, toda uma corrente de pensamento para quem o 

DIP não é já um exótico sector do jurídico dominado obcessivamente por preocupações de garantia da 

previsibilidade da lei que regerá as relações internacionais – escopo este identificado com o interesse 

primacial das partes nelas interessadas – mas antes um ramo do direito que como os demais, ainda que por 

formas e intensidade diversas, participa igualmente duma tarefa de modelação da sociedade a que se dirige 

e que, por isso mesmo, à sua maneira embora, comunga da mesma Weltangschauung que subjaz a todo o 

Direito e tenta realizar, no seu campo próprio, aqueles fins a que o ordenamento no seu todo vai colimado. 

Mais simplesmente, o DIP passa a ser responsabilizado – e agora não apenas por via de excepção como 

sucedia a ordem pública internacional – pela promoção dos valores que a comunidade sente como seus, 

para tanto os plasmando nos critérios em ordem aos quais são dirimidos os conflitos de interesses entre os 

particulares e entre esses e o Estado. Dele se devendo pois dizer, como o fez Kronstein, referindo-se ao 

Direito em geral, que ‘o DIP não é neutro, é antes inseparável da Ordem, na verdade da nossa ordem, 

daquela em que a nossa lei acredita’.” (RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura, Direito internacional 
privado e Constituição: introdução a uma análise das suas relações, cit., p. 101-102). 

17 “Perante o exposto parece estarmos bastante longe do direito de aplicação do direito, valorativamente 

neutro e fundado nos interesses das partes, que era o DIP de Savigny. O longo caminho percorrido no 

sentido da politicização do DIP leva-nos a pensar se não se inverteu de vez o complexo de inferioridade dos 

publicistas em face do direito civil, de que fala Rogério Soares. Importa no entanto ver em que medida se 

justificam e colhem aplauso as propostas da escola política. Um ponto pode desde já considerar-se assente, 

a complexificação crescente da sociedade e a invasão dos interesses colectivos em problemas que até agora 

relevavam do mero direito privado conduziram à demarcação, se bem que insegura e sobretudo oscilante, 

de uma zona que, não sendo ainda do domínio do direito público, não pertence já ao direito privado 

clássico.” (RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura, Direito internacional privado e Constituição: introdução 

a uma análise das suas relações, cit., p. 146). 
18 “A consagração da dignidade da pessoa humana como valor central do ordenamento jurídico e como um 

dos fundamentos da República brasileira (art. 1º, III, CF) foi o vetor e o ponto de virada para essa gradativa 

ressignificação da família. A Carta de 1988 inspirou a repersonalização do Direito Civil, fazendo com que 

as normas civilistas passassem a ser lidas a partir da premissa de que a pessoa humana é o centro das 

preocupações do Direito, que é dotada de dignidade e que constitui um fim em si próprio. A família passou, 

então, a ser compreendida juridicamente de forma funcionalizada, ou seja, como um instrumento 

(provavelmente o principal) para o desenvolvimento dos indivíduos e para a realização de seus projetos 

existenciais. Não é mais o indivíduo que deve servir à família, mas a família que deve servir ao indivíduo.” 

(STF – RE n. 878.694/MG, voto rel. Min. Roberto Barroso, p. 7). 
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Nesse diapasão, a exceção da ordem pública tem importante papel e atua como 

verdadeiro filtro para o afastamento de soluções da aplicação do método conflitual que 

venham a ser incompatíveis com valores sociais do foro. Contudo, esse princípio não está 

imune a críticas, pois devido à − aparentemente − ampla discricionariedade que envolve a 

sua aplicação, pode sujeitar o direito a subjetivismos e à insegurança jurídica. 

 

Sem dúvida, a ordem pública revestida de puro subjetivismo e abstração exagerada 

fere gravemente a segurança jurídica. Por outro lado, a sua racionalização e utilização 

escorreita diante do método conflitual e com as balizas do direito interno do foro, impede a 

aplicação meramente potestativa do direito, bem como e ao mesmo tempo afasta a 

aplicação automatizada das regras materiais positivadas no estrangeiro, decorrendo daí a 

sua função protetiva do ordenamento jurídico e de toda a ordem social. 

 

Esse princípio norteador comprova que há à disposição do aplicador do direito um 

conjunto de ferramentas clássicas de DIPr, que deve ser utilizado com o objetivo de afastar 

a aplicação meramente binária do DIPr, já que as regras, como as constantes da LINDB, de 

forma isolada não admitem eficácia gradativa e somente podem ser ou não válidas em um 

sistema que não permite matizes de eficácia, aplicabilidade e justiça. 

 

Contudo, a ordem pública não pode ser instrumento de provincianismo com a 

chauvinista sobreposição do direito do foro, mais fácil, pois de amplo conhecimento do 

aplicador, mas deve ser forma de racionalizar a aplicação de valores individuais e sociais 

preestabelecidos na ordem jurídica, em especial no que tange à proteção do direito de 

família, com a rechaça a estatutos odiosos
19

 aos valores protegidos em nosso 

ordenamento.
20

 

 

Portanto, veremos que a ordem pública tem papel principal nesse instrumental 

clássico do DIPr, tornando-o suficiente para a busca da justiça mais efetiva, afastando a 

disciplina de sua não raramente criticada neutralidade, sem a necessidade de que sejam 

criados novos mecanismos, ou erroneamente adaptados mecanismos não afetos ao DIPr, 

descaracterizando-o e até apequenando o seu conteúdo e função. 

 

                                                        
19 Em referência à escola estatutária de Bartolo como ideia precursora de ordem pública, mas com ela não se 

confundindo. 
20 MOHAMED SALAH, Mohamed Mahmoud, Loi d’autonomie et méthodes de protection de la partie faible 

en droit international privé, cit., p. 141-264. 
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Por outro lado, é necessário deixar claro que esta pesquisa nem sequer ousa apontar 

uma definição perfeita do que seja a ordem pública e seus estritos limites, pois nenhum 

autor, legislação ou jurisprudência foram capazes de elaborar uma definição perfeita das 

matérias contrárias a esse princípio, seja em razão de ser ele fluido e variar de ordenamento 

para ordenamento, seja pela sua constante mutação temporal, mesmo diante da mesma 

sociedade, sendo, nas palavras de Erick Jayme
21

, o tema mais angustiante do DIPr. 

 

E por que a ordem pública do direito internacional da família? 

 

A intensa mobilidade transfronteiriça, com a intensificação migratória crescente 

desde o final da Segunda Guerra Mundial, tornou cada vez mais comuns relações 

familiares compostas de pessoas de distintas nacionalidades, de diversos domicílios e 

residências, com a ocorrência dos chamados conflitos móveis, em que são potencialmente 

formados vínculos com diversos ordenamentos jurídicos, considerados sucessivamente 

relavantes para a regência de direitos e deveres dos membros da família. 

 

O papel protetivo da ordem pública é desempenhado com ainda mais importância 

quando destinado à proteção da família, afinal é esse o principal núcleo de interação do 

indivíduo com a sua sociedade e, em razão disso, entendemos que ele apresenta 

peculiaridades em relação às suas demais funções, sendo possível afirmar a existência de 

uma ordem pública internacional especial do direito de família, que a distancia de sua 

aplicação geral. 

 

Reconhecemos ainda que essa proteção conta com parâmetros que devem conduzir 

o aplicador da ordem pública sempre conforme a Constituição, buscando ativamente meios 

de tornar a aplicação do DIPr harmônica com os preceitos máximos do ordenamento 

jurídico. É sobre essa especialidade e os contornos que a marcam que trataremos nesta 

pesquisa. 

 

Por fim, é necessário apontar o ponto referencial adotado pela presente pesquisa, o 

ordenamento jurídico brasileiro, em especial no que tange ao direito constitucional pátrio e 

suas características peculiares. 

  

                                                        
21 JAYME, Erik. Métodos para la concretización del orden público en el derecho internacional privado. 

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, Universidad Central de Venezuela, n. 82, 

p. 218-219, 1991. 
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CONCLUSÃO 

 

A principal conclusão a que se chega na análise da ordem pública é que os valores 

sociais nela contidos possuem forte ancoragem na ordem constitucional, pois na aplicação 

da lei estrangeira, a ordem pública será o locus de controle sui generis da compatibilidade 

dessa com preceitos fundamentais constitucionais. 

 

Esse controle na ordem pública se afasta das características típicas do controle 

“comum” das normas nacionais, possuindo vínculos e características muito mais fortes 

com outra forma de controle de compatibilidade constitucional, o utilizado para a aferição 

da harmonia das normas pré-constitucionais com uma nova Constituição, a chamada 

recepção constitucional. 

 

Assim, ao falarmos em compatibilidade constitucional da lei estrangeira, devemos 

ter em mente que estamos diante de uma natureza de controle de constitucionalidade sui 

generis, pois não se reconhece a lei estrangeira como inconstitucional no sentido comum 

de declaração da sua nulidade, como ocorre em regra com as demais normas jurídicas. 

 

A lei estrangeira não vige erga omnes, mas sim inter partes em um caso concreto, 

em decorrência da aplicação das regras de conflito, tratando-se de um juízo sobre a 

aplicação ou não do direito estrangeiro, quando seja ele incompatível com o direito 

constitucional brasileiro de forma insuperável, sendo tal operação realizada na análise da 

incidência da exceção da ordem pública. 

 

A compatibilidade da lei estrangeira com os valores do foro está consubstanciada 

de forma concentrada na sua Constituição, tendo como paradigma, no Brasil, os preceitos 

fundamentais constitucionais para verificação de relevantes lesões da norma estrangeira ao 

ordenamento constitucional, a legitimar a aplicação da ordem pública. 

 

Concluímos, portanto, que não é na CF que a lei estrangeira encontra parâmetro 

para verificação de compatibilidade para fins da ordem pública, mas sim nos preceitos 

fundamentais constitucionais, pois assim como as normas pré-constitucionais não 

encontram parâmetro de controle na Constituição como um todo, apenas podendo ter sua 
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validade verificada pela recepção, diante de sua compatibilidade e se não descumprirem 

preceitos fundamentais constitucionais, somente com a adoção do mesmo paradigma é que 

poderemos ter segurança e razoabilidade na verificação de quais são os valores a serem 

protegidos pela ordem pública brasileira. 

 

Além disso, constatamos também que os preceitos fundamentais podem ser 

encontrados não somente no texto formal da Constituição, mas também fora dele, pois 

devemos reconhecer a existência desses preceitos no chamado bloco de 

constitucionalidade. 

 

Ademais, vimos que quando mais de uma interpretação da lei estrangeira for 

admissível, deve ser buscada aquela que a torne compatível harmonicamente com a 

Constituição do foro, evitando-se ao máximo a que gere resultados absurdos ou 

intoleráveis aos valores desse ordenamento, apontando o intérprete a incompatibilidade 

constitucional de determinadas leituras alternativas que levariam à sua intolerância no foro, 

afastando-as e, ao mesmo tempo, buscando a interpretação que melhor preserve a sua 

origem, sem desnaturalizar a lei estrangeira, fazendo perder a sua essência. 

 

A ordem pública também encontra uma outra barreira de ordem constitucional, a 

sua aplicação evolutiva, isto é, não permitindo que a mudança de valores sociais de forma 

momentânea venha a restringir de forma involutiva a proteção de direitos fundamentais já 

conquistada pela sociedade, por meio da vedação do retrocesso à proteção desses direitos. 

Em especial, as evoluções protetivas dos direitos fundamentais, de forma mais acentuada 

no que tange ao respeito à igualdade, sofrem hoje forte oposição política, denominada por 

Michael Klarman de political backlash. 

 

Por fim, a constitucionalização do direito civil, em especial o direito de família, 

tornou a exceção da ordem pública ancorada nos valores regentes das relações familiares 

previstos na Constituição, com destaque à pluralidade de modelos familiares, aos 

princípios da dignidade, da afetividade, da igualdade, do melhor interesse das crianças e 

adolescentes e da proteção dos idosos e das pessoas com deficiência no âmbito familiar. 
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