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INTRODUQAO 

A facilidadE: de transport~:; e comunicagao, caracteristica principal das 

sociedades internacionais, aliada a absoluta necessidade de expansao dos 

mercados consumidores, tern determinado o estudo cada vez maior dos contratos 

internacionais. 

A falta de doutrina, embasamento juridico, para alicerc;ar esses contratos tern 

prejudicado urn numero significative de empresas brasileiras, principalmente no setor 

de logistica, esse carente de analises que orientem seus procedimentos contratuais. 

Em muitos casas, pequenos erros, desconhecimentos e omissoes na redagao 

dos contratos podem representar grandes prejuizos, tendo em vista a forte tendencia 

de terceirizac;ao de muitas atividades financeiros. 

Urn dos problemas mais comuns nos contratos internacionais e a falta de 

planejamento para definir os textos que definam clausulas contratuais e garantam a 

aplicagao da lei, no caso de ocorrer eventual contratempo - se no Brasil ou no pais 

de origem da empresa envolvida no neg6cio. 

0 estabelecimento de relac;oes comerciais entre paises diversos faz surgir 

conflitos na interpretagao das clausulas contratuais, nao s6 que se refere ao texto 

como tambem quanta a autoridade competente para dirimi-los. 

Assim, busca-se fixar algumas regras e obrigac;oes, acordadas e aceitas pelas 

partes envolvidas nos contratos, de forma a garantir o minima de seguranc;a e 

vantagens, tais como amarrac;oes contratuais (clausulas estrategicas). Afinal, boa 

parte dos neg6cios internacionais sao realizados entre empresas, sem anuencia 

direta dos governos, mas exercem positiva e significativa influencia na economia 

publica, gerando ingresso e fuga de capitais. 

Pode-se concluir, que este tema muito ha que ser explorado no Brasil. 

0 objetivo deste trabalho e a busca de informac;oes, analise e fundamentac;ao 

que contribuam, possibilitem a facilidade de clareza e entendimento dos contratos 

internacionais. 
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1 DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

0 que sejam contratos internacionais encerra outro tipo de dificuldade de 

classificac;ao, a partir de elementos que os distinguiram aos contratos internes au 

"nacionais", nos quais se inserem outras regras de identificac;ao alem da mais 

comum delas, relativa ao domicilio das partes. 

Alem disso, nos diversos sistemas legais existem distinc;6es de fundo e forma 

nao s6 quanta a estrutura, mas, em especial, em relac;ao a interpretac;ao e soluc;Eio 

de conflitos oriundos de tais contratos. 

E. sugestiva, neste sentido, par exemplo, a distinc;ao quanta a certos atos a 

que a lei da efeito e que nao sao contratos de ponto de vista formal, como a venda 

de uma mercadoria, em contraposic;Eio ao contrato propriamente dito, que encerraria 

urn compromisso ou serie de compromissos a serem futuramente cumpridos e que 

conteriam forc;a execut6ria. 

0 conceito de contrato, que, razoavelmente, pode ser expresso como a 

representa<;ao de urn acordo de vontades entre partes capazes, que possa criar, 

extinguir ou modificar direitos e produzir efeitos de natureza patrimonial, acha-se 

. contemplado e definido, de distintas formas, de acordo com os diversos sistemas 

legais adotados pelos paises. 

No direito brasileiro, o que seja urn contrato acha-se atualmente definido por 

seus sinais exteriores, de acordo como disposto no arts. 82, 85 e 1.079 de nosso 

C6digo Civil de 1916. Contrato significaria, assim, a manifestac;ao de vontade, tacita 

ou expressa, em que se revelaria a intenc;ao de duas ou mais partes, capazes para 

contrair direitos e obrigac;6es, tendo objeto lfcito e forma contemplada ou nao defesa 

em lei. 

Na expressao de Sir Frederick POLLOCK apud MELLO (1994), professor de 

Jurisprudence no inicio do seculo, na Universidade de Oxford, encontramos uma 

defini<;ao de contrato nos padr6es anglo-saxonicos: "0 primeiro e mais essencial 

elemento de urn contrato e o consenso entre as partes. Deve existir o encontro de 

duas mentes numa (mica e mesma inten<;ao. Mas para que este consenso possa 

produzir urn contrato que a lei reconhec;a, outras condic;6es devem ser atendidas". 

"0 contrato", segundo ele, "deve ser, na antiga expressao inglesa, an act in 

law, au seja, deve versar sabre materia capaz de produzir efeitos legais. Ela deve 



relacionar-se com obriga<;oes e direitos que possam ser tratados por uma corte de 

justi<;a". 

Numa defini<;ao mais sintetica, mas igualmente classica, do que representaria 

WH contrato no direito norte-americana, WILLISTON apud MELLO ('i ~94) refere-se a 

que esta representaria "um compromisso ou serie de compromissos, cuja quebra 

encontra remedio na lei, cuja performance a lei, de alguma maneira, reconhece como 

dever". 

0 art. 1.1 01 do C6digo Civil frances define contrato como uma conven~o pela 

qual uma ou varias pessoas obrigam-se, umas perante as outras, a dar, a fazer ou 

nao fazer alga. 

Nao existe duvida de que o conjunto de obriga<;oes enfeixadas no contrato, 

que encerra complexes encadeamentos juridicos nos diversos sistemas legais 

modernos, assenta-se nos conceitos do Direito Romano, refletidos, de forma 

proeminente, no principia inserido no art. 1.134 do C6digo Napoleao, de 1804, que 

declara, dogmaticamente, constituir ele lei entre as partes. Este principia, da forc;a 

obrigat6ria dos contratos, e uma decorrencia imedlata da fun<;ao social deles, 

refletindo o enorme poder que a ordem jurfdica concede aos individuos ao emitirem 

suas declara<;oes de vontade imbuldas do poder criativo de direitos e obriga¢es, 

vigorando em todos os sistemas legais adotados pelos paises civilizados. 

Urn mundo politicamente dividido em unidades independentes, com uma 

popula<;ao em expansao e economias interdependentes, os mecanismos do 

comercio internacional se estabelecem e se aperfei<;oam constantemente. Nada 

reflete melhor a dinamica desses mecanisrnos do que a pratica dos contratos 

internacionais comerciais, que se distinguem dos demais por varios elementos, 

inclusive porque, gradualmente, vern requerendo outras normas de regencia que 

escapam as figura<;oes doutrinarias classicas, as quais se vern mostrando cada vez 

menos adequadas para as exigencias deste comercio. 

lnicialmente, vale lembrar que, malgrado toda a padroniza<;ao e o dirigismo 

contratual, que estabelece_m restri<;oes a prevalencia da vontade das partes em 

beneficia dos interesses coletivos ou da prote<;ao de minorias, o principia da 

autonomia da vontade representa, em realidade, a for<;a motriz do sistema contratual 

no campo internacional. E. devido a ela que costumeiramente se atribui a jurisdi<;ao e 

se admite, mediante a aplica<;ao de algumas regras de conexao, a escolha da lei de 
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regencia nos contratos internacionais, assim como se escolhem os remedies 

contratuais para as crises que, de outra forma, levariam a resoluc;ao desses 

contratos. 

Na ·· caracterizac;ao dos contratos 1nternacionais formaram-se na doutrina 

francesa duas correntes: a economia e a juridica. Para a corrente econ6mica seria 

internacional o contrato que simplesmente permitisse um duple transite de bens ou 

valores, do pais para o exterior e vice-versa. No Brasil prevaleceram os criterios 

caracterizadores da chama corrente juridica, mais abrangente que a primeira, em 

que a internacionalidade do contrato se verifica quando contenha algum "elemento 

de estraneidade", que pode ser o domicilio das partes, o local da execu<;ao de seu 

objeto au outro equivalente. 

Outra definic;ao do que constituiria um contrato internacional comercial, 

segundo Prof. lrineu STRENGER (1992, p. 596): "Sao contratos internacionais do 

comercio, todas as manifestac;oes bi ou plurilaterais das partes, objetivando rela¢es 

patrimoniais ou de servic;os, cujos elementos sejam vinculantes de dais ou mais 

sistemas juridicos extraterritoriais, pela forc;a do domicilio, nacionalidade, sede 

principal dos neg6cios, Iugar do contrato, Iugar da execu<;ao, ou qualquer 

circunstancia que exprima urn liame indicativa de Direito aplicavel". 

lnicialmente, as normas que servem para a formac;ao e interpretac;ao dos 

contratos acham-se configuradas nos direitos dos Estados, com base nos sistemas 

legais par eles adotados. 

Dentre as principais sistemas legais, encontram-se: a) a dos paises onde 

predominaram os principios do Direito Romano e que adotaram sistemas de 

codifica<;ao escrita, o Brasil dentre eles; b) as dos paises da common law, nos quais 

se acentuou a forc;a das decisoes judiciais, precedendo e reformulando a estrutura 

legal, ao lado da legislac;ao escrita; c) o dos paises islamicos, em que existe uma 

miscigenac;ao dos principios do Direito Romano, herdados atraves do C6digo 

Napoleao, aos principios eticos e religiosos da religiao islamica; e d) subsistemas, 

em que se registraram rapidas transformac;6es do direito nacional consuetudinano 

com a ado<;ao de regras do direito romano-germanico codificado, como e o caso do 

Japao. 

De resto, as princ1p1os mundialmente consagrados nas legislac;oes internas 

dos paises quanta a obrigatoriedade e intangibilidade dos contratos, que sao 
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responsaveis pela manuten<;ao e estabilidade destes, comportam exce<;oes, que 

alias, os confirmam. 

Admite-se, por exemplo, e o faz tambem o direito brasileiro, ainda que, em 

nosso caso, somente em condt<;6es especial1~simas, possa se revista pelas 

autoridades judiciarias a for<;a obrigat6ria de urn contrato, quando as partes que o 

celebraram venham a ser tangidas por circunstancias inesperadas e irresistlveis, 

levando as situa<;6es desequilibradoras da harmonia econ6mica e que submetam a 

imenso sacrificio o cumprimento das obriga<;6es originalmente pactuadas por uma 

das partes. 

Essa maior ou menor aceita98o das condi<;6es para exonera98o das partes de 

sua responsabilidade pelo cumprimento das obriga<;6es contratuais em fun<;ao de 

condrQC)es adversas que imponham sacriffcios anormais a uma parte envolve, 

doutrinariamente, o conceito derivado do adagio Iatino rebus sic stantibus ou a teoria 

ang~o-sax6nica da frustration ou quebra da performance do contrato, encontrando 

distingoes qualitativas em sua recep<;ao pelas legisla¢es ou jurisprudencias dos 

paises. 

Existem, ademais, diferen<;as sensiveis entre os diversos sistemas legais na 

abordag,em de aspectos importantes dos pactos. Por exemplo, se nos Estados 

Unidos as letter of intent ou memoranda of understanding, ainda que se refiram a 

documentos preliminares, encerram direitos e obriga<;oes condicionais, sao elas 

vistas em outros paises como destituidas, virtualmente, de for<;a ou efeito. 

A defini<;ao das condi<;6es de for<;a maior, que nos sistemas das legisla<;oes 

codificadas pode as vezes ser referida por uma mera remissao a artigo de C6digo, 

como e o caso da defini98o conceitual contida no paragrafo unico do art. 1.058 do 

C6digo Civil Brasileiro, encontra no sistema da common law a necessidade de uma 

minuciosa enuncia98o de eventos, a fim de prevenir a escusa da parte ao 

cumprimento de suas obriga<;oes por fates nao previstos e, por vezes, de dificil 

configura98o factual. 

Um outro ponto diferencial a ser estudado diz respeito as clausulas referentes 

as garantias de qualidade de mercadorias e servi<;os. Embora a maioria dos paises 

possua em suas legisla<;6es dispositivos acerca dessas condi¢es, o seu 

detalhamento varia enormemente de uma legisla<;ao para outra. 

Em verdade, todos esses dispositivos constantes das legisla<;oes ou da 
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jurisprudencia dos diversos paises destinam-se, em ultima analise, a promover a 

estabilidade e a previsibilidade as obrigac;6es assumidas pelas partes contratantes, 

encorajando a formac;ao dos contratos e fazendo com que, ante a impossibilidade de 

seu cumprirnento e antes de sua resoiuc;ao, possam eles ser eventualmema revistos, 

em circunstancias anomalas e especiais, sendo honrado o seu cumprimento. 

Na elabora<;ao dos contratos entre partes domiciliadas num mesmo pais, as 

leis a aplicar, normalmente, serao a deste pais. No entanto, quando o contrato e 

celebrado entre partes domiciliadas em diferentes pafses, au embora firmado entre 

partes domiciliadas num mesmo pais comporta obrigac;6es a serem executadas no 

exterior, surgem problemas quanta a escolha da lei a ser aplicada, que deve ser o 

objeto de indicac;ao au escolha das partes contratantes, sob pena de futuros 

contratempos. lsto tambem se relaciona com a inserc;ao nos contratos de clausula 

atributiva de jurisdic;ao. 

As normas a serem aplicadas aos contratos privados intemacionais sao 

numerosas. A mais imediata delas, evidentemente, deflui das pr6prias estipulac;6es 

contratuais, determinadas pela vontade expressa das partes. Dentro do possivel, 

pais, devem as partes tentar prevenir com acuidade os potenciais conflitos que 

possam surgir na execu<;ao e interpreta<;ao dos contratos que vao firmar e as 

possibilidades de sua solu<;ao. 

E. de todo recomendavel que os contratos internacionais, sobretudo as de 

longa durac;ao, contenham previs6es para a solu<;ao nao judicial de disputas 

mediante a inser<;ao de dispositivos tais como, exemplificativamente: a) a notifica<;ao 

de uma parte a outra, com prazo estipulado para remediar defeitos verificados; b) a 

possibilidade de renegociac;ao de clausulas au partes do contrato; c) a ado<;ao do 

metoda da medic;ao de terceiros, escolhidos pelas partes, para sugerir au impor o tim 

do conflito; d) a solu<;ao arbitral para decisao dos conflitos, sendo conveniente a 

fixac;ao no contrato das regras e procedimentos a serem utilizados, como o da 

fixac;ao do Iugar em que se realizara a arbitragem, o numero de arbitros que irao 

funcionar no processo e outros detalhes que tornem exequivel o procedimento 

arbitral. 

A maior parte dos contratos internacionais preve, ou deve prever, assim, a 

aplica<;ao de leis ou normas pr6prias para sua execu<;ao ou interpreta<;ao, alem da 

escolha do local em que se exerc;a a jurisdic;ao para solucionar seus conflitos. Tais 
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normas serao normalmente acatadas e executadas de acordo com o direito intemo 

dos paises, mediante o atendimento a certas condic;oes ou pre-requisites. 

Dentro dos anais da arbitragem internacional encontram-se casas em que a 
,· .. 

~u1uc;ao de confiitos ocorre peia aplicac;ao de princfpios gerais e nao de regras 

corporificadas no direito material dos paises. 

Em geral, sao requeridos determinados niveis de conexao entre o sistema 

legal escolhido pelas partes contratantes e as condic;Oes ou caracteristicas do 

respective contrato. Nos Estados Unidos e lnglaterra, por exemplo, comumente e 
requerido que a escolha da lei de regencia guarde alguma "rela<;ao razoavel" com o 

contrato e o local do domicilio das partes. Assim, a relac;ao entre a lei de regencia eo 

contrato pode ter como elemento de conexao o local de domicilio das partes, ou do 

proponente do contrato, do pais em que o contrato sera executado, e assim par 

diante. Qualquer dessas escolhas devera ser honrada pelos arbitros ou pelas cortes 

judiciais quando o contrato for objeto de disputas, mas as peculiaridades das 

legislac;oes e da jurisprudencia dos paises em que isso devera ocorrer devem, 

evidentemente, ser levadas em conta para que se tenha urn final harmonioso na 

soluc;ao desses conflitos. 
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2 A CRIA<;AO DOS MERCADOS COMUNS 

2.1 BENEFICIOS DA INTEGRACAO E EOUALIZACAO DAS LEGISLACOES DOS 

EST/\DOS-M~:MBRCS 

Atualmente delineia-se uma tendencia mundial de pactua<;ao de mercados 

regionais globais, em que grupos de pafses encontram vantagens em reunir seus 

esfon;os numa tentativa de cria<;ao de blocos comerciais dentro dos quais devem ser 

eliminadas barreiras alfandegarias e equalizadas as condi96es para intera9ao de 

suas economias. 

Esses movimentos, que deverao refletir-se na homogeneiza9ao da Jegisla9ao 

dos pafses integrantes desses blocos, sob as auspfcios do 810/INTAL. A integra9ao 

em causa tem como atores no cenario internacional as comunidades poHticas dos 

Estados e as grupos sociais e politicos situados no ambito jurisdicional desses 

Estados. Em sentido estrito, a integra~o seria uma das formas de intera~o dos 

mencionados atores, baseada no impulso originado no desenvolvimento inerente a 

eles e orientado historicamente no sentido da forma9ao prngressiva de uma 

verdadeira sociedade internacional. 

0 Mercado Comum Europeu (MCE), pactuado entre as pafses europeus que 

passaram a integra-to, o North-American Free Trade Agreement (NAFT A), entre o 

Canada, as Estados Unidos da America e o Mexico, e o Mercado Comum do Sui 

(Mercosul), entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, sao exemplos dessa 

tendencia. 

A homogeneiza9ao evolutiva dos direitos dos pafses, no caso do MCE, reflete

se nos prindpios inscritos no art. 3°. do Tratado de Roma de 1957, contemplando a 

aboli~o entre as Estados-Membros de obstaculos a livre circula9ao de pessoas, 

servi9os e capitais; o estabelecimento de um regime que assegure que a 

concorrencia nao sera desvirtuada no ambito desse mercado, e que havera a 

reconcilia~o das legisla96es nacionais, "/e rapprochement des legislations 

nationales dans le mesure necessaire au fonction11emant du Marche Comum"'. 

Para surtir efeitos diretos sabre o direito interno dos Estados-Membros, o 

direito comunitario imp6e sua primazia sabre as direitos nacionais, espeaalmente, 

par hip6tese, sabre todas as disposi96es constitucionais ou legislativas que lhe sejam 

contrarias. 
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Na CEE as materias relativas a comercio, servic;os e relac;oes trabalhistas sao 
regidas par Euroc6digos, a que as palses-membros aderem, promovendo a 

adaptac;ao de suas legislac;oes internas. Pode ser previsto que isto tambem venha a 

acontecer, futurarnente, no amb1to uos paises partic.;ipantes do Mercosul e do Nafta 

0 Mercosul, que constitui exemplo de integrac;ao regional de blocas 

econ6micos, e do qual faz parte o Brasil, foi criado com a assinatura em 26 de JJlair90 

de 1991 do chamado Tratado de Assunc;ao, aprovado pelo Congresso brasileiro em 

25 de setembro de 1991 e promulgado pelo Presidente da Republica em 21 de 

novembro de 1991 (Dec. n. 350, DOU, 22 nov. 1991 ). 0 Tratado enlroo 

internacionalmente em vigor em 29 de novembro de 1991, quando foi feito o dep6sio 

de suas respectivas ratificac;6es pelos Estados-Partes. 

0 Mercosul e uma Uniao Aduaneira, desde 01.01.95, pais foi naquela data QlliB 

as tarifas incidentes sabre o comercio entre as quatro paises desapareceram, 

entrando em vigor a conhecida Tarifa Externa Comum, para atender ao comercio des 

Estados envolvidos com o resto do mundo, com a criac;ao de uma coordena~o de 

politicas macroeconomicas; incentivando a eliminac;ao de restric;oes comerciais nio 

tarifarias, o tratamento de capitais estrangeiros e temas tais como: as registros da 

propriedade industrial e intelectual, a legisla<;ao societaria e trabalhista, alem de 

outros segmentos da legislac;ao. 

0 Mercosul e considerado o projeto mais ambicioso de integrac;ao econOmica 

elaborado par palses latino-americanos, tendo em vista a magnitude da economia de 

dais de seus integrantes: Brasil e Argentina. 

0 sucesso do Mercosul deve grande parte a urn Protocolo firmado palos 

Estados-Partes, cujo objetivo era operacionalizar durante o perlodo de impla~ 

deste a solu<;ao de controversias. Este sistema, prevendo procedimentos arbitrais e 

administrativos para a soluc;ao de conflitos, tinha pretensao de assumir as fei(})es de 

urn 6rgao como a European Court of Justice no ambito da CEE, tendo o merito de 

prever a aplica<;ao desses procedimentos em func;ao dos efeitos dos mecanismos do 

Mercosul nao s6 sabre queixas entre Estados, mas tambem entre particulares. 

0 Mercosul esta conseguindo seu exito, pais nasceu apoiado sabre uma base 

triplice: juridica, politica e econ6mica, sem, contudo, deixar de reconhecer que a 

ALALC e a ALADI contribuiram bastante para a iniciativa integradora mais bern 

sucedida ate as dias atuais. 
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2.2 A INEXISTENCIA DE UM TRIBUNAL PARA RESOLVER OS CONFLITOS DO 

MERCOSUL 

E. bern verdade que, o avango do Mercosul gera novas pontos de intersegao 

entre as polfticas adotadas par cada urn dos paises envolvidos no processo de 

integragao (individual mente) e a norma comum a ser adotada par todos eles. 

Afinal, a eficacia dos fatos juridicos gerados pelas regras atinentes ao 

Mercosul dependem da vontade ( dos Estados, empresas e cidadaos) de materializa

las. Componente este capaz de criar uma certa instabilidade e inseguranga destas 

relag6es juridicas, atributos que se multiplicarao com o aprofundamento do processo 

integracionalista. 

A eficacia juridica das regras oriundas do Mercosul dependem, portanto, da 

recepgao pelos ordenamentos nacionais, para que possam produzir seus efeitos, 

processo este conhecido como internalizagao. Passando-se, pais, as ditos 

dispositivos, a pertencerem a ordem interna de cada Estado, fora das atribuiyaes e 

responsabilidades do Direito lnternacional, haja vista nao existir urn poder central 

punitive no referido bloco economico. 

E. exatamente nesse sentido que nao se acredita existir nenhuma seguranga 

juridica nesse tipo de incorporagao. Na verdade nao ha uma ordem juridica 

propriamente dita no Mercosul, tampouco uma norma fundamental que imponha seu 

cumprimento, prejudicando, assim, a existencia de urn poder de sangao a possiveis 

infratores, caracteristica esta do modelo intergovernamental implantado no quadro 

institucional do Mercosul. 

Na atual etapa do processo de integragao, portanto, nao e precoce discutir-se 

soberania nacional versus poder conferido a instituig6es supra nacionais, pais ainda 

se esta na fase de institucionalizagao do Mercosul, espago mais que legitime para 

que se questione todos os seus aspectos. 

A evolugao do conceito classico de soberania, aliada a concepgao de que o 

desenvolvimento dos Estados depende da cooperagao e integragao, colaboram para 

o surgimento dos blocos economicos, que se oriundos de tratados internacionais 

juridicamente perfeitos, representam as verdadeiras organizag6es internacionais, 

devendo ser regidas pelo Direito lnternacional, o que certamente repercutira 

consideravelmente nas ordens internas de cada urn dos Estados-membros. 
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0 Mercosul e formado pelo Conselho do Mercado Comum; pelo Grupo 

Mercado Comum; pela Comissao de Comercio; pela Comissao Parlamentar 

Conjunta; e pelo Foro Consultive Econ6mico e Social. Assim como ·alguns 6rgaos 

ierncimcos, a saber. Reun1ao de Ministros; subgrupos de Trabalho; Reunioes 

Especializadas; Grupos ad-hoc e o Comite de Cooperac;ao Tecnica, todos com 

atividades distintas e bern definidas, que atuam eficientemente no sucesso do 

Mercosul. 

0 Conselho do Mercado Comum, ap6s a assinatura do Protocolo de Ouro 

Preto (1994), adquiriu capacidade para representar o Mercosul, como entidade de 

personalidade jurfdica internacional, na celebrac;ao de acordos au compromissos 

internacionais em nome dos governos envolvidos, embora sendo 6rgao 

intergovernamental e decidindo s6 par consenso o que lhe for questionado. 

Caso acontec;a algum tipo de conflito entre as Estados-membros do Mercosul, 

a soluc;ao da controversia devera ser encontrada dentro das formalidades elaboradas 

na reuniao de Ouro Preto-MG. Vale salientar que somente em carater de ultima 

tentativa de solucionar pacificamente o litigio, au melhor, esgotadas as · negociagaes 

diretas e a submissao ao Grupo Mercado Co mum ( 6rgao executive do Mercosul), 

deve-se constituir um Tribunal Arbitral ad-hoc para funcionar como uma Corte de 

Justic;a, que sera formado par juristas dos quatro pafses au de fora da regiao, 

convocados, unicamente, para apreciar a questao que motivou a disputa; decisao 

esta que devera ser seguida na sua integra. 

Acredita-se que a integrac;ao latina-americana depende nao s6 da unidade de 

ac;ao poHtica e diplomatica dos Estados regionais, mas sobretudo da sua capacidade 

de gerar instancias aut6nomas de decisao, instituic;oes e estruturas sociais e politicas 

capazes de garantir a soberania de.cada pais. 

E muito importante ter presente este fen6meno de abertura da economia 

brasileira. Sem ele, provavelmente, o Mercosul nao teria ocorrido ou poderia ate 

ocorrer, mas apenas como um processo de integrac;ao de feic;oes excludentes e nao 

da forma aberta como vern se desenvolvendo. E uma oportunidade para que o setor 

produtivo brasileiro se internacionalize de maneira orientada, ao mesmo tempo que 

vai adquirindo experiencia para participar do processo de globalizac;ao. Assim, no 

ambito do direito internacional privado, e imprescindfvel que se persiga a unificac;ao 

muito mais que a harmonizac;ao. 
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Dados econ6micos revelam ser o Brasil o pafs industrialmente mais avanc;ado 

na regiao, e e inegavel que se beneficiou dessa integrac;ao mais que os outros, 

mesmo em suas fases mais incipientes e menos profundas, portanto, parte legitima 

para pieitear a criac;ao de urn Tribunal de Justic;a para dirimir os conflitos oriundos 

das diversas relac;6es existentes no Mercosul. 

2.3 EFEITOS DA UNIFORMIZA<;AO DAS PRATICAS E PRINCiPIOS 

INTERNACIONAIS DO COMERCIO 

Em anos recentes as Nac;6es Unidas tern assumido a lideranc;a ao tenia" 

imprimir mais uniformidade ao comercio internacional, ern especial atraves da a~ 

de sua Comissao para a Legislac;8o lnternacional do Comercio (United Nations 

Comission on International Trade Law- UNCITRAL). Algumas das iniciativas da 

UNCITRAL sao hoje de enorme valia para a comunidade internacional de neg6cios, 

como a Convenc;ao Relativa a Lei Uniforme para a Venda de Mercadorias, alem da 

Lei-Modelo sabre a Arbitragem Comercial lnternacional, a que faremos referenda 

mais especifica em outra parte deste trabalho. 

Outros organismos privados internacionais tern igualmente contribuido de 

forma decisiva para implementar a uniformizac;ao das praticas e costumes no 

comercio internacional, atraves da compilac;8o e reconhecimento de praticas e 

costumes desse comercio e da publicac;8o de manuais contendo essas normas. 

E o caso, por exemplo, da Camara de Comercio lnternacional (lnternacionaJ 

Chamber of Commerce - ICC) de Paris, que, com a finalidade de fornecer um 

conjunto de regras internacionais confiaveis para a utilizac;ao e interpretac;ao dos 

termos negociais que envolvam as responsabilidades das partes quanta a entrega, 

embarque e transporte de mercadorias, vern, desde 1936, publicando e atualizando 

os INCOTERMS (International Rules for Interpretation of Trade Terms), de util~ 

mundial, com extraordinario efeito de slntese quanta aos contratos, pela defi~ 

sincopada de clausulas com a simples menc;ao a termos como ex works, CIF, FOB, 

F AS e outros, alem da referencia a que os respectivos contratos sao regidos, 

genericamente, pelos INCOTERMS. 

Da mesma forma e de citar a compilac;ao, a revisao e a publicac;ao que a 

mesma ICC faz das normas sabre os Costumes e Praticas Uniformes sabre Credito 
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Documentario (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits}, envolvendo 

as cartas de credito ou outros documentos que abrangem pagamentos internacionais 

relacionados a operac;oes de importac;ao/exportac;ao atraves da rede bancaria que 

atua nesse mercado por instrugao de seus cllente:s. 

Ainda outros fatores que nao devem ser negligenciados na uniformizac;ao das 

praticas do comercio internacional se baseiam nos antecedentes construldos pela 

atuac;ao de entidades privadas envolvidas na coordenac;ao e na edic;ao de regras de 

arbitragens internacionais, como a ICC e a American Arbitration Association (AAA) ou 

outras entidades congemeres. 

2.4 A "LEX MERCATORIA" 

Alem dos movimentos tendentes a homogeneizac;ao das praticas comerciais e 

das legislac;oes, existe uma pretensao mais generalizada, e uma visao mais 

ambiciosa, de parte da comunidade internacional de neg6cios, consistente na 

harmonizagao "ecumenica" das leis e das praxes legais comerciais. Este movimento, 

de carater supranacional, proporcionaria normas supletivas, fora das figura¢es 

classicas dos direitos nacionais, para a execugao, interpretavao e solugao de 

conflitos originarios dos contratos internacionais, em face da progressiva insuficiencia 

da estrutura do direito interne dos palses para atender as exigencias do comercio 

internacional. 

Esse reconhecimento progressive da existencia de um conjunto de normas 

criadas materialmente pelos costumes e praticas internacionais e pela ac:;ao de 

entidades internacionais que possibilitam a uniformizac;ao de procedimentos referidos 

nos contratos privados, como a remissao clausular aos INCOTERMS e as normas do 

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, a que bancos de 156 palses 

aderiram, estar-se-ia materializando na chamada lex mercatoria, termo revivido dos 

tempos medievais quando as fronteiras entre os palses nao eram tao nltidas e se 

pensava na adoc;ao de um corpo de normas comerciais internacionais. 

Com a inusitada expansao da economia mundial, venha surgindo um novo jus 

mercatorum, que vern sendo saudado desde a decada de 60. Este novo direito, nao 

traz referencias precisas a direitos nacionais e teria condic;oes de substituir direitos 

estatais, voltados normal mente para o interior das sociedades e, assim, pouco habeis 
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para resolver os conflitos oriundos da comunidade internacional do comercio. Essas 

normas surgiriam da crescente institucionalizac;ao das normas disciplinadoras do 

comercio internacional, oriundas de um sistema de forc;as multiplas 

(consuetudiilarias, convendonais, jurisprudenciais, arbitrais) desenvo1v1das por uma 

miriade de organizac;oes, via de regra centradas em servic;os de arbitragem 

internacional, que vivem desvinculadas das estruturas estatais. 

William L. CRAIG, William W. PARKe Jan PAULSSON, ao escreverem sabre 

as normas internacionais de arbitragem aplicadas pela ICC (New York, The Ocean 

Group Publishers, 1990, p. 603-604), expressam a opiniao de que a lex mercatoria 

representa, na verdade, coisas diferentes para diferentes pessoas. 0 primeiro e o 

mais ambicioso conceito seria o de uma ordem autonoma, surgida espontaneamente 

das relac;Oes econ6micas internacionais e que teria existEmcia independents da 

ordem legal nacional dos Estados. Uma segunda concepc;ao seria a de que 

constituiria apenas um corpo de regras suficientes para a soluc;ao de um litfgio, 

operando como uma alternativa ante a aplicac;ao da legislac;ao interna do Estado. E, 

finalmente, uma terceira concepc;ao encerraria o conceito de que constituiria 

simplesmente a gradual consolidagao da utilizac;ao dos usos e costumes na pratica e 

nos acordos do comercio internacional (MELLO, 1994 ). 

0 Prof. William F. FOX JR. (s.d) comenta que a genese da lex mercatoria, 

identificada por alguns scholars, emana dos costumes e praticas comerciais 

internacionais que, a sua vez, representam atos geralmente aceitos pela lei; 

principios legais reconhecidos pelas nac;oes civilizadas; e, em certas circunstancias, 

antecedentes constantes de decis6es arbitrais ou judiciais, ou, ainda, ensinamentos 

de renomados especialistas de varios paises. 

Na pratica das arbitragens internacionais administradas pela ICC ate agora 

tern havido uma reac;ao em principia refrataria a expressa disposic;ao em contratos 

pelos contratantes da lex mercatoria como sistema normativo a ser utilizado pelos 

arbitros na produc;ao de seus laudos. 

Ainda existe uma consideravel distancia, em termos praticos, do momenta em 

que uma verdadeira lex mercatoria supranacional, construida como um sistema 

referendal internacionalmente integrado, estara disponivel para atender aos anseios 

da comunidade internacional de neg6cios. Nao obstante, essa distancia, lenta e 

progressivamente, devera encurtar-se com o passar do tempo e a evoluc;ao dessas 
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norm as. 

Antes de chegarmos a esse tempo, no entanto, ainda teremos de conviver 

com a intrincada e complexa teia de sistemas legais e praxes comerciais 

independenu~s ULiiiLat1as pelos di.,;:;.5os paises. 
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3 DIREITO INTERNACIONAL E A APLICA<;fAO ESPACIAL DAS LEIS 

Na senten<;a de WHEATON, o Direito lnternacional Privado se apresenta 

como a fase cosmopolita da legisla<;a-o - the cosmopolitan phase of jurisprudence" 

quando o Direito Privado extravasa os limites territoriais dos paises, liberando-se das 

preven<;6es e restri<;6es regionais, para abranger os interesses da humanidade. 

3.1 FONTES DO DIREtTO INTERNACIONAL 

Para os efeitos aqui propostos interessaria mais pesquisar as fontes do Direito 

lnternacional, reconhecidas de forma codificada, no art. 38 da Corte lnternacional de 

Justi<;a, como sendo: 

1) As conven<;6es internacionais (Tratados), sejam gerais ou particulares, que 

estabele<;am regras expressamente reconhecidas pelos Estados participantes; 

2) Os costumes internacionais, como evidencia de uma pratica geralmente 

aceita pela legisla<;ao; 

3) Os princfpios gerais das leis reconhecidos pelas na<;6es civilizadas; 

4) E em certas circunstancias, decisoes judiciais e estudos e ensinamentos de 

renomados juristas das varias na<;oes (lnternatk:mal encyclopedia of comparative law, 

1982; R. David e J. Brierley, Major legal systems in the World today). 

3.1.1 Tratados e conven<;6es 

Nos comentarios "ao projeto de artigos sabre o direito dos tratados" elaborado 

no 18°. periodo de duas sess6es, a Comissao de Direito lnternacional das Na<;Oes 

Unidas acentuou que o "termo tratado se utiliza em todo projeto de artigos, num 

sentido generico, para denominar toda classe de ac6rdaos internacionais celebrados 

entre Estados e consignados par escrito". 

A denomina<;ao "tratado" se da, habitual mente, , aos acordos internacionais~ 

mas, tendo em vista a sua forma, o seu conteudo, o seu objetivo ou o seu fim, eles 

podem ter essa mesma denomina<;ao ou varias outras. Entre estas figurariam as de 

conven<;ao, declara<;ao, protocolo, convenio, acordo, ajuste, compromisso, modus 

vivendi, troca de notas, notas reversais e outras. A denomina<;ao, porem, nao tem 
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importancia jurldica au so a tera muito relativa. 

Como quer, porem, que se denominem ou sejam denominados, os "tratados" 

sao atos internacionais bilaterais (Clovis BEVILAQUA os distinguia dos atos 

internacionais unilaterais como as declarac;oes de f1eutralidade, a aol:3rtura dos rios 

interiores a navegac;ao internacional feitas pelo pals, apud apud MELLO, 1994), cujo 

conhecimento nos interessa por sua func;ao como fonte do Direito lnternacional. 

0 respeito a soberania dos Estados, em virtude do qual a vinculac;ao a um 

tratado depende da manifestac;ao de sua vontade, constitui um dos principios 

fundamentais do Direito lnternacional Publico, como preleciona Arnalda SUSSEKIND 

(1981). ALBUQUERQUE (1994) lembra que KELSEN, abordando o tema da 

autolimitac;ao do Estado resultante da ordem internacional, diz que "se o Estado nao 

pode ser vinculado senao por sua propria vontade - o que quer dizer que e soberano 

- tambem as chamadas obrigac;oes juridico-internacionais do Estado devem referir

se a sua vontade e a norma do Direito das Gentes deve interpretar-se como 

conteudo da vontade estatal ( ... )". 

A Convenc;ao de Viena sabre o direito dos tratados ( adotada em 23-5-1969 

pela Conferemcia das Nac;oes Unidas) estipula que "se entende por ratificac;ao, 

aceitac;ao, aprova~.ao e adesao, segundo o caso, o ato internacional assim 

denominado segundo o qual o Estado faz constar, no ambito internacional, seu 

consentimento em obrigar-se por urn tratado" (art. 2°., alinea b). 

A Convenc;ao sabre tratados, adotada pela VI Conferencia lnternacional 

Americana (Havana, 1928), porem, e mais explicita, prevendo (art. 5°.) que OS 

tratados "nao sao obrigatorios senao depois de ratificados pelos Estados 

contratantes, ainda que essa clausula nao conste dos plenos poderes dos 

negociadores, nem figure no mesmo tratado", e que (art. 7°.) "a falta de ratificac;ao 

ou a reserva sao atos inerentes a soberania nacional e, como tais, constituem o 

exercicio de um direito que nao viola nenhuma disposic;ao ou boa forma 

internacional". 

Se o respeito a soberania do Estado constitui um dos principios basicos do 

Direito lnternacional Publico, nao menos fundamental e o acatamento ao enunciado 

pacta sunt servanda, em razao do que o Estado vinculado a um tratado deve cumprir 

as obrigac;oes dele resultantes, sob pena de responsabilidade na esfera 

internacional. 0 art. 26 da Convenc;ao de Viena estabelece que "todo tratado em 
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vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fe". 

A ratificac;ao de urn tratado, segundo FAUCHILLE (1926) desde que vigore ou 

passe a vigorar no plano internacional, produz os seguintes efeitos para o respective 

Estado: a) icaz cessar a eficacia da lei interna contraria a qualquer norma ao tratado, 

porque o direito constitufdo na ordem jurfdica internacional e superior ao direito 

aut6nomo emanado de uma das partes do tratado; b) os Estados vinculados ao 

tratado tornam-se responsaveis por qualquer ato da administrac;ao ou do Poder 

Legislative contra rio aos compromissos internacionais assumidos. Tal entendimento 

foi consagrado no art. 27 da Convenc;ao de Viena e acha-se implicito no preambulo 

da Carta das Nac;6es Unidas e no art. 3°. da Carta da OEA. 

No Brasil, a integrac;ao da norma internacional ao direito positive da-se quando 

entra em vigor a ratificac;ao do tratado. Atualmente a condic;ao essencial para 

validade dos tratados e que estes, ap6s negociados, sejam firmados pelo Presidente 

da Republica e referendados pelo Congresso Nacional (art. 84, VIII, da Constituic;3o 

Federal). 0 Ministro J. F. REZEK (1991, p. 69), do Supremo Tribunal Federal, em 

sua obra Direito lnternacional publico, refere-se ao procedimento parlamentar, 

explicitando que o Presidente da Repubiica pode, desde logo, mandar arquivar ou 

manifestar seu consentimento em relac;ao ao tratado, mas nao sem o abono do 

Congresso Nacional. lsto significa, diz ele, que "a vontade nacional, afirmativa quanta 

a assunc;ao de urn compromisso externo, repousa sabre a vontade conjugada dos 

do is poderes politicos". 

E interessante referir o problema da prevalencia dos tratados sabre as leis 

internas da estatura infraconstitucional anteriores a sua promulgac;ao. J. F. REZEK 

(1991, p. 1 04), em sua obra acima referida, cementa que nao se coloca em geral 

qualquer duvida quanta a essa prevalencia. A simples introduc;ao do tratado no 

complexo normative estatal faz operar em seu favor a regra de que a lei posterior 

revoga a anterior - lex posterior de rogat priori, nao necessitando o tratado recolher 

tal beneficia hierarquico da ordem constitucional. 

Ja quanta a lei posterior, e outro o entendimento. 0 Ministro REZEK (1991, 

p.1 06) co menta que, de 197 5 a junho de 1977, estendeu-se no plenario do Supremo 

Tribunal Federal brasileiro o julgamento do RE 80.004, no qual resultou vitoriosa, por 

maioria, a tese de que, em caso de conflito entre tratado e lei posterior, esta ultima 

deve ter sua prevalencia garantida pela Justic;a, uma vez que representa a expressao 



19 

ultima da vontade do legislador republicano - sem embargo das consequencias do 

descumprimento do tratado, no plano internacional. 

Quanta a extin<;ao de um tratado, ela se da par ab-rogac;ao, quando as partes 

decidam em conJunto da-lo como ter.1dnado; par uma predeterminac;ao ab-rogat6ria, 

quando o tratado contenha prazo de vigencia limitado pelas partes, ou se exauram 

suas condic;6es ou objetivos operacionais ou, ainda, haja queda do numero de partes 

signatarias; pela denuncia unilateral, pela qual o Estado manifesta sua decisao em 

nao mais fazer parte do tratado e, ainda, como referido pelo Ministro REZEK na obra 

antes citada (p. 117), quando haja a superveniencia de condic;6es que impossibilitem 

o cumprimento do tratado pela alterac;ao fundamental de certas circunstancias (pela 

aplica<;ao da clausula rebus sic stantibus). 

Talvez tambem seja interessante registrar as observac;6es de Joao Hermes 

Pereira de Araujo (A processualistica dos atos internacionais, Min. Rei. Exteriores) no 

sentido de que, desde o seculo XIX, alguns textos constitucionais de varios paises, 

embora aceitando a necessidade de aprovac;ao legislativa, circunscreveram-na a 

certos tratados mais importantes. Nos Estados Unidos, par exemplo, embora a 

Constitui<;ao preveja a aprova<;ao parlamentar pelo voto de dais ter~os dos 

senadores presentes, verifica-se a aceita98o de urn costume, pela doutrina e pela 

pratica, de estabelecer urn criteria de competencias internas, para determinar quais 

tratados necessitariam de parecer e consentimento do senado. 

3.1.2 C6digo Bustamante 

Em 1928 varios paises, inclusive o Brasil, firmaram em Havana a Convenctao 

de Direito lnternacional Privado dos Estados Americanos, conhecida como C6digo 

Bustamante. Essa Convenc;ao foi ratificada pelo Brasil em 3 de agosto de 1929, 

iniciando sua vigencia entre n6s trinta dias ap6s. 

0 Titulo IV do C6digo Bustamante trata das obrigac;oes e contratos. Disciplina 

o art. 166 que as obrigac;6es que nascem dos contratos tern forc;a de lei entre as 

partes contratantes e devem cumprir-se segundo o tear deles, salvo as limita¢es 

estabelecidas no proprio C6digo. 

Nos arts. 175 a 186 o C6digo trata dos contratos em geral. Diz serem de 

ordem publica internacional, conforme os arts. 175 e 179, as normas que vedam o 
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estabelecimento de pactos, clausulas e condig6es contrarias as leis, a moral e a 

ordem publica, assim como as disposig6es que se refiram a causa ilfcita. Segundo 

estas normas a lei pessoal de cada contratante aplicar-se-a para determinar a 

capacidade ou a incapacidade para pr estar ,_;or tsentimento; ~ ;e;i territor 1al se aplicara 

ao erro, a violencia, a intimidagao e ao dolo em relagao ao consentimento, assim 

como em relagao a toda regra que proiba sejam objeto de contrato servi90s 

contraries as leis e aos bans costumes e coisas que estejam fora do comercio (arts. 

176 a 179). Aplicar-se-a, ainda, a lei territorial as causas genericas de rescisao dos 

contratos e a sua forma e efeitos. 

No art. 184 o C6digo Bustamante disp6e que "a interpretagao dos contratos 

deve efetuar-se, como regra geral, de acordo com a lei que os rege. Contudo, 

quando essa lei for discutida e deva resultar da vontade tacita das partes, aplicar-se

a, par presungao, a legislagao que para esse caso se determina nos arts. 185 e 186. 

(isto e, a lei de quem oferece ou prepara os contratos de adesao ou, nos demais, a 

lei pessoal comurn aos contratantes e, na sua falta, a do Iugar da celebragao do 

contrato), "ainda que isso leve a aplicar ao contrato uma lei distinta, como resultado 

da interpretagao da vontade". 

No Livro Quarto, que compreende os arts. 314 a 317, o C6digo trata da parte 

que intitula como referente ao Direito Processual lnternacional. No art. 314 

estabelece que a competencia dos tribunais, assim como sua organizagao, formas 

procedimental e de execugao das sentengas e recursos, sera determinada pela lei de 

cada Estado contratante. No art. 316 estipula que a competencia ratione loci 

subordinar -se-a a lei do Estado contratante que a estabelega. 

0 C6digo Bustamante representa urn magnifico esforgo para a adogao de 

regras de direito internacional privado, que poderiam substituir ou complementar os 

sistemas nacionais. Existem, no entanto, limitag6es a sua aplicagao, uma vez que 

apenas se aplica entre os Estados que a ele aderiram (art. 2°. da Convengao), e e 
relativamente reduzido o numero de paises que o ratificaram. Amilcar de Castro 

cementa, de modo crltico, ser sempre meio insegura a observfmcia do C6digo 

Bustamante, aduzindo que conveng6es como estas muitas vezes nao vingam. Alem 

disso, valem para jurisdig6es diferentes e nao tern duragao igual, ja que cada Estado 

pode a vontade aderir a esta ou aquela convengao, e depois denuncia-la (Direito 

lnternacional privado, 3. ed., Forense, 1977, p. 287-9). 
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3.1.3 Convenc;ao de Roma (da Comunidade Econ6mica Europeia- CEE) 

0 art. 3°., n. 3, da Convenc;ao de Roma de 1980 (Convenc;ao da CEE) disp6e 

suur a a lei aplicavei as obrigac;oes contratuais, determinando o segurnte: "A escolha 

pelas partes de uma lei estrangeira ( ... ), quando todos os outros elementos da 

situac;ao se encontram localizados no memento da escolha num unico pafs, nao pode 

desrespeitar as disposic;oes que a lei deste pafs nao permite sejam derrogadas por 

estipulac;8o contratual ( disposic;6es essas designadas como disposic;oes 

imperativas)". 0 significado da referencia a lei estrangeira neste contexte tern urn 

sentido de simples referencia de direito material (Materiel/rechtliche Verweeisung), 

pois a lei escolhida nao fica sendo a lei competente; s6 que nao ha obstaculos a que, 

nos limites trac;ados pelo direito imperative desta lei, e que sao os do Estado em que 

a situac;ao se apresenta conexa, o contrato seja regido por disposic;oes tomadas do 

sistema jurfdico designado pelas partes. 

A orientac;ao perfilhada no Projeto de Convenc;§o sabre· a Lei aplicavel aos 

contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, aprovado pela 

Conferencia de Haia de Direito lnternacional Privado, em outubro de 1985, formula, 

no mesmo sentido uma orientac;ao ainda mais clara do que a Convenc;ao de Roma. 

0 art. 1°. do referido Projeto estabelece o seguinte: 

A presente Convenc;ao determina a lei aplicavel aos contratos de compra e venda de 
mercadorias: a) quando as partes tern o seu estabelecimento em Estados diferentes; 
b) em todos os outros casas em que a situac;ao da Iugar a urn conflito entre as leis de 
diferentes Estados, a menos que urn tal conflito resulte do simples fato da escolha 
pelas partes da lei aplicavel. .. A mesma doutrina se en contra na Convenyao de Haia 
de 1955 sabre a lei aplicavel a compra e venda intemacional de coisas m6veis, 
quando, em seu art. 1°., 4, disciplina: 'La seule declaration des parties, relative a 
/'application d'une loi ... ne suffit pas a donner a Ia vente le caractere international'. 

Tambem na Franc;ae Alemanha, entende-se que a liberdade de escolha da lei 

aplicavel depende da existencia no contrato de um elemento qualquer de 

internacionalidade. 
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3.1.4 A Conven9ao das Na9oes Unidas (Conven9ao de Viena) para a venda 

internacional de mercadorias 

A Corwenyao das Na96es Uniaas au Conven9ao de Viena de 1980, tambem 

chamada par parte de suas iniciais- CISG, aplica-se somente a venda internacional 

de certas mercadorias, pais nao se aplica, par exemplo, a venda de navios au 

aeronaves, au de a9oes au valores mobiliarios, ou a venda de bens para usa pessoal 

au domestico, conforme disposi9oes constantes de seu art. 2°. 

Essa Conven<;ao, como muitos dos tratados e conven9oes internacionais, 

levou bastante tempo para ser implementada. Entre a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais a Liga das Na9oes criou o Institute lnternacional para Unificayao da 

Legisla9ao Privada (chamado as vezes de UNIDROIT), tendo como uma das 

principais missoes a de desenvolver um conjunto de princfpios legais para disciplinar 

a venda internacional de mercadorias, o que foi interrompido com a Segunda Guerra 

Mundial. Em 1966 foi criada pelas Na9oes Unidas a Comissao de Comercio 

lnternacional (UNCITRAL) com um grande numero de participantes, e reiniciaram-se 

as trabalhos do prepare de um conjunto unificado de regras para reger a venda 

" internacional de mercadorias. Como resultado deste trabalho em 1980 estava 

preparado o texto final da Conven<;ao, assinado par vinte e um palses, em setembro 

de 1981. 

De acordo com o principia do respeito a soberania nacional a CISG s6 se 

aplicara a um contrato quando o vendedor e o comprador estiverem domiciliados em 

palses que a tenham adotado, discutindo-se se os contratantes , mesmo domiciliados 

em palses que nao tenham adotado a Conven9ao (ambos au apenas um deles), 

poderiam elege-la como a "lei" a reger esse contrato. Essa escolha e tida em geral 

valida com base nos principios da liberdade de contratar e da autonomia da vontade 

das partes. 

A Conven9ao, que veio a atender grande parte dos anseios da comunidade 

internacional de neg6cios, contem 101 artigos distribufdos em cinco categorias 

gerais, que sao: 1) aplica9ao da conven9ao; 2) formayao dos contratos; 3) provisoes 

relativas as obriga9oes do vendedor e comprador, quebra do contrato e risco de 

perdas; e 4) provisoes relativas a ado9ao, reservas e ratifica9ao. A Conven9ao torna 

mais facil a constru9ao estrategica dos contratos internacionais, proibindo 
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A ponderac;ao dos especialistas e no sentido de que a ratificac;ao da 

Convenc;ao par um numero ponderavel de paises, com expressive movimento de 

neg6cios internacionais, fara com qu~ seja estimulada a generallzada adoc;ao de um 

conjunto uniforme, confiavel e sofisticado de normas, um instrumento a mais m 

conjunto idealizavel da lex mercatoria, passive! de aplicar-se internacionalmente. 

3.2 A ESCOLHA DA LEI DE REGENCIA E DO FORO NOS CONTRATOS 

INTERNACIONAIS 

No Direito lnternacional Privado o mecanisme empregado para, tecnicamente., 

situar o direito aplicavel a um determinado caso e o vinculo ativo, elemento de 

conexao, que no direito alemao e representado pelo vocabulo AnknupfungspunNt .. 

Elementos de conexao sao expressoes legais, conforme definic;ao do Prof. lrineu 

STRENGER (1992), de conteudo variavel, de efeito indicativa, capazes de permitira 

determinac;ao do direito que deve tutelar a relac;ao juridica em questao. Do ponto de 

vista doutrinario, o problema do Direito lnternacional Privado se reduz a determinar:, 

para cada relac;ao juridica, 0 dominio do direito, isto e, a legisla<;ao mais conforme a 
natureza propria e ao fim social dessa relac;ao. 

Ao contrario dos direitos internes dos Estados, no Direito internacional privado 

existem varios criterios para determinac;ao do direito a prevalecer. 

Assim, par exemplo, na ltalia, em relac;ao ao Direito de familia, aplica-se a 1eii 

nacional da pessoa. No Brasil, a materia e regida pelo art. 7°. da Lei de lntroduc;3o, 

que estabelece o sistema da prevalencia da lei domiciliar. Par outro lado, enquanto «» 

regime de bens no casamento no Brasil e Institute de Direito de familia, na Alemanha 

faz parte do Direito das obrigac;oes, e assim par diante. Em face dessas nuarn;as 

surgem conflitos na area da qualificac;ao, ou enquadramento dos fatos, de acordo 

com os diversos principios adotados pelos palses. 

No Direito lnternacional Privado, ensina Haralda VALLADAO apud GREBLER 

(1992, p. 23}, o principia tradicional que rege as obrigac;oes deriva da autonomia da 

vontade, "o que impoe o reconhecimento aos interessados de escolher o direito, 

expressa ou tacitamente, como lei reguladora dos contratos". A forma do Direito 

internacional privado para determinac;ao do foro pode e deve em certas materias, 
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como por exemplo, substancia e feitos das obrigac;oes, regime matrimonial dos bens 

etc., determinar, como tern determinado, qual deve ser considerada a nacionalidade 

e o domicilio das partes. Noutros assuntos existem elementos de conexao, que 

ind1carn a lei competente a ser aplicada. Assim o fez, par ex&rnpto, o art. 13 da Lei de 

lntrodu<;ao ao C6digo Civil brasileiro, permitindo as partes escolher a lei competente 

para reger a substancia e os efeitos (nao a capacidade contratual) dos contratos. 

Arnold WALD (1972), analisando a questao da escolha pelas partes 

contratantes do foro ou da lei de regencia dos contratos, assinala a existencia de 

duvidas quanta a validade das clausulas que, nos contratos internacionais firmados 

no Brasil, consideram competente determinado foro para conhecer de todos os 

litfgios decorrentes da conven<;ao, ou que regulamentam o contrato e os seus efeitos 

pela lei estrangeira do domicilio ou da nacionalidade de uma das partes contratantes. 

Segundo o autor (ibid. p. 261-71 ), registra-se que: 

os dois problemas, embora materialmente conexos, sao distintos, importando a 
clausula eletiv~ de foro na concessao de uma competencia contratual a Justic;a de 
determinada cidade ou de certo pais, enquanto a escolha de lei estrangeira para 
firmar as consequencias juridicas do contrato se fundamenta no principia da 
autonomia da vontade e estabelece o regime juridico substantive aplicavel a retac;ao 
juridica. ( ... ) A primeira questao e puramente processual e se apresenta tanto no 
plano nacional como internacional, sendo a segunda tipicamente de Direito 
lnternacional Privado. 

No Brasil a competencia dita internacional encontra-se prevista nos arts. 88 a 

90 do CODIGO DE PROCESSO CIVIL. No art. 88 acha-se referida a chamada 

competencia internacional concorrente, que as partes podem modificar, com a sua 

prorrogac;ao voluntaria para outros foros, de sua eleic;ao, sem que com isto estejam a 

ferir principios cogentes de ordem publica. Tal artigo preve ser competente a 

autoridade judiciaria brasileira quando: a) o reu, qualquer que seja a sua 

nacionalidade, esteja domiciliado no Brasil; b) no Brasil tiver de ser cumprida a 

obrigac;ao; ou c) a ac;ao se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Ja 

a competencia abscluta, exclusiva, acha-se prevista no art. 89 do C6digo, em ~ao 

a: a) ac;oes relativas a im6veis situados no Brasil; e b) inventario e partilha de bens 

situados no Brasil. 

De acordo como principia da autonomia da vontade, que preside a elabora<;ao 

dos contratos, podem as partes eleger o foro de sua conveniencia e escolher as leis 
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que devem reger seus contratos. No entanto, tais escolhas devem sempre levar em 

considera9ao alguns fatores, como os adiante relacionados: a) as restri96es de 

ordem publica previstas no direito material interno do pafs em que se situe a escolha 

do roro; b) as regras de conexao que devem ser observadas para a escolha da lei ae 

fundo do contrato. "Usualmente, a elei9ao de domicflio em urn contrato internacional 

nao atribui, ipso facto, competencia ao tribunal de domicflio eleito, bern assim a 

submissao do contrato a uma dada lei nao implica competencia das jurisdi96es 

vinculadas a essa lei", observa lrineu STRENGER (1992). 

Em sua obra Contratos internacionais do comercio refere-se ainda o autor 

(ibid. p. 240), a decisao da Suprema Corte Americana em que foram colocados OS 

limites das liberdades das partes nas questoes de competencia que vimos 

comentando. Analisando os termos de contratos de transporte marftimo entre urn 

cargueiro americana e urn transportador alemao, que atribuiu competencia a "High 

Court of Justice" inglesa, tal escolha foi considerada valida, "desde que o tribunal 

escolhido respondesse claramente aos criterios de neutralidade e de competencia e 

que sua escolha tivesse sido objeto de livre negocia9ao, nao viciada de fraude, de 

constrangimento e de abuso de posi9ao dominante". 

E. valido ressaltar que, no ambito dos contratos internacionais deve prevalecer, 

neste particular, a supremacia da manifesta9ao da vontade das partes - lex 

voluntatis. No entanto, esta escolha nem sempre sera objeto de aceita9ao de forma 

tao livre quanta poderiam as partes supor, pais alguns elementos cogentes imporao o 

acatamento das normas imperativas da legisla9ao interna dos pafses, enquanto 

outras servirao para investigar a aplica9ao da necessaria conexao, seja em rela9ao 

aos locais onde residem as partes ou ao Iugar em que o contrato devera ser 

executado (lex loci executionis). 

Conforme ja comentado anteriormente, o art. 3°, n. 3, da Conven9ao de Roma 

de 1980 (Conven98o da CEE) sabre a lei aplicavel as obriga96es contratuais estipula 

o seguinte: 

"A escolha pelas partes de uma lei estrangeira ( ... ), quando todos os outros 

elementos da situa9ao se encontram localizados no momenta da escolha num unico 

pals, nao pode desrespeitar as disposi96es que a lei deste pafs nao permite sejam 

derrogadas por estipula9ao contratual" ( disposi96es imperativas ). 

No mesmo sentido, o Projeto de Conven9ao sabre a lei aplicavel aos contratos 



26 

de compra e venda internacional de mercadoria, aprovado na Conferencia de Haia 

de Direito lnternacional Privado, em 1985, preve em seu art. 1°. 

"A presente Convenc;ao deterrnina a lei aplicavel aos contratos de compra e 

venda de mercadorias: a) quando as partes tern o seu estabelecimento em Estados 

diferentes; b )em todos as outros casas em que a situagao da Iugar a um conflito 

entre as leis de diferentes Estados, a menos que um tal conflito resulte do simples 

fa to da escolha pelas partes da lei aplicavel ( ... )". 

Alguns sistemas jurfdicos estabelecem restric;oes ao principia da autonomia 

contratual, como e o caso, do ponte de vista formal, do sistema jurfdico positivo 

brasileiro. Ha tambem restric;oes parciais. Alguns limitam a escolha de uma lei que 

tenha inevitavelmente relac;oes com as partes au com as transac;oes, v.g., a lei do 

Iugar da execuc;ao do contrato (lex loci executionis). Outros limitam essa 

possibilidade a lei nacional ou domiciliar das partes". 

Como quer que seja, quanta aos contratos internacionais, guardados os 

principios gerais e imperatives de conexao a que acima nos referimos, na maioria 

dos sistemas e facultado as partes o direito a livre escolha da lei aplicavel. Essa 

posic;ao reconhece as partes a possibilidade de escolher legislac;ao neutra ou direito 

que melhor se adapte as circunst€mcias contratuais. 0 Prof. STRENGER (1992} 

aponta a existencia de adeptos fervorosos da amp Ia acepc;ao dessa corrente, para os 

quais trata-se da possibilidade de escolha dos mecanismos que melhor irao permitir 

as adequagoes do direito ao contrato, como e o caso de certos tipos de contratos 

internacionais, como as maritimes e bancarios, que frequentemente designam para 

rege-los as normas do direito ingles au suic;o. 

Par ocasiao da preparac;ao da Lei-Modele da UNCITRAL para a Arbitragem 

lnternacional houve muito debate sabre a redac;ao do art. 28(2) da Lei, que definiria a 

lei a ser aplicada pelos arbitros quando as partes nao tivessem deliberado sobre o 

tema. Proponentes da chamada lex mercatoria defendiam a redac;ao, seguindo 

exemplos recentes das legislac;oes sabre arbitragem da Franc;a e da Holanda, que o 

texto se referisse a "regras legais" (rules of law) ao inves de the law determinada 

para aplicar-se a soluc;ao dos conflitos. 0 prop6sito era possibilitar as senten~ 

serem decididas com base na lex mercatoria, mas tal proposta foi derrotada, 

prevalecendo a seguinte redac;ao: "Failing any designation by the parties, the arbitral 

tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers 
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applicable". 

A UNIDROIT, organizagao intergovernamental independente, integrada par 

cinquenta e um paises de cinco continentes, esta empenhada na elaboragao de um 

arnbicioso projeto a Iongo ten·no, objetivando estaoe1ecer um conjuntu de prindp1os e 

regras uniformes sabre formagao, interpretagao, validade, execugao e inexecugao 

dos contratos internacionais em geral, no ambito de urn C6digo do Direito do 

Comercio lnternacional. Esta tarefa ja teria sido parcialmente cumprida, com o 

encaminhamento a Comissao das Nag6es Unidas para o Direito do Comercio 

lnternacional (UNCITRAL) de urn projeto intitulado "Regras Uniformes sabre os 

Contratos lnternacionais em Geral", no qual sao tratados os seguintes assuntos: 

"Formagao dos contratos internacionais", "lnterpretagao dos contratos internacionais" 

e "Validade material dos contratos internacionais", compreendendo este ultimo t6pico 

uma segao na qual sao disciplinados o erro, o dolo, a ameaga e a disparidade 

manifesta. 

As regras adotadas atualmente, em termos gerais, pela ICC, uma das mais 

prestigiosas cortes privadas internacionais de arbitragem, reconhecem a escolha 

pelas partes da legislagao de urn determinado pais, de urn determinado corpo de 

legislagao codificada, como o UCC, au dos usos e costumes mercantis 

internacionais, como normas de regencia do julgamento arbitral. 

Quanta a escolha da chamada lex mercatoria, como mesmo prop6sito existe 

uma posigao restritiva por parte da entidade. E que, com justa razao, em que pese o 

entusiasmo de alguns (uma decisao arbitral inglesa indicou expressamente a lex 

mercatoria, com esta designagao, como lei de regencia para solugao de um caso), e 

bastante controvertida a posigao dos Judiciaries dos pafses em reconhecer 

propriamente esses principios, hoje ainda considerados etereos, como uma unidade 

legislativa capaz de aplicar-se a regencia de obrigag6es. E possivel que OS 

processos arbitrais internacionais cheguem a faze-lo, mediante uma salida e precisa 

definigao contratual adotada pelas partes do que seja o referido conjunto de 

princfpios e como se aplicarao a hip6tese a ser submetida a arbitragem; mas, neste 

momenta, na ausencia desses pressupostos, os arbitros da ICC tern declinado em 

aceitar a lex mercatoria como "lei" aplicavel aos casas que apreciem. 

0 art. 13 das Regras de Arbitragem da ICC reconhece a liberdade das partes 

na escolha da lei a ser aplicada pelos arbitros para solucionar o merito da disputa e, 
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na ausencia desta indica9ao pelas partes, a faculdade de os arbitros designarem a 

lei, ou conjunto de leis ou regras, que lhes pare9a mais apropriada para a solu~o do 

litigio. 

0 Fr0tocolo de Genebra de 1923, que estabeiece a validade entre partes -de 

Estados contratantes do compromisso arbitral e da clausula compromiss6ria, o qual 

foi ratificado pelo Brasil em 1932, preve que o processo da arbitragem, incluindo a 

constitui9ao do tribunal arbitral, sera regulado pela vontade das partes e pela lei do 

pals em cujo territ6rio a arbitragem se efetuar. 
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4 PLANEJAMENTO, NEGOCIAQAO, CLAUSULAS ESPECIAIS DE CONTRATOS 

INTERNACIONAIS 

A intrjncada a1ticula9~m de aiyuns contratos internacionais e seus problemas 

pode ser sugerida pela referencia feita por William F. FOX JR (s.d.), em sua obra, 

quando conta que iniciou seu treinamento na reda9ao e negocia98o de contratos 

internacionais, e solu9ao de seus conflitos, ha alguns anos, atuando em casas como 

o que deu infcio a uma questao judicial perante um tribunal federal norte-americana, 

para confirmar uma senten9a arbitral proferida na Suf9a, sabre questao proposta por 

empresa grega contra uma companhia de petr61eo do Oriente Media, que fora 

constitufda como uma subsidiaria integral de uma empresa norte-americana. 

Sao muitos os caminhos e as precau96es a serem tomadas quanta a 
formula98o dos contratos privados internacionais, desde a defini98o basica de seus 

objetivos, a etapa de sua negocia9ao, a reda98o de suas clausulas e sua assinatura. 

Seguem abaixo, alguns comentarios sabre estas etapas crfticas da constru98o 

desses contratos, com a inser98o de exemplos de clausulas especiais, retiradas de 

contratos existentes. 

4.1 PLANEJAMENTO 

0 fato de que os contratos internacionais, por defini98o, transcendem as 

fronteiras dos paises cria uma serie de problemas para advogados e executives que 

tern de planejar estrategias, negociar condi96es e redigir os instrumentos contratuais. 

E evidente que nesses contratos e introduzida uma gama variada de complica96es e 

incertezas comparativamente maior do que as que existem nos contratos intemos ou 

nacionais, que nao sao de facil resolu98o. 

A lei que devera reger contrato e, lado a lado com esta questao, a questao da 

jurisdi98o ou do foro do contrato sao aspectos notaveis, em que e todo recomendavel 

o auxflio de especialistas em Direito, na maioria dos casas, para a adoc;ao da melhor 

estrategia e do melhor caminho a seguir. 

William F. FOX JR. (s.d.), em seu manual sabre contratos comerciais 

internacionais, pontilhado de exercfcios de bom-senso, enfatiza que, se por exemplo, 

uma controversia surge durante a execu9ao do contrato, o acesso em condi96es 
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favoraveis a um sistema judiciario adequado mostra toda a sua relevancia. 

Outros aspectos importantfssimos dizem respeito a fixac;ao das clausulas de 

indexac;ao de prec;os, levando-se em considerac;ao as flutuac;6es cambiais e as 

protec;oes que cada pais exerce ern relac;a0 a sua propria moeda e aos niveis de 

paridade dela em relac;8o as demais. 

De um modo geral. para os efeitos deste trabalho os contratos aqui tratados 

devem refletir compromissos escritos, com maior ou menor riqueza e detalhamento 

formal, versando sabre transac;6es comerciais em que, sucintamente, as partes 

sejam (i) um ou mais entidades privadas ou pessoas ffsicas residentes ou 

domiciliadas em um determinado paise uma ou mais dessas entidades ou pessoas 

fisicas de outro pais ou, em certos casas, (hei) uma ou mais entidades privadas de 

um pais e um governo ou entidade paraestatal ligada a um governo de outro pais. 

Em todos os casas, os neg6cios ou as transac;6es contempladas nos contratos 

internacionais privados a que nos referimos devem revestir a conotac;ao de 

transac;6es mercantis, subordinadas a legislac;ao internacional privada do comercio e 

aos usos e costumes das transac;6es comerciais internacionais, e nao relacionar-se a 

operac;6es levadas a efeito entre Estados ou entidades estatais dotadas de soberania 

e compreendidas no ambito do que os juristas e scholars denominam international 

relations, regidas pelo Direito lnternacional Publico. 

0 Prof. Andreas LOWENFELD (1981 ), fazendo a ressalva de existirem riscos 

inerentes em quaisquer transac;6es de neg6cio, enfatiza que, no entanto, nas 

transac;6es internacionais de natureza comercial tais riscos sao especiais e se 

encontram mais espargidos, envolvendo grande variedade de hip6teses cujo carater 

imperative podera afetar a operac;ao. Sao exemplos que enumera desses riscos: 

flutuac;6es cambiais, modificac;6es nos mecanismos de controle governamental como 

a imposic;ao de tarifas, novas regulamentac;6es sabre importac;ao e exportac;ao, os 

riscos do transporte maritima em alto-mar, guerras, boicotes, expropriac;6es. 

Em face de tais caracteristicas dificilmente poderia ser admitido que uma 

transac;ao do tipo internacional pudesse deixar de manifestar-se atraves de 

documentos escritos, mesmo que estes assumissem uma feic;ao menos formal do 

que seria esperado de uma contratac;ao em moldes convencionais. Alem disso, 

algumas legislac;6es nacionais sao mais explicitas e exigem normalmente um 

contrato escrito para que sejam exequiveis as obrigac;6es pactuadas, como eo caso 
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do C6digo Comercial Uniforme dos Estados Unidos. 

Problemas prospectivos relacionados a caracterfsticas das legislac;6es dos 

paises em que as partes tern domicilio ou em que o contrato sera executado serao 

da maior importancia para a escolha do foro e aa leg1s1ac;ao de regeric1a do contrato. 

No mesmo sentido sera da maior utilidade saberem as partes como serao 

eventualmente tratadas pela legislac;ao do pais com jurisdi<;ao sabre o contrato 

materias relativas, par exemplo, a soluc;ao arbitral, para que as partes possam decidir 

com maior conhecimento de causa sabre a sua adoc;ao. 

Outro aspecto que merece atenc;ao e o da proliferac;ao nas contratac;Qes 

internacionais de contratos padronizados, au que contem uma parte impressa 

padronizada e anexada como "condic;6es gerais" as clausulas especiais que 

determinam as condig6es especfficas do contrato. Nesses tipos de contrato de 

adesao, comum nas operac;6es de importac;ao e exportac;ao, au nas operac;Qes 

bancarias e de seguros, em que as clausulas padronizadas sao apresentadas como 

um standard, de modo geral nao passive! de negociac;ao, existem, algumas vezes, 

circunstancias que nao sao da conveniencia do contratante tido como "aderente". 

Devem entao ser tais clausulas nao s6 discutidas, mas, as vezes, ate modificadas ou 

ressalvada sua aplica<;ao em determinadas circunstancias. 

T ados esses fat ores apontam para a conveniencia de que as partes, em 

especial as que tiverem pouca experiencia nessas formas de contratac;ao, procurem 

o auxilio de assessores ou especialistas versados nessas materias, de forma que se 

planejem convenientemente os passes a serem dados no sentido da materializa<;ao 

do contrato. 

4.2 A NEGOCIA<;AO DE CONTRATOS E DEFINI<;AO DE OBJETIVOS 

A primeira e mais importante providencia para que cada uma das partes 

consiga definir a estrategia a adotar em relac;ao as negociac;6es e a formulac;ao de 

um contrato consiste, simplesmente, em precisar com clareza o que realmente 

deseja em relac;ao a ele. 

Roger FISHER e William URY apud MELLO (1994), professores integrantes 

do Harvard Negotiation Project, um projeto conduzido pela Universidade de Harvard 

voltado para a disseminac;ao de metodos de negociac;ao e mediac;ao de problemas, 
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expressam o conceito de que qualquer metoda de negociagao pode ser 

eficientemente julgado de acordo com tres criterios: 

Ele deve produzir urn acordo harmonica caso seja possivel urn acordo. Ele deve ser 
eficiente. E ele deve melhorar, ou pelo menos nao prejudicar a relac;ao entre as 
partes. (Um acordo harmonioso pode ser definido como aquele que atende aos 
legitimos interesses de cada parte dentro do possivel, resolve de forma justa 
interesses em conflito, e duravel, eleva em considera<;ao interesses comunitarios). 

Tradicionalmente, o entendimento comum entre os profissionais envolvidos na 

fase de negociac;ao de contratos era o de que essas negociac;6es dependiam apenas 

da experiencia dos negociadores e que as pessoas s6 aprendiam sabre o tema 

praticando-o, sendo dificil uma avaliac;ao sistematica das tecnicas de negociac;8o 

porque cada negociac;ao teria caracteristicas particulares. 

As tecnicas estrategicas e psicol6gicas das negociac;oes de contratos, 

ressaltam a postura a ser adotada pelos negociadores, seus padroes eticos e demais 

caracteristicas que devem embasar essas negociac;oes, enquadradas agora em 

esquemas mais tecnicos e que devem ser estudados e adequadamente utilizados 

pelos interessados. 

Algumas linhas mestras, extremamente simples e praticas para a negociac;8o 

de contratos: 

1. separar as pessoas dos problemas; 

2. focalizar os interesses e nao as posic;6es; 

3. criar opc;oes para utilidade mutua; 

4. insistir no criteria objetivo; 

5. conhecer sua "melhor alternativa para um acordo negociado". 

Na primeira, a separac;ao entre as pessoas e os problemas nao e dificil de 

divisar ao se ter em mente um exemplo, qual seja o de sentarem-se a mesa de 

negociac;oes pessoas ou familias que no passado se tornaram antag6nicas par 

motivos estritamente pessoais que :18da tern, nem remotamente, que ver com os. 

assuntos que estao sendo tratados. 

A segunda premissa tambem se alinha na faixa da intolerancia de 

posicionamentos. E. comum as vezes que as partes se reunam com ideias (posic;oes) 

rigidas, preconcebidas, que nenhum beneficia poderao trazer as negociac;oes em 



curso. E. o caso, par exemplo, daquele que decide, aprioristicamente, nao aceitar, em 

qualquer circunstancia, a assinatura de uma carta de intenc;oes au a adogao da 

solugao arbitral , au, ainda, a eleic;ao do foro do domidlio da outra parte contratante 

para resolugao dos contlitos contratuai~. 

Como em outras manifestac;oes interpessoais, nas negociac;oes de contratos, 

em particular, desponta o fato inegavel de que neste campo o conhecimento 

representa poder. Esta afirmac;ao engloba a posigao privilegiada ocupada pela parte 

que melhor conhece as varios detalhes do neg6cio, as caracteristicas das normas 

legais que deverao reger o merito do contrato, as normas e dispositivos cientificos au 

da tecnica, das financ;as, au das regras contabeis que a ele se aplicarao. 

Outros criterios apresentados para a racionalizac;ao da negociagao envolve a 

identificagao de criterios objetivos. E. aconselhavel, que as partes se fixem em 

criterios objetivos de modo firme mas com certa flexibilidade, enumerando alguns 

itens para serem memorizados: 

Destacar cada questao controversa como objeto de investigagao conjunta para 

objetivac;ao de criterios; 

Ser razoavel e permeavel a ponderac;oes sabre os padroes mais apropriados 

para a negociac;ao e sabre a forma como devam eles ser aplicados; 

Nunca ceder a press6es, somente podendo faze-lo em relac;ao a princfpios. 

Cada processo de negociagao se desenvolve atraves de etapas. 0 

reconhecimento desses niveis e a percepgao de como lidar com essas diferentes 

etapas representa urn marco fundamental para o negociador. As etapas denominam

se: 

1. Orientac;ao e posicionamento; 

2. Argumentac;ao; 

3. Emergencia e crise; 

4. Acordo ou encerramento das negociag6es. 

Na tecnica das negociagoes, como de resto em todas as fungoes humanas 

interativas, despontam as analises das situag6es relacionais conflitivas a partir da 

psicologia. 0 psiquiatra canadense Eric BERNE desenvolveu urn sistema dinamico, 

objetivo, aplicado com sucesso em terapias ambientais no ambito das hierarquias 

das empresas, que se presta tambem a aplicagao nas tecnicas de persuasao e 

negociac;ao de contratos. Neste sistema, denominado analise transacional, o termo 
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"transagao", que etimologicamente significa uma a gao que passa de uma pessoa a 

outra. sugere a formula mecanica de atua<;ao do sistema. As tecnicas da analise 

transacional funcionam a partir de estfmulos (agoes) e reagoes (respostas), tendo 

como base analftica e de diregao a venf1cagao dos d1versu~ estados do ego nos 

mementos analisados. 

A pratica das negociagoes de contratos encerra alguns pontos que talvez 

possam a primeira vista ser minimizados, em razao de sua 6bvia e enorme 

simplicidade, mas que apresentam extrema eficacia para as partes que estiverem 

atentas a sua existemcia. Urn dos mais importantes diz respeito, simplesmente, a 
inegavel vantagem que passa a desfrutar a parte que consegue apresentar a 

primeira minuta do contrato no processo de sua negociagao. A partir dai, 

normalmente, as discussoes desenrolar-se-ao tomando como base o padrao da 

minuta apresentada, e ainda que esta sofra modificagoes nesse processo terao sido 

langadas pela parte as premissas para a negociagao. 

Em ajustes internacionais as estrategias de negociagao muitas vezes tem 

como base certos padroes, que fixam os procedimentos. Em termos praticos, o valor 

envolvido num determinado contrato e muitas vezes decisivo para a adogao desses 

procedimentos. 

4.3 FORMACAO DOS CONTRATOS. ESTRATEGIAS PRELIMINARES 

4.3.1 Proposta e aceitagao 

A LICC brasileira preve, no o 2°. do art. 9°., que a obrigagao resultante do 

contrato reputa-se constituida no Iugar em que residir o proponente. A sua vez, o art. 

1.087 do C6digo Civil brasileiro dispoe que o contrato reputa-se celebrado no Iugar 

em que foi proposto, e o art. 1.080 do mesmo C6digo que a proposta do contrato 

obriga o proponente, a nao ser que o contrario resulte de seus termos, da natureza 

do neg6cio ou das circunstancias do caso. Assim, na maioria dos palses que adotam 

o sistema codificado de legislagao e mesmo nos da common law o contrato 

normal mente se forma atraves dos atos que corporificam a oferta, ou policitagao, e a 

aceitagao- offer e acceptance. 

De acordo como art. 1.083 do C6digo Civil brasileiro a aceitagao da oferta fora 
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do prazo, com adic;6es, restric;6es ou modificac;6es, importara em nova proposta. No 

art.19 da Convenc;ao lnternacional das Nac;6es Unidas para a Venda de Mercadorias, 

acha-se tambem previsto: ''A reply to an offer which purports to be an acceptance but 

co, 1idlr1S aditnons, limitations, or other modifications is a reject1on ur the offer and · 

constitutes a counter offer". 

Na sec;ao 2-207 do UCC existem similares disposic;6es sabre a forma e 

formac;ao do contrato. 0 UCC preve, de maneira mais indulgente, que uma aceitac;ao 

que apresente variac;6es dos precisos termos da proposta ainda assim pode ser tida 

como aceitac;ao, a menos que a proposta estabelec;a expressamente que a aceitac;ao 

deve ser formulada em obediencia a seus termos, ou que os termos da aceitac;ao 

alterem materialmente a proposta. 

Sabre o direito ingles, D. W. ELLIOT apud MELLO (1994), preleciona que a 

base do contrato e o consensus ad idem. As partes devem estar em perfeito acordo, 

manifestado pela oferta incondicional feita par uma delas e par sua aceitac;ao 

incondicional pela outra. Essa manifestac;ao deve permitir que o tribunal consiga 

verifica-la e, case as intenc;oes se mostrem claras porem nao identificadas com todas 

as condic;6es da convenc;ao, o contrato nao sera perfeito e as partes a ele nao 

estarao vinculadas. 

Caso a materialidade da proposta seja afetada pela condicionalidade da 

aceitac;ao, esta passara a ser tida como uma contraproposta, e somente se efetivara, 

dando ensejo a formac;ao do contrato, caso o comprador a aceite. 

Outro ponto que tambem e sempre lembrado e o de que a proposta somente 

se oficializa caso seja recebida pela outra parte. 0 art. 1.081 do C6digo Civil estipula, 

porem, que a proposta deixa de ser obrigat6ria quando, feita sem prazo a uma 

pessoa presente, nao foi imediatamente aceita, ou, se feita sem prazo a pessoa 

ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ou, ainda, caso feita 

a pessoa ausente, nao chegue a resposta dentro do prazo nela assinalado. 

De acordo com os prindpios contratuais britanicos (delineados no caso Adams 

V. Lindsell) e conforme esclarece William F. FOX JR. (s.d), de conformidade com as 

normas vigentes na maioria dos Estados norte-americanos, uma aceitac;ao se efetiva, 

simplesmente, quando a carta que a reflete e postada, o que os norte-americanos 

intitulam de mailbox rule. 

No art. 127 de nosso C6digo Comercial acha-se previsto que os contratos 
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epistolares reputam-se concluldos e obrigat6rios desde que o que recebe a 

proposigao expede carta de resposta, aceitando o contrato proposto sem restrigoes 

nem reservas. "Ate este ponto", estipula o C6digo, "e livre retratar a proposta; salvo 

se o que a rez se houver con I!Jrometido a esperar resposta, e a nao dispor do objeto 

do contrato senao depois de rejeitada a sua proposigao, ou ate que decorra o prazo 

determinado. Se a aceitagao for condicional, torna-se-a obrigat6ria desde que o 

primeiro proponente avisar que se conform a com a condigao". 

A doutrina anglo-americana dos consideration evidencia que a promessa de 

uma das partes s6 tera validade e, assim, podera vir a ser reconhecida em julzo caso 

represente uma contraprestagao da outra parte. Os juristas americanos observam, 

todavia, que a simples existencia de alguma forma de retribuigao ou consideration e 

muitas vezes suficiente para a materialidade do contrato, nao pesquisando o 

Judiciario local a adequagao dos consideration. (De acordo com as leis britanicas e 

norte-americanas, as promessas unilaterais formuladas no ambito de urn contrato, 

sem mostrar a aceitagao especlfica da outra parte, normalmente nao sao 

consideradas validas ). 

Muitas discuss6es formais e estereis poderiam ser evitadas com precaugaes 

de natureza media das partes que se envolvem na negociagao de contratos, 

mediante a simples insergao nos documentos que sinalizam a formagao do 

entendimento entre elas de algumas ressalvas eficazes, de acordo com as 

disposig6es legais. 

Os matizes dessas ressalvas evidentemente devem subordinar-se aos 

interesses comerciais das partes. 

4.3.2 Outros pontes preliminares 

Outros pontes preliminares e estrategicos dizem muitas vezes respeito a 

circunstancias que devem ser previamente pesquisadas sabre a condicionalidade do 

cumprimento de obrigagoes contratuais em determinados palses. 

Nao e incomum ocorrerem hip6teses em que as partes se envolvem em 

negociagoes e chegam a firmar contratos, em que o cumprimento de uma ou 

algumas obrigag6es dependem de autorizagoes governamentais dificeis ou ate 

impossfveis de obter, causando a resolugao do contrato. 
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Alguns sistemas legais reconhecem diferenciag6es quanta a dispositivos nos 

contratos que envolvam responsabilidades unilaterais ou reclprocas. Um precedente 

hist6rico que pode ser citado como exemplo diz respeito a decisao tomada par uma 

corte inglesa, em 1864, no caso R.G!rr1es v. W1cheiauss, acerca de um contrato de 

transporte maritima de mercadorias da lnglaterra para os Estados Unidos, que 

seriam embarcadas no navio Peerless. No caso, verificou-se existirem dais navios 

denominados Peerless e enquanto o comprador norte-americana acreditava que as 

mercadorias viriam com o navio Peerless que chegou em Nova York em outubro, o 

vendedor britanico embarcou as mercadorias no navio do mesmo nome que atracou 

em Nova York em outubro, o vendedor britanico embarcou as mercadorias no navio 

do mesmo nome que atracou em Nova York apenas em dezembro. A corte britanica 

decidiu entao que o contrato se mostrava ambfguo neste particular e que tinha 

havido um equfvoco reclproco e, par tal razao, desconsiderou a sua formagao. 

4.3.3 A linguagem a ser adotada pelo contrato 

A lingua a ser adotada oficialmente pelo contrato deve ser objeto de cuidados 

especiais das partes. 0 Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), adota 

oficialmente como instrumento de trabalho as quatro lfnguas nativas dos palses das 

Americas: ingles, castelhano, portugues e frances. Assim, os contratos sao redigidos 

e firmados na lingua do pais tomador do emprestimo ou financiamento, sendo feitas 

tradug6es simultaneas nas demais llnguas, em qualquer caso em ingles e espanhol. 

Mas uma instituigao do porte do BID tern a disposigao toda uma equipe treinada 

nessas Hnguas e na terminologia dos contratos, o que nao acontece com as partes 

que se envolvem amiude sem conhecer bern a lingua do parceiro, em contratos 

internacionais. 

Uma forma talvez de diffcil elaboragao, mas de bans resultados que se adota 

para colocar fim a diferengas lingulsticas na interpretagao dos contratos consiste em 

assina-los, num mesmo instrumento, nas linguas de ambos os contratantes, servindo 

as duas vers6es simultaneas como instrumentos validos e originais para 

interpretagao do contrato. 

Outra formula reside em escolher uma determinada lfngua como lfngua (mica, 

que servira para interpretagao do contrato, mesmo que ele tenha sido elaborado e 
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ate firmado tambem em outra que nao aquela. 

Exemplos: 

Goveming language. This agreement is construed atiu s;lai;' i..Je interpreied according 
to its version in the English language and all notices, communications, reports, 
opinions and other documents delivered under this Agreement or the exhibits hereto. 
unless submitted in the English language, shall be accompanied by an English 
translation thereof (the accuracy of which shall be certified by a director or officer of 
the entity submitting, such document), and such English translation shall govern in the 
event of any conflict with the non-English version thereof. 
Language du contrat. La langue de Ia presente Ouverture de Credit est le Franqais. II 
en sera de meme de Ia correspondence contractuelle prevue dans les annexes 
suivantes, a /'exception des actes et documents officiels emis par le Gouvemement 
bresilien et a /'exception de Ia correspondance ordinaire, qui pourra etre ecrite em 
Franqais ou em Anglais. 

4. 3.4 As cartas de intenr;ao 

E. comum que em neg6cios complexes, cuja negociar;ao demande tempo, as 

partes necessitem urn documento que represents urn compromisso preliminar entre 

elas, o sinal de que concordaram em relar;8o a certas obrigar;oes preliminares au 

certos prindpios objetivando chegar ao contrato. Surgem entao as cartas de 

intenqao, letter of intent au memoranda of understanding, utilizadas as vezes nao s6 

como uma promessa ou ajuste preliminar, mas como meio de obter aprovar;ao 

governamental, seja para certos incentives a urn projeto ou das bases estruturais de 

urn emprestimo au financiamento, seja do modele de urn contrato que envolva 

transferencia de tecnologia au permissao para importar mercadorias. 

E. necessaria enfatizar que a carta de intenr;ao nao e o contrato e, que os 

lar;os obrigacionais que contempla serao mais tenues ou estarao condicionados a 

eventos futures. Ao mesmo tempo nao deverao ser tao tenues que acabem 

descaracterizando o vinculo obrigacional que possa representar o documento. Nao 

deve pairar duvida que uma carta de intenr;ao dificilmente podera ter execur;ao 

espedfica, obrigando as partes a celebrar o contrato, nela apenas esbor;ado como 

uma possibilidade. 

No entanto, o documento deve encerrar obrigar;oes preliminares que, se 

chegarem a operar, possam ser resolvidas em perdas e danos em benefice da parte 

prejudicada. E. o caso, par exemplo, dos efeitos que uma carta de intenr;ao possa ter 

causado a parte que, em virtude do futuro e possfvel acordo e atraves das premissas 
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nela contidas, mobilizou seus esforc;os para conseguir novas recursos, adquirir 

materias-primas, comec;ar a produzir, ou contratar pessoal ou, ainda, remover 

pessoas, bens de um ponto para outro. 

0 linguaJar G<;iS carias Je intenc;ao deve ser cuidadoso. Deve · expressar, pui 

exemplo, condicionalidades, quando se referir a possivel formac;ao de uma joint 

venture, associayao ou empresa, ou que o futuro contrato acha-se na dependencia 

do implemento de certos fatos e condic;6es especificas. .,., 

Exemplo: 

No exemplo abaixo pretenderam as partes inserir num Protocolo de lntenc;6es 

a noyao de que o nao-exercicio por uma das partes do direito de compelir a outra a 

cumprir com o pactuado no Protocolo nao representaria renuncia ou capitulac;ao da 

mesma parte a esse direito: 

Failure to Enforce. The failure of either party to insist upon a strict performance of any 
of the terms or provisions of this Protocol, or to exercise any option, right or remedy 
herein contained, shall not be constructed as a waiver or relinquishment for the future 
of such term, provision, option, right or remedy but the same shall continue and 
remain in full force and effect. 
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5 SOLUc;AO AMIGAVEL DE CONFLITOS 

Nos contratos internacionais, alias, como em quaisquer contratos, nunca e 

demais fazerem as partes rnenc;ao a f6rmuia& alternar1vas amigaveis para a solugao 

de conflitos antes da submissao do litigio a julgamento por arbitros ou juizes. 

Any disputes arising from this Agreement shall be settled by the parties amicably, if 
possible, through mutual consultations or through mediation of a third party. 
For this purpose the parties shall promptly notify each other of any problem or conflict 
that even potentially could affect the performance of the Agreement. The parties shall 
be together and individually responsible for the remedies to solve the problem, having 
each party in default, as the case may be, the term of 45 days to adopt such action or 
remedies which demonstrate to be efficient for this effect. 
In case of conciliation. the conciliator whom the parties may have selected to act on 
their behalf will be guided by principles of objectivity, fairness and justice, given 
consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, the 
usages of the trade concerned and the circumstances surrodnding the dispute, 
including any previous business practices between the parties. 
In case the parties are not able to resolve the contractual problems which arose 
through consultation or mediation, or not settlement is reac/1ed through consultation or 
mediation, the dispute may, in accordance with the arbitration clause provided In the 
Agreement or the written Arbitration Agreement reached afterwards, be submitted to a 
----- arbitration body (or to the Chamber of Arbitration) or otttar 
arbitration body for arbitration. 

5.1 ClAUSULA ATRIBUTIVA DE JURISDICAO E LEI DE REGENCIA DOS 

CONTRATOS 

Nos contratos internacionais as clausulas em que as partes escolhem a 

jurisdigao Uurisdiction) e a lei de regencia (governing law) dos contratos tern enorme 

importancia. Exemplos: 

1. Uma clausula simples e direta: 

"This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the 

laws of Brazil and the terms hereof shall enure to the benefit of the parties and their 

successors and assigns and are binding upon the same parties". 

2. Uma clausula mais encorpada, em que tambem se encontram as noc;oes de 

sucessao das obrigac;oes e da unicidade do contrato: 
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Exemplo: 

This Agreement: ( i ) shall be construed and enforced in accordance with the laws d 
___ ; ( ii) shall enure to the benefif ~J and·bt:J t:in'!ing urr:n ~·!&parties hereto anvi 
their respective executors, administrators, ·legal representatives. successors and 
assigns; and ( iii ) may be executed in two or more counterparts, each of which shal 
be deemed an original but all of which together shall constitute one and the same 
instrument. 

3. Abaixo, clausulas mistas, em que e escolhida a lei de regencia e a 

jurisdigao: 

3.1. "Choice of Law And Venue [ou] (Governing Law And Jurisdiction) 

A. The essencial validity of the Contract and all matters pertaining thereto, including,, 
but not limited to, matters of performance, non-performance, breach, remedieS., 
procedures, rights, duties, and interpretation or construction, shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of Brazil. 

B. Subject to the provision of article_ (Arbitration), the parties hereto elect the 
Courts of the City of Rio de Janeiro, to receive and judge any claims, actions or 
disputes arising directly or indirecily from this Contract, the said Courts being 
preferred to any other, irrespective of any privilege whatsoever. 

3.2 This Agreement, its interpretation, performance and enforcement and the tights 
and remedies of the Parties hereto, shall be governed and construed by and 
accordance with the laws of .......... . 
The Parties hereto agree and intend that the proper and exclusive forum for any 
litigation of any disputes or controversies arising out of or related to this 
Agreement shall be a court of competent jurisdiction located in (the State of.. .. }. 

4. Outro exemplo, abaixo, extraldo de um contrato de financiarneni!O 

internacional a empresa brasileira, por um conjunto de bancos estrangeiros, pode ser 

dado como representative da escolha da legislagao de regencia, da atribuigao de foro 

e da cumulativa renuncia a privilegios e imunidades: 

Governing Law. This Agreement and the rights and obligations of the padies 
hereunder are governed by and shall be construed in accordance with the intemal 
substantive law, and not the choice of law rules, of the State of New York, United 
States of America. 
Waiver of Sovereign Immunity. Jurisdiction. To the extent that the Company or its 
properties have or may hereafter acquire such, the Company hereby irrevocably 
waives, in respect of its obligations under this agreement and the Notes, ( i) immunity 
from the jurisdiction of any court (including but not limited to the courts of the United 
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States or any State thereof), and ( ii) immunity of its revenues, assets or properties 
(whether commercial or non commercial) (A) from execution upon, attachment in aid 
of execution upon, and attachment prior to, a judgement of any such court, (B) from 
setoff and (C) from any other legal process or action taken in connection with this 
Agreement or the Notes. Any !sgalaction or omceedit:~'J": with resnPt:'f to this 
Agreement against the Company may be brought in tne cuuii.s of the United S~a:es of 
America, the State of New York or Brazil, as either Co-Agent or any bank may elect, 
and by execution and delivery of this Agreement, the Company hereby accepts for 
itself and in respect to its property, generally and unconditionally, the non exclusive 
jurisdiction of the aforesaid courts, and each Co Agent and each Bank hereby accepts 
for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the United States of America and the State of New York 
and, as to each Bank, the courts of its country of incorporation. 

5. Mais um exemplo, este em frances, inserido num contrato internacional de 

abertura de credito: 

"Droit Aplicable. La presente Ouverture de Credit est soumise au droit franqais 

et c'est conformement a ce droit que seront tranchees toutes Jes contestations qui 

pourraient eventuellement s'elever a /'occasion del'interpretation ou de /'execution 

de J'Ouverture de Credit et de ses suites". 

5.2 CLAUSULAS DE FORCA MAICJR 

Nos contratos internacionais, talvez mais do que em outros de menor 

amplitude, torna-se essencial a inservao de clausulas em que fique prevista a 

exoneravao da responsabilidade das partes no caso da ocorrencia de fatos 

imprevistos que elas nao poderiam de alguma forma prever, nem poderiam 

razoavelmente evitar, que se corporificam nos casas de for9a maior. 

Uma definivao sistematica do que constitua os eventos de for9a maior e 
encontrada no paragrafo unico do art. 1.058 do C6digo Civil brasileiro: "0 caso 

fortuito, ou de forya maior, verifica-se no fato necessaria, cujos efeitos nao era 

posslvel evitar, ou impedir". 

Nao obstante tal definivao, a configuravao desta clausula nos contratos passa 

por um minucioso relacionamento dos eventos que poderiam ser aceitos como de 

for9a maior. 

1. Abaixo se encontra urn exemplo extraldo de contrato de venda 

internacional de mercadorias, contendo um enunciado mais extenso, prevendo a 

interferencia de eventos de for9a maior na produ9ao ou transporte das mercadorias e 
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a extensao do prazo de sua entrega sob as seus efeitos: 

A) If either is hindered or prevented from performing any its obligations under this 
contract by ?:ea>on of strvkes or other industrial act;0n, floods. tire. riot, civi.! 'il<nr ~r 
commotion, bad weather or other Acts of God, central or local govenment legislation, 
decrees or orders, trade embargoes or boycotts by central govenment or others, 
shortage of transport to or from the place of delivery or port of shipment, inability to 
obtain warehouse space or other storage facilities at the place of delivery of shipment 
or elsewhere, non-performance by any manufacturer or other supplier of any contract 
with either party due to any of the aforesaid causes or to any other causes or 
contingency whatsoever outside the reasonable control of either party (whether or not 
at the port of shipment, place of delivery or manufacture or elsewhere) which 
prevents, restricts or interferes with the manufacture, procurement delivery of any of 
the goods, then in any such case either party may give written notice of any cause or 
contingency to the other party (and, in the case of the Buyer, shall give such notice, in 
advance of actual shipment) and the delivery period shall be extended for a period of 
time equivalent to the extent of such hindrance or prevention. Should either party 
claim that the delivery period be extended under this clause for more than 120 days, 
then the other party shalf entitled at any to cancel the contract. 

B) In case of 'Force Majeure' as fire, war or insurrection, operations, labour disputes, 
mobilization or natural calamities that may affect the production, the Supplier will 
inform the Buyer, in writing, within 30 (thirty) days of the event that impedes the 
fulfilment of this obligation. The delivery dates will be postponed by the same period of 
the event that motivated the retard. 

5.3 CLAUSULAS DE RESCISAO 

Na maioria dos contratos costuma-se inserir clausulas que preveem a 

possibilidade de rescisao unilateral dos pactos, seja em carater normal, sem 

depender de qualquer circunstancia, nos casas de contratos par prazo 

indeterminado, em que qualquer das partes pode da-lo como rescindido avisando a 

outra de sua intenc;ao com alguma antecedencia, seja em virtude da ocorrencia de 

eventos como a insolvencia de uma das partes au o descumprimento par ela das 

obrigac;oes contratuais. Exemplos: 

1. Texto extraido de urn contrato internacional de venda de mercadorias: 

a) If the Buyer becomes insolvent, has c receiver or liquidator appointed over it .. 
makes composition with its creditors or defaults in the performance of any other 
contract between it and the Seller, the Seller shall be entitled to give written or telexed 
notice terminating the contract forthwith. 

a) If the Buyer defaults in the performance of the contract by failing or refusing to 
nominate a vessel or to take up the documents or to tender the price or to take 
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delivery of the goods or any instalment thereof, the Seller shall be entitled to give 
written or telexed notice terminating the contract forthwith and all other open contracts 
between it and the Buyer without prejudice to the Seller's right to claim damages for 
such default. 

2. Outro exemplo, urn pouco mais completo que o anterior: 

a) Either party may terminate this Agreement, without demand or judicial resolution to 
that effect, at any time after the close of the initial term of this Agreement upon given 
minety calendar days'prior written notice to the other party, or upon the occurrence of 
an event for termination or a just cause for termination as defined in paragraphs (b) 
and (c) below, respectively. Said termination shall become effective immediately as of 
the date which such event for termination or just cause for termination occurs, unless 
a specific term is otherwise expressly provided for in this Agreement. 

b) This Agreement shall terminate upon the occurrence of any of the following events: 
(1) either party's failure to comply with any of its obligations under this Agreement, and 
to correct such failure within a term of thirty calendar days from the date of written 
notice to that effect from the other party, (il) the bankruptcy of their party, any 
assignment by either party for the benefit of its creditors, the inability of either party to 
pay its debts as the same fall due, the appointment of a receiver for or any execution 
levied upon all or substantially all of either party's business or assets, or the filing of 
any petition for voluntary or involuntary bankruptcy or similar proceedings for or 
against either party, (iii) the expropriation of all or substantially all of the business or 
assets of the party, or the nationalization of either party, (iv) dissolution and/or 
liquidation of either party, (v) the acquisition directly or indirectly, of any part of the 
capital stock or of any interest of either party, without the prior written approval of the 
other party. 

c) Each of the following events shall be consider to constitute just cause for unilateral 
termination of this Agreement by the XX, as provided for in paragraph (a) above: (1) 
grave non-compliance by YY with its obligations stipulated in this Agreement, (i1) any 
act or omission of YY which seriously affects the interest of the XX. 

5.4 CLAUSULAS SOBRE FIXA<;AO DE PRE<;OS E COMISSOES EM CONTRATOS 

DE DISTRIBUI<;AO 

E de utilidade fazer aqui referencia a clausula que estabelece condic;oes de 

pricing and commissions em contrato de distribuic;ao. Exemplo: 

The price for the Equipment shall be the one designated from time iv time by the YY, 
and any and all changes shall be effective upon thirty calendar days· written notice by 
the YY. 
Distributor shall be entitled to various percentage commissions as set forth ~n Annex A 
hereto but only on sales to customers located within the Territory derived from orders 
submitted by Distributor to the YY and accepted by the latter. 
Commissions shall be computed on net amounts of invoices rendered and collected 
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by the YY for the Equipment sold. 
No commission shall be earned by the Distributor and/or be due and owing from the 
YY until the YY receives payment in full from the customer for the ·Equipment sold. 
The YY may, upon thirty days· written notice to Distributor, change or amend the 
commission schedule set forth in Annex P. 
The YY shall pay commrssion due to Distributor by the twenty-eighfi'eth of the month 
following the month in which the YY receives payment in full for the Equipment sold. 
Payment shall be made in U.S. dollars and, subject to a mutual decision of the parties, 
by either depositing (at Distributors· expenses) the amount of such commissions in 
the Distributors account at such bank within theTerritory as designated in writing by 
Distributor from time to time, or by mailing a certified check for sucH amount to such 
place of business within the Territory as Distributor shall designate in writing from time 
to time. The YY from time to time shall render to distributor self-explanatory debt and 
credit notices regarding commissions due concurrent with entries made on the books 
of the YY, and shall render monthly commissions statements at the time of each such 
commission payment showing all relevant credits and debits during the given monthly 
period. 
The YY and Distributor acknowledge that Distributor shall not receive any commission 
or compensation, whatsoever for (1) any of the YY's sales that are solicited, imported 
or sold in the Territory by the YY and/or parties other than Distributor, and/or (ii) any of 
the YY's sales to Distributor. 

5.5 HARDSHIP CLAUSES 

Ha a necessidade de adapta<;ao dos contratos em face de circunstancias 

imprevistas que tornem excessivamente onerosa sua execu<;ao para uma das partes. 

A expressao hardship clause se aplica as clausulas de revisao, frequentes nos 

contratos internacionais e em particular nos de longa dura<;ao, podendo tal expressao 

(hardship) ser livremente traduzida como "adversidade", "infortunio", "necessidade" 

ou "priva<;ao" (de fates ou circunstancias). Essas clausulas serao complementares as 
de for<;a maier, porque, alem de fen6menos naturais, politicos e outros que 

autorizarao a suspensao ou a resolu<;ao do contrato, atraves delas sera possibilitada 

a interven<;ao no contrato para promover -I he adapta<;ao que o torne mais equilibrado. 

Cumpre fazer uma primeira ressalva a respeito da confusao que as vezes se 

faz entre caso fortuito ou for<;a maier e imprevisao. Na teoria revisionista o 

contratante, diferentemente do caso fortuito ou for<;a maier, nao esta impedido de 

cumprir determinada presta<;ao. A diferen<;a esta entre "o poder fazer eo nao am:vir 

fazer", segundo J. M. Othon SIDOU. No pacta atingido pela hip6tese de imprevisao o 

contratante, embora nao esteja impedido de cumprir a obriga<;ao, caso o fa{:a. na 

forma do ajuste, estara arruinando seu patrim6nio em favor de urn Iuera excessivo de 

seu credor, uma vez que, estara caracterizado urn desequilibrio entre presta<;ao e 
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contraprestac;ao, que nao resulta do acordo de vontades no ato de contratar. 

0 fortuito, portanto, pressup6e a impossibilidade absoluta, como exp6e 

doutrinariamente BONNECASE; a imprevisao, a impossibilidade relativa. 

A jusii'iicac;ao do surgimento dessas excec;6es que se antep6em prim;i~lo da 

intangibilidade do conteudo dos contratos vern da proposic;ao do Direito Canonico 

conhecida como clausula rebus sic stantibus (do adagio Iatino contractus qui habent 

tractus sucessivus vel dependentia de futuro rebus sic stantibus intelligentur), que a 

tecnica adotou com o nome de teoria da imprevisao. 

Priorizam a revisao obrigacional dos contratos em casas de imprevisao, como 

um caminho alternative a resolu<;ao deles, os c6digos civis da ltalia e de Portugal, e 

no Brasil, embora existam restric;6es na atual legislac;ao, de lege ferenda, o Projeto 

de C6digo de Obrigac;6es, de 1963, bern como o projeto de C6digo Civil, de 1975. 

Adotam o princfpio da revisao, e s6 par malogro desta a rescisao, os c6digos do 

Egito e da Grecia. A jurisprudencia sufc;a tambem acolhe a revisao. 

A common law em verdade nao mconhece propriamente os efeitos da teoria 

revisionista como escusa valida ao cumprimento de obrigac;oes ou exonerat6ria dos 

pactos. A doutrina que desenvolveu apenas se assemelha a teoria da imprevisao. No 

ambito da common law tal teoria pode ser denominada como teoria da frustration ou 

impossibilidade da performance de um contrato. A doutrina japonesa, 

dogmaticamente reluta em admitir a revisao dos compromissos assumidos, e, entre a 

equidade das presta<;6es e a seguranc;a do negotium iuris, inclina-se par esta, no 

sentido do cumprimento da palavra empenhada, seja no campo privado, ou 

contratual, seja no domfnio publico, administrative ou internacional. Somente permite 

tal revisao em situac;6es excepcionais, constantes de leis esparsas, editadas a partir 

de 1921, que preveem situac;6es espedficas que a autorizariam. 

A legisla<;ao e a jurisprudencia francesa nao aceitam a teoria da revisao 

contratual. 0 C6digo Civil frances preve genericamente que as conven¢es 

legal mente formadas (art. 1. 134) doivent etre executees de bonne foi. No art. 1.147 

disp6e, tambem de forma generica, que o devedor sera condenado ao ressarcimento 

dos prejufzos que tiver causado, seja pela nao-execuc;ao da obrigac;ao, seja porque a 

inexecuc;ao provem de uma causa estranha que nao lhe possa ser imputada, ainda 

que nao haja qualquer ma-fe de sua parte (" soit a raison de /'inexecution de 

/'obligation, soit que /'inexecution provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre 
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imputee, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa partie'). Em seus arts. 1.156 

e 1.159, estipula ainda o C6digo frances, assim como o faz o brasileiro no art. 85, 

que nas conveng6es deve-se pesquisar qual a intengao comum das partes 

contratantes, rnais du que o sem1do ;;ieral de seus terrnos. 

Na jurisprudencia francesa os tribunais judiciaries se tern mostrado refratarios, 

em principia, a aceitagao da teoria da imprevisao, afirmando o principia da 

intangibilidade dos contratos mesmo perante a modificagao circunstancial das 

condig6es existentes no momenta de sua formagao. As unicas exceg6es, e talvez 

nem bern exceg6es sejam, encontram-se nos dispositivos do art. 1.244 do mesmo 

C6digo, que facultam ao juiz de acordo com a situagao do devedor e as condig6es 

econ6micas, conceder-lhe urn periodo de carencia para o pagamento de obrigag6es, 

periodo este que nao deve ultrapassar urn ano. suspendendo-se, entao, as 

execug6es contra ele. 

0 C6digo Civil suigo preve tambem o julgamento pelos arbitros in equity, o 

mesmo o fazendo as regras da Lei-Modelo sabre Arbitragem Comercial lnternacional 

da UNCITRAL, que preveem possa o tribunal arbitral decidir ex aequo et bono como 

amiable compositeur, se as partes o tiverem expressamente autorizado. 

A Belgica, o Ubano, a Siria e a Holanda, esta em menor proporc;iio, todos 

tendo o C6digo Napoleao como elemento de influencia em sua genese legislativa, 

mantem o tradicionalismo da maxima pacta sunt servanda, repelindo a teoria da 

imprevisao. De Page, criticado por J. M. Othon SIDOU, pretenderia que o juiz belga 

pode admitir a causa escusat6ria ou exonerat6ria ao ensejo da execuc;iio contratual, 

desde que ela seja expressa, isto e, desde que os contratantes hajam estipulado em 

clausula formal no contrato a vontade revisora em face de circunstfmcias mesmo 

inespedficas. 

A legislagao alema, sob o titulo Storungen der Geschaftsgrundlage, contem 

prindpios especificos que permitem sejam os contratos ajustados a novas situag6es. 

As precondig6es para que isto ocorra nao estao reguladas na lei, mas na 

jurisprudencia, e consistem, basicamente: 1) em que am bas as partes ou uma. delas 

verifique a existencia, a passive! ocorrencia ou o continuo acontecimento de 

circunstancias nao previstas no contrato (como substancial deprecia~o da moeda, 

ecocatastrofes, modificag6es na legislagao ou ocorrencias politicas) que tragam 

discrepancias e submetam a parte a sacrificios nao razoaveis, de modo que o 



48 

cumprimento das obriga<;6es contratuais lhe seja extremamente dificil; e 2) que o 

impedimenta no cumprimento do contrato nao decorra de eventos que possam 

enquadrar-se no elenco naturale aceitavel dos riscos admitidos nos contratos_ 

No Brasil a aplica<;ao da teoria rebus s1c stantibus nao encontra respaldo na 

lei, mas tao somente na jurisprudencia, embora esta se tenha sempre mostrado 

cautelosa e restritiva na aplica<;ao do principia. 0 Brasil inclui-se entre as na¢es que 

aderiram a teoria da revisao do contrato, em bora de forma moderada. T entativas de 

introduyao de legislayao disciplinadora da materia, como o artigo proposto no 

Anteprojeto do C6digo de Obriga<;6es, preparado par Orozimbo NONAT01 

Philadelpho AZEVEDO e Hahnemann GUIMARAES, com a seguinte reda<;§o: 

Quando, por for<;a de acontecimentos excepcionais e imprevistos ao tempo da 
conclusao do ato, op6e ac cumprimento exato desta dificuldade extrema, mm 
prejuizo exorbitante para uma das partes, pode o juiz, a requerimento do interessado 
e considerando com equanimidade a situa<;ao dos contraentes, modificar o 
cumprimento da obriga<;ao, prorrogando-lhe o termo, reduzindo-lhe a importancia 

0 direito brasileiro trata, em realidade, com reservas a teoria da imprevisao. s6 

admitindo excepcionalmente a interven<;ao judiciaria no dominio dos neg6cios 

privados para invocar a clausula rebus sic stantibus, em condi<;oes esporadicas e 

t6picas. 

Na Espanha o principia pacta sunt servanda, inscrito nas disposi<;6es do art 

1.091 do C6digo Civil, foi moderado pela aplica<;ao da teoria da imprevisao na pratica 

judiciaria. Em 17 de maio de 1957 e 6 de julho de 1959 a Corte Suprema espanhola 

proferiu dais ac6rdaos que vieram a fixar as precondi<;6es para aplica<;ao da citada 

teoria, que sao, em slntese, as seguintes: a) a altera<;ao extraordinaria das 

circunst~mcias no momenta da execu<;ao do contrato em rela<;ao ao tempo de sua 

conclusao; b) a despropor<;ao exorbitante fora de qualquer previsao entre as 

presta<;6es das partes; c) que a desproporyao referida em b se configure peia 

ocorrencia de circunstancias radicalmente imprevistas. Exemplo: 

Aqui sao estipuladas regras que permitirao a revisae1 de pre<;os de um oont'ato 

de longa dura<;ao de venda de minerio, em face de modifica<;6es das condi¢95 

economicas da economia domestica do pais vendedor au da economia rm.JfTdiat 
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The Effective Price as defined in Clause _ is intended to represent lhe far value of 
the (ore) and shall be open for review by the parties, if requested by either party, as at 
(date) and thereafter every (number) years. If, prior to any such review either party 
considers that there have arisen changes in (seller country) or foreign economic or 
monetary sonditions which are nnt compc.nsated for in thP Effe-:-t'vc Price andlcr 
changes in other similar long-term (ore) contracts which render the t:itective Price no 
longer realistic, such party may propose in writing to the other party the re
determination of the pertinent factor or factors making up the Effective Price as 
described under clause _; and the parties shall then proceed to discussions within 30 
days for the purpose of determining a mutually satisfactory modification of such factor 
or factors. ., 

5.6 MEDIA<;AO E CONCILIA<;AO E "AMIABLE COMPOSITION" 

Ao final dessas considerac;oes diz respeito aos poderes concedidos pelas 

partes nas clausulas compromiss6rias au nos compromissos arbitrais, com respeito a 

poderem as arbitros solucionar as controversias surgidas dos contratos como 

amiable compositeurs, aplicando as princfpios da equidade e chegando a acordos 

que possam par fim aos conflitos. 

Na arbitragem internacional, doutrinariamente, estes princfpios tern encontrado 

algumas vezes certa dificuldade para sua aplicac;ao. Como ressaltam as 

comentaristas internacionais (E. J. Cohn, The rules of arbitration of International 

Chamber of Commerce, International and Comparative Law Quarterly, p. 156, 1965, 

eM. J. Mustill e S. C. Boyd, Commercial Arbitration, p. 74-86, 2. ed., 1989), par uma 

particularidade, as sistemas legais que contemplam a amiable composition sao 

derivados dos sistemas de codificac;ao civil e estabelecem especificamente a 

equidade em oposic;ao a arbitragem legal. Torna-se entao pouco clara, afirmam, 

quanta a institui<;ao arbitral, nesses casas devera transpor o sistema legal em 

regimes como o da common law em que nao ha divisao explicita entre o sistema de 

equidade e o da arbitragem legal. 

0 conceito do amiable compositeur encerra a predominancia da equidade 

sabre a lei e a restric;ao aos recursos contra a sentenc;a arbitral, o sistema da 

common law, par outros meios e sem necessitar de qualquer outra especifica<;ao, 

contemplaria as prindptos da amiable composition, pais as cortes de arbitragem 

britanicas, par exemplo, frequentemente se tern recusado oficialmente a fornecer 

raz6es para as sentenc;as arbitrais, prevenindo-as quanta a erros legais e contra 

revisao com base em tais parametres. 
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A media<;ao e uma formula utilizada na solu<;ao amigavel de conflitos 

contratuais que vai pouco alem da simples negocia<;ao. No caso, no entanto, 

virtualmente deve existir o auxilio de uma ou mais de uma terceira parte, que atue de 

forma presente nessas ne9ocia<;6es, tendente a fazer as partes chegarem a uma 

solugao para a controversia. 

A gradagao do formalismo dessas interven<;6es e grande. Elas podem ser 

absolutamente informais, como e o caso da simples interven<;ao de urn comerciante 

do mesmo ramo em reuniao para solu<;ao de controversia entre outro colega 

comerciante e seu fornecedor, mas tambem podem revestir-se de toda uma 

estrutura<;ao formal, com a protocoliza<;ao de cartas, a assinatura de "memorandos 

de intengao" e outros atos similares. 

A Camara lnternacional de Comercio de Paris (ICC), a par da administra<;ao 

de processes internacionais de arbitragem, promove a solu<;ao de conflitos em 

quest6es comerciais de carater internacional atraves do processo de conciliagao, 

tendo editado regras internas a esse respeito. Assim como a ICC, tambem a 

UNCITRAL e a AAA, alem de outras entidades com finalidades assemalhadas 

promovem a concilia<;ao de conflitos nos mesmos moldes. 

As regras da UNCITRAL sabre media<;ao sao em numero de vinte. A parte 

interessada pode optar pela atua<;ao de urn unico mediador, ou preferir que eles 

sejam em numero de tres, dais a serem escolhidos pelas partes e o terceiro pelos 

dais mediadores que etas escolherem. A parte que inicia os tramites da media<;ao 

remete uma notificagao escrita a outra parte, descrevendo a materia submetida a 
mediagao e convidando-a a dela participar, sob as regras da UNCITRAL. Caso a 

outra parte assim notificada se negue a participar, o processo nao tera seguimento e 

nao havera media<;ao. 0 processo reduzido a escrito terminara ou pela assinatura de 

urn acordo au pela declara<;ao de uma ou ambas as partes de que sera inutil o seu 

prosseguimento. 

A Publicac;ao n. 477 da ICC, revisada em vigor a partir de 1988, contem 

Regras de Concilia<;§o e Arbitragem, dedicando o primeiro capitulo, dividido em dez 

artigos, a concilia<;ao. Os artigos desse capitulo preveem que a parte interessada 

submetera o caso a ICC, que nomeara um unico conciliador, informando a outra 

parte da solicita<;ao de concilia<;ao. 0 conciliador conduzira o processo de concilia<;§o 

guiado pelos princfpios de imparcialidade, equidade e justi<;a, tal como afirma o art. 5 
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das Regras. Caso esgotados sem resultado os tramites e as diligE'mcias necessarias 

a conciliac;ao, os esforc;os realizados nesse sentido nao poderao, segundo o art. 11 

das referidas Regras, ser aproveitados como meios de prova para a soluc;ao arbitral 

ou judicial da contenda. 

A mediac;ao, ainda que nunca ou apenas remotamente utilizada entre n6s para 

a soluyao amigavel de controversias contratuais de natureza comercial, e urn meio 

prestigiado e utilizado em certa proporc;ao em paises do hemisferio norte. A seu favor 

contam-se os pontes referentes ao seu baixo custo, rapidez e confidencialidade. 

5.7 FORMULAS PARA SOLU<;AO DE CONFLITOS EM CONTRATOS 

INTERNACJONAIS 

Para soluc;ao de disputas em contratos comerciais internacionais, advertindo 

que os advogados e executives ocasionalmente perdem de vista o fato de que a 

inserc;ao nos contratos de clausulas que promovam formulas de flexibiliza~o ou 

facilitem a renegocia9flo quando o contrato se mostre inexequivel podera evitar 

custosos processes de arbitragem ou litigio judiciais. 

Em verdade, uma certeza existe, a de que nao s6 a redayao dos contratos 

pode ajudar a evitar ou possibilitar a soluyao de problemas emergentes, mas tambem 

que o planejamento estrategico e a negociayao das clausulas de urn contrato 

encerram possibilidades extraordinarias para a prevenyao desses problemas. 

A negociac;ao, por exemplo, e uma tarefa inerente ao cotidiano de todos n6s. 

Todos os dias negociamos alguma coisa, barganhamos prec;os, posi~oes, 

polemizamos sobre teorias. No entanto, nas negociac;oes de contratos, que sao atos 

complexes e que demandar:n o planejamento estrategico e a superposiyao de 

posicionamentos gradualistas a serem adotados, sao poucos os que se rnostram 

bern informados sobre tecnicas e regras racionais de negociac;ao que lhes possam 

ser de utilidade. 

A identificac;ao de objetivos, embora assim colocada parec;a prosaico, e a 

tarefa estrategica primordial que deve preceder o planejamento e a negocia~o de 

urn contrato. Desse modo, a negociac;ao e a construc.;ao redacional do contrato 

devem estar baseadas solidamente na visao de conjunto das metas a serem 

atingidas. 
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A insen;ao nos contratos de clausulas e condi<;6es objetivando ampliar o 

espa<;o de manobra que as partes poderao ter em caso de conflito, assim como as 

condi<;6es para a efetiva solu<;ao desses conflitos (independente da possibilidade da 

presta<;ao jurisdicional, virtualmente sempre presente), seJd atraves da adapta~o. 

media<;ao e concilia<;ao (amiable composition), minitral, arbitragem e outras formulas, 

que se inserem como condi<;6es inerentes a preserva<;ao dos pactos. 

5.7.1 Adapta<;ao 

0 contrato, ainda que composto pela reuniao de varias clausulas, para efeitos 

estruturais deve ser interpretado como uma unidade organica. Suas clausulas e 

condi<;6es interpretam-se umas pelas outras, guardando urn sentido global resultante 

da composi<;ao integral do pacta. A tal criteria de interpreta<;ao, o C6digo Civil italiano 

denomina, sugestivamente, interpretazione complessiva delle clausole. 

A pesquisa exegetica deve cingir-se, pais, a levantar a inten<;ao comum das 

partes, para que se vislumbrem as possibilidades da eventual adapta<;ao dos 

contratos. 

A adapta<;ao dos pactos decorre da eventual necessidade de toma-Jo 

exequiveis em face do advento de circunstancias cujos efeitos as tornariam 

exequiveis au tendentes a inexequibilidade. Porem, essa adapta<;ao devera ser 

realizada sempre conforme a vontade das partes, expressa au implicita nos pactos_ 

As leis em especial a jurisprudE'mcia de varies paises, como ada Alemanha, 

favorecem este objetivo. No Brasil, contudo, tal preceito encontra restri<;6es_ A 

aplica<;ao dos principios da equidade, em que se corporifica a tendencia de conceder 

ao juiz autoriza<;ao para aplicar o direito emitindo provimentos, como se legislador 

fosse, e que em outros paises, como nos da common law, facilita aos arbitros ou 

juizes a adapta~o dos contratos, entre n6s s6 podera operar este efeito caso 

admitido expressamente no contrato, par desejo inequivoco das partes. 

0 julgamento par equidade em geral e recebido com reservas em paises de 

"direito escrito", como o Brasil. Par isso e que o art. 1.040, IV, do C6digo Civil 

Brasileiro, ao tratar do compromisso, refere-se a especial autoriza<;ao dada aos 

arbitros pelos contratantes, para que estes julguem "par equidade, fora das regras e 

formas de direito". 
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A faculdade de decidir conflitos fora das normas previstas nas leis au 

regulamentos internes dos paises, como acima citado, caracterizando as decisoes 

par equidade, que objetivem compor as interesses contratuais em conflito, deve ser 

~~pressamente prevista pela:s partes contratantes. Entre n6s, se nao o for, torna-~b 

nul a o laudo arbitral, conforme sentencia o art. 1 .1 00, VI, do C6digo de Processo 

Civil. 

Tambem o C6digo Civile ode Processo Civil brasileiro preveem que as partes 

possam deliberar que o laudo arbitral seja proferido nao baseado na lei mas sim por 

equidade (o CPC brasileiro, em seu art. 1.075, IV, enfatiza tratar-se de poder para os 

arbitros julgarem par equidade, ''fora das regras e formas de direito", eo art. 1.100 do 

mesmo C6digo diz ser nulo o julgamento arbitral proferido dentro de tais normas caso 

nao estejam elas expressamente previstas pelas partes). 

Como quer que seja, em face das incertezas na aplica<;ao de determinadas 

regras legais internas pelos paises, os contratos, em especial aqueles de longa 

duragao, devem prever a possibilidade especialissima de auto-reformulagao de 

algumas de suas condigoes, de acordo com fatos imprevistos e excepc:onais que as 

tornem excessivamente onerosas para uma das partes. Estes fatos excepcionais 

embora nao sejam normalmente previsfveis no momenta da celebragao do contrato 

podem ser imaginados, e sua prevengao ou corregao pode fazer com que seja 

sanado o desequilfbrio, fatal a continuagao do contrato, e este, que de outra forma 

seria resolvido, possa ser cumprido. 

Sao exemplificativas as condigoes que devem ser normalmente inseridas nos 

contratos de longa duragao referentes a substituigao de formulagoes fixadas para 

reajustamento dos valores de bens ou servigos, em que as previsoes das clausulas 

de reajuste de pregos ou tarifas dependem muitas vezes de fatores relatives a 
economia externa dos paises au de niveis internacionais de cotagoes de 

combustiveis, moedas au commodities. Nesses casas, por circunstancias variadas, 

muitas vezes deixam de ser cotadas, durante certo periodo, certas mercadorias, 

moedas ou servigos que compoem formulas contratuais de reajuste au passam a ter 

uma cotagao distorcida, surgindo impasses quanta a continuidade da execugao do 

contrato. 

Em principia, pais, qualquer que seja a jurisdigao e a legislagao a reger os 

contratos, as contratantes devem inserir nos pactos clausulas pelas quais ante o 
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aparecimento de fatores de perturbagao do equilibria dos mesmos, venha a ser 

facultada a possibilidade de serem eles adaptados as novas circunstancias, sem 

perder de vista seus objetivos e sua homogeneidade. 

5.7.2 Minitrial 

Esta e uma modalidade de procedimento que objetiva a solw;ao pacifica de 

conflitos de natureza comercial, aplicavel, via de regra, entre empresas. Derivada da 

conciliac;ao, esta nova formulac;ao surgiu recentemente e tern tido algum 

desenvolvimento em outros paises, especialmente as do hemisferio norte. 

0 processo e relativamente simples. As partes reunem-se par um breve 

periodo de tempo, em geral nao mais que dais dias, quando seus advogados fazem 

a apresentac;ao de um sumario de suas raz6es para executives seniores aos quais 

foi delegada competemcia para compor o caso em nome das companhias envolvidas. 

Os executives podem ser auxiliados em suas tarefas par um consultor, como um juiz 

aposentado (admitido como um consultor neutro), que seja contratado para ajuda-los 

no conhecimento da materia e no entendimento dos aspectos legais envolvidos. 

Os procedimentos do minitrial sao conduzidos privadamente, sem registros 

formais e sob regras informais, nao havendo a produ<;ao de evidencias probantes, 

nao constituindo a serie de procedimentos a serem adotados em seu curso nenhum 

fato que possa vincular au obrigar as partes. 

Ainda que informais. existem regras sabre a realiza<;ao dos minitrials, editadas 

pela Camara de Comercio de Zurich e pela AAA, que foram seguidas par outras 

instituic;6es com finalidades congeneres. 

As vantagens deste tipo de procedimento podem ser resumidas nos seguintes 

pontes: 

Evita o reconhecido congestionamento das vias judiciarias; 

Proporciona as partes a formulac;ao de seus pr6prios cronogramas de 

atuac;ao; 

Reduz au elimina a lentidao e o peso dos julgamentos comuns pela rapidez da 

apresentac;ao dos sumarios pelos advogados, bern como pela ausencia de provas e 

pela informalidade do processo; 

Mantem a confidencialidade. 
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A este fator alia-se um ultimo, consistente no apoio de um consultor neutro, 

que podera dar as partes o prestfgio de seu aconselhamento e suporte tecnico para a 

decisao, que os delegados das partes poderao adotar. 

5.7.3 Soluc;ao litigiosa de conflitos 

Antes de ser feita referencia a soluc;ao arbitral, que e utilizada 

internacionalmente justamente como uma formula altemativa de soluc;ao de conflitos 

contratuais atraves da exclusao dos tribunais inseridos na organizac;ao judiciaria dos 

Estados, convem comentar a soluc;ao litigiosa de tais conflitos atraves da tradicional 

submissao deles aos tribunais judiciaries. 

Os pr6s e os contras do litfgio judicial para a soluc;Elo desses conflitos sao 

varies. Entre eles: 

Submeter um conflito originario de um contrato internacional a um litfgio 

judicial significa submete-lo a decisao judicial de um tribunal inserido na organizac;ao 

judiciaria de um determinado Estado. Nao existem cortes judiciarias internacionais 

que conhec;am e julguem questoes comerciais internacionais de natureza privada. A 

Corte lnternacional de Justic;a de Haia, embora conhec;a questoes comercias em 

determinadas circunstancias, e competente em geral para as questoes de interesse 

de Estados e nao de particulares. 

Nas questoes internacionais privadas normalmente uma das partes a que, via 

de regra, reside em outro Estado, tera de suportar a contenda fora de seu territ6rio 

domiciliar e tambem normalmente a sentenc;a que vier a ser proferida de acordo com 

a aplicac;Elo da legislac;ao em vigor no territ6rio desse outro Estado. Mas tais regras 

nao sao absolutas. 

De acordo com a doutrina da aceitac;ao das estipulac;oes contratuais 

decorrentes da vontade das partes, podem estes escolher a jurisdic;ao de um Estado 

para aplicar a legislac;ao material de outro, ou a sentenc;a proferida pela corte de um 

Estado vir a ser homologada em outro Estado soberano, para que nele seja 

executada. 

Existe uma mir[ade de hip6teses nos casas em que se faculta a parte a 

escolha da jurisdic;ao que devem ser par ela previamente estudadas e decididas. 

Muitas vezes ha o desdobramento da questao em duas etapas: uma delas envolve a 
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aplicagao por uma corte de justic;a de preceitos legais relatives a soluc;ao da 

controversia de per se: encerra a outra a execuc;ao desta sentenc;a contra a parte 

que tiver cometido a falta ou estiver inadimplente. 

Aiguns paises nao admitem que a parte possa ~~~1tear a pr~~lagao 

jurisdicional erroneamente perante uma determinada corte (estadual, federal etc.) e 

posteriormente retratar-se. Em certos paises uma questao sabre o descumprimento 

de um contrato pode ser tratada por um tipo de justic;a especializada, enquanto uma 

questao originaria do mesmo pacta mas relativa aos efeitos de determinado ato 

oriundo de pol iticas ou ac;oes de agentes governamentais pode ser tratada por outra. 

No Brasil existem regras sabre a competemcia internacional exclusiva, que diz 

respeito, nos termos do art. 89 do C6digo de Processo Civil, ao conhecimento das 

ac;oes relativas a im6veis situados no Brasil e ao inventario e partilha de bens 

situados no Brasil. Ja o art. 88 do C6digo de Processo Civil disciplina a competencia 

internacional concorrente, que se aplica aos casas em que o n§u tenha domicilio no 

Brasil; quando a obrigac;ao tiver de ser cumprida no Brasil e quando a ac;ao se origine 

de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. 

0 Ministro Xavier de ALBUQUERQUE, ex-Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, em excelente artigo sabre sentenc;as estrangeiras publicado na RT (v. 671, 

set. 1991 ), cementa que, se a hip6tese for de competemcia exclusiva, nenhuma 

sentenc;a estrangeira sabre as materias a que se refere o art. 89 do C6digo de 

Processo Civil, acima citado, sera aqui reconhecida. Se se tratar da competencia 

concorrente, prevista no art. 88 do mesmo estatuto processual, a competencia 

brasileira podera ceder Iugar a estrangeira, mas isto somente se o reu se tiver 

submetido expressamente a ela. Acrescenta o comentarista que, havendo recusa da 

jurisdiyao estrangeira pelo reu domiciliado no Brasil, o Supremo Tribunal Federal nao 

transigira com a preservayao da competencia brasileira, assim tornada exclusiva. 

Outro fator a considerar, este de absoluta relevancia neste, diz respeito a 

garantia da execuc;ao da sentenc;a judicial estrangeira nos paises em que sejam 

domiciliadas as partes do contrato, ou em que a sentenc;a deva ser executada No 

Brasil a sentenc;a judicial estrangeira e exequivel, atendidos alguns pressupostos 

legais internes. Deve ela, resumidamente: resultar de processo em que tenha sido 

atendido o principia do chamado due process as law, em que se garanta as partes o 

amplo contradit6rio, havendo estas deter sido citadas (ou legalmente verificar-se a 
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revelia); ser fundamentada; ter sido proferida par juiz competente; ter transitado em 

julgado e se achar revestida das formalidades exigidas para execuc;ao no local em 

que foi proferida; estar formalmente autenticada; nao deve atentar contra a soberania 

naciu11ai ou contra as normas c.ie ordem publica e os bans costumes e, finalmeme, 

devera receber o exequatur do Supremo Tribunal Federal. 

Na Dinamarca, porem, exemplificativamente, isto nao ocorre. Embora a 

Dinamarca tenha ratificado a Convengao de Nova York de 1958, que garante a 

coercitividade ao laudo arbitral estrangeiro, o pais nao reconhece coercitividade as 
sentenc;as proferidas pelo Judiciario de palses estrangeiros. La, mesmo ante a 

exist€mcia de uma sentenc;a dessa natureza, o caso devera ser reapreciado pek> 

Judiciario local. 

Nos Estados Unidos, como em algumas outras jurisdic;oes, as cortes federais 

para conhecerem de questoes que envolvam a quebra de urn contrato exigem que a 

ac;ao tenha valor de no minima US$ 10,000.00 e as partes sejam domiciliadas em 

Estados diferentes, ou que uma delas seja domiciliada em urn Estado da fed~ 

americana e a outra em urn pais estrangeiro. 

As vantagens que podem ser referidas em rela~o ao litigio judicial como meio 

eficaz para solucionar conflitos contratuais dizem respeito ao fato de que ele, via de 

regra, alcanc;a urn resultado final, ap6s ter transitado em julgado a sentenc;a, nao 
dependendo de qualquer homologac;ao posterior para ser efetivado. Este concedo, 

porem, como vimos acima, tambem nao e absolute. Embora os procedimentos sejam 

diferentes de urn pais para outro, na solugao de conflitos originarios dos conbalos 

classificaveis como internacionais o litigio judicial mostra-se em geral 

comparativamente mais Iento, oneroso e efetivamente menos confidencial que outras 

modalidades de soluc;ao de conflitos. Alem disso, eo que e pior, a sentenc;a proferida 

em urn pals, par uma serie de tecnicalidades, par vezes nao consegue obter 

homologac;ao para ser executada no territ6rio de outro pais. 

Algumas vezes tambem a questao da execugao de uma sentenc;a estrangeira 

par outro Estado envolve algum tipo de discussao englobando o conceito de 

soberania, mormente quando urn das partes e uma entidade privada e a outra uma 

entidade estatal ou paraestatal. Em geral entende-se que a imunidade decorrente da 

soberania do pais em que a parte tern domicllio e efetiva ao se tratar de atos de 

ordem publica do Estado Uure imperii), ao passo que nao se aplica tal imunidade 
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territorial ao se tratar de atos cuja natureza seja estritamente privada ljure gestionis). 

Em contraposigao a esta corrente, denominada restritiva, existe a corrente chamada 

c/assica ou absoluta, para a qual a parte com personalidade de direito publico num 

pafs nao pode ser compeiida a ser demandada em outre que nao o de seu domicflio. 

Nas questoes que envolvam o reconhecimento e a executoriedade das 

sentenc;as estrangeiras muitos fatores devem ser considerados Tragicamente, nesta 

materia nao existem, tal como quanta a homologac;ao e executoriedade das 

sentenc;as arbitrais estrangeiras, convenc;oes internacionais, fato que justamente tern 

proporcionado a escolha majoritaria da arbitragem como metoda alternativo para a 

soluc;ao internacional de conflitos em contratos privados de natureza comercial. 

Ao concluir este t6pico, nao pode-se faze-lo como alguma sentenc;a 

perempt6ria sabre as vantagens ou desvantagens da escolha de urn sistema de 

soluc;ao de conflitos em relac;ao a outros. Casas existem em que a soluc;8o do litlgio 

pela via judicial atendera perfeita e adequadamente aos interesses da parte. Em 

outros casas isto nao ocorrera. De qualquer forma pode-se terminar dizendo estar 

plenamente convencidos de que nesta materia, mais do que em outras, as partes 

devem procurar socorrer-se da opiniao de experts na legislac;8o aplicavel ao caso 

concreto e que possam aconselha-las, estrategicamente, para a adoc;8o de 

procedimentos que funcionem adequadamente na soluc;ao dos conflitos oriundos dos 

contratos que venham a firmar. 

5. 7. 4 Arbitragem 

Embora nao existam estatfsticas precisas nesse sentido, estima-se que a 

soluc;ao de grande parte dos litfgios emergentes das modernas relac;Qes mercantis 

internacionais sejam hoje feita atraves de arbitragem e nao por meio de tribunais 

integrados na organizac;ao judiciaria dos Estados. Este seria o mecanisme utilizado 

para soluc;ao de cerca de 80% desses casas, sobretudo nos pafses da Europa e da 

America do Norte. 

No Brasil, entretanto, embora expressamente prevista em nosso C6digo de 

Processo Civil para os direitos passfveis de ser objeto de transac;ao e, quando 

internacional, admitida mediante homologac;ao do laude na forma de sentenc;a 

estrangeira pelo Supremo Tribunal Federal, a arbitragem nao conta com um nfvel de 
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utilizac;ao que se aproxime do que poderia ser esperado de urn pais como o nosso, 

com expressive volume de comercio internacional. As razoes para que isto ocorra 

nao podem ser debitadas unicamente a falta de costume ou a resistencia difusa a 
utilizac;ao desse mecanisme de soluc;ao de disputas. (Jutras razoes ext~l:em e ad1ante 

sera feita referenda a elas. 

A arbitragem e uma forma de soluc;8o de conflitos atraves de arbitros privados 

que substitui a jurisdic;ao estatal. Rene DAVID (1967) a define como·'"a tecnica que 

visa solucionar questao de interesse entre duas ou varias pessoas, por uma ou mais 

pessoas- o arbitro ou os arbitros -, as quais tern poderes resultantes de convenc;ao 

privada e dispoem, com base nessa convenc;ao, sem estar investidos dessa missao 

pelo Estado". 

Nas contratac;6es internacionais, em especial, as partes podem comprometer

se a solucionar os conflitos originarios de seus contratos atraves da arbitragem, para 

o que podem fixar normas pr6prias, nomeando os arbitros que atuarao segundo tais 

normas, ou preferir faze-lo atraves da escolha de entidades que administrem a 

arbitragem, as quais possuem normas editadas, que foram desenvolvidas ao Iongo 

de anos de pratica, e que sao internacionalmente reconhecidas, servindo nao s6 para 

a escolha dos arbitros como tambem para as formalidades e rituais do 

desenvolvimento do processo arbitral privado. 

Sao muitas as entidades internacionais capacitadas a administrar processes 

arbitrais. Dentre elas as mais conhecidas sao a Camara Internacional de Comercio 

de Paris (ICC) e a American Arbitration Association (AAA). Na obra sabre as normas 

da Camara lnternacional de Comercio de Paris (International Chamber of Commerce 

Arbitration, New York, The Ocean Group Publishers, 1990), os juristas W. Lawrence 

Craig, William W. Park e Jan Paulsson esclarecem que a prevenc;ao e o julgamento 

de disputas representam uma parte natural dos esforc;os da citada entidade para 

remover barreiras ao comercio e investimento transnacional. A arbitragem e 

administrada e supervisionada pela Corte de Arbitragem, que e urn dos cinco 

organismos que integram a ICC, com a func;ao de conciliar conflitos comerciais 

internacionais. A Corte supervisiona e administra o trabalho dos arbitros, que sao 

escolhidos caso a caso, de acordo com a natureza das questoes e dentro de suas 

diversas especializac;oes. 

Genericamente, a arbitragem e convencionada mediante o chamado pacta 
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arbitral, que compreende a "clausula compromiss6ria", em que as partes contratantes 

deliberam submeter conflitos futures originados de contrato a solugao arbitral, 

podendo tambem iniciar-se originalmente mediante um ajuste celebrado entre os 

contratantes (Jara a suomissao de uma questao ja identificada a decisao arb1£ra1, o 

que se convencionou chamar de "compromisso arbitral". A distingao entre ambos os 

ajustes - clausula compromiss6ria e pacta arbitral - e importantfssima em relayao a 

seus efeitos, como no caso do Brasil. 

Nao obstante o que ficou dito acima, existe uma tendencia mais moderna a 

tratar ambos os pactos - clausula compromiss6ria e compromisso arbitral - quanta 

ao aspecto de sua coercitividade, num mesmo contexte, na medida em que a 

legislagao do respective pais em que se aplica a soluyao arbitral abriga principios de 

execugao compuls6ria do pacta arbitral. Em verdade, a secular distingao sabre os 

efeitos coercitivos de ambos os institutos tende modernamente a desaparecer, na 

medida em que a clausula compromiss6ria e o compromisso arbitral sao equiparados 

pelas legislagoes internas dos paises, como e o caso da Franga e do Chile, para s6 

citar alguns, e na conformidade dos tratados e convengoes internacionais sabre o 

tema, ja ratificadas pelos diversos paises. 

Em alguns paises, entretanto, como e o caso do Brasil neste momenta, na 

hip6tese de descumprimento da clausula compromiss6ria inserida nos contratos para 

prever a realizayao da arbitragem em situagoes de conflito, tal descumprimento 

dificilmente tera execugao especifica, resolvendo-se teoricamente, em perdas e 

danos. 

Ha que se fazer, no entanto, distinyao entre a clausula compromiss6ria 

celebrada nos contratos internes e a dos contratos identificados pelos seus 

elementos de conexao como internacionais. Nos ultimos, a legislayao de reg€mcia e o 

foro podem situar-se fora da abrangencia da nossa legislayao ou de nosso Poder 

Judiciario, devendo ser ressaltado o aspecto da coercitividade da clausula 

compromiss6ria para as partes nacionais e as domiciliadas em outros paises que 

tenham firmado, como o Brasil, o Protocolo de Genebra de 1923, o qual dispc)e sobre 

a exequibilidade das clausulas arbitrais entre os nacionais de paises que o 

assinaram. 

Ao resolverem as partes inserir nos contratos a obrigagao de submeter as 

quest6es futuras a solugao arbitral, cuidados especiais devem ser tornados. 0 
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contrato deve canter o maior numero possivel de normas que permitam definir e 

instalar o juizo arbitral. Desta forma, sao disposic;oes importantes as da jurisdic;ao ou 

determinac;ao do local de realizac;ao do julgamento par arbitragem; a escolha da lei 

ou dos princip10s qut:: ueverao reger c.. arbitragern; os dados pessoais eo numero de 

arbitros a funcionar no processo, a disposic;8o sabre sea arbitragem se realizara ou 

nao sob a coordenac;8o ( ou de acordo com as normas) de uma das organizac;oes 

internacionais de arbitragem existentes, e assim par diante. Alem disso, para 

minimizer a possibilidade de que uma das partes do contrato se negue a executar a 

arbitragem, mesmo tendo-a ajustado atraves da "clausula compromiss6ria", e 

prudente que as partes ajustem uma multa, a tim de penalizar a parte que, 

imotivadamente, se negar a cumprir tal pacta. 

5.7.4.1 0 compromisso arbitral 

0 compromisso arbitral se diferencia da clausula compromiss6ria no que se 

refere a aplicac;ao do procedimento arbitral a um conflito ja identificado. Atraves do 

compromisso, as partes que tencionam solucionar o conflito emergente do contrato 

que assinaram ajustam a submissao do caso a decisao do Juizo Arbitral, ao qual 

outorgam poderes para decidir o objeto em litigio. 

0 compromisso arbitral s6 e passive! de ser celebrado entre as partes par 

ocasiao do surgimento especifico do conflito a ser decidido par arbitragem, 

detalhando entao as partes os procedimentos necessaries a instalac;8o do juizo 

arbitral. De tal compromisso devera, normalmente, constar o nome e outras 

referencias aos arbitros nomeados, a sintese da hip6tese a ser submetida a decisao 

arbitral, os prazos de que as partes disporao para apresentac;ao de seus elementos e 

meios de prova, o prazo concedido aos arbitros para que profiram a decisao arbitral, 

a forma de repartic;ao dos custos processuais e a sucumbencia em relac;ao a tais 

procedimentos, alem de outros elementos. 

No compromisso, independentemente da preexistencia da clausula 

compromiss6ria, as partes decidem submeter uma controversia especifica a decisao 

arbitral, nomeando o arbitro ou os arbitros que procederao a este julgamento. Na 

doutrina estrangeira o compromisso e definido par Alfred Bernard (L'arbitrage 

volontaire em droit prive, Belgica/Franc;a, 1937, p.27) desta forma: "0 compromisso 
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(do latim compromittere) e uma conven<;ao sinalagmatica pela qual as partes 

renunciam a jurisdi<;fio dos juizes estabelecidos pela lei e se obrigam a executar a 

decisao que sera proferida par urn ou varios arbitros, que elas nomeiam para se 

pronunciar sabre as litigios que forem pur e1a~ particularizados yuanto a ::;eu objeto". 

A instala<;ao do Juizo Arbitral e normalmente feita mediante a realiza<;ao de 

alguns rituais e formalidades. Tudo come<;a com a submissao aos arbitros au a Corte 

Arbitral do caso a ser analisado e decidido mediante a apresenta<;ao formal pela 

parte interessada de urn requerimento que contem as detalhes sumariantes da 

hip6tese a ser submetida a julgamento e que sejam necessaries ao seu 

conhecimento. 

Jean ROBERT em sua obra Arbitrage civil et commercial (1967) preleciona 

ainda que, se, em sentido pratico, a arbitragem internacional nao e separavel da 

arbitragem interna, as problemas pr6prios a internacional, acrescenta, exige que 

suas opera<;oes sofram o menos possivel da imprevisao jurfdica. 

Em seu livro, International commercial agreements, o professor da Catholic 

University de Washington, D. C., William F. FOX JR. [s.d], comenta que, em teoria, 

as cortes de justi<;a tern au deveriam ter muito pouco impacto na arbitragem, par ser, 

normalmente, utilizada como uma alternativa ao litfgio judiciario. A arbitragem 

internacional em particular, acrescenta ele, deveria rnanter-se relativamente imune a 
interferencia judicial porque as partes escolhem deliberadamente essa forma de 

solu<;ao de disputas justamente para evitar a submissao do caso as cortes judiciais 

internas de urn determinado Estado. Entretanto, conforme comenta o mesmo autor, a 

rela<;ao entre a arbitragem e as cortes de justi<;a, na pratica, e muito mais enredada e 

complexa do que poderia parecer a primeira vista, prognosticando ele que assim 

deva manter-sea situa<;ao em futuro proximo. 

Podem as contratantes convencionar que as conflitos originarios dos contratos 

que assinam serao solucionados pela via arbitral. Essa escolha importa na exclusao 

da tutela jurisdicional interna dos pafses, para que o conflito seja submetido a 

decisao de arbitros privados, cujas senten<;as, no entanto, deverao adquirir foro de 

coisa julgada e serem assim, passiveis de execu<;ao. As clausulas em que as partes 

elegem a solu<;ao arbitral nao seguem exatamente modelos determinados, sendo 

variada sua fei<;ao. 

Exemplo: 
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1. 0 primeiro se refere a clausula compromiss6ria modelo em que as partes 

deliberam submeter conflito contratual a decisao arbitral, de acordo com as regras de 

uma Camara lnternacional arbitral de sua escolha: 

All disputes ans1ng in connection with this Agreement shall be finally settled by 
arbitration to be held in under the rules of Conciliation and Arbitration of the __ 
by one or more arbitrors fluent in the __ language and appointed in accordance with 
the Rules. The arbitration proceedings shall be conducted in the ._, _ language. 
Judgement upon the award may be entered in any court having jurisdiction or 
application may be made to such court for a judicial acceptance of the award and an 
order for enforcement as the case may be. 

As clausulas que fazem referencia a decisao arbitral variam indicando o 

regimento do contrato par uma lei especifica (ex. Lei Uniforme para a Venda 

lnternacional de Mercadorias aprovada na Conven<;ao das Na<;6es Unidas de 1980), 

regras (ex. regras da CCI, AAA), defini<;ao da lingua em que serao conduzidos os 

trabalhos, submissao do litigio a decisao arbitral de urn organismo intemacional, 

variaveis quanta ao local da arbitragem, a da senten<;a arbitral unicidade e/ou 

referencia a algum principia (common law). 

5. 7 .4.2 Vantagens da arbitragem 

As principais vantagens apontadas entre o processo de arbitragem 

internacional e a submissao da controversia ao Judiciario consistiram em evitar as 

cortes judiciarias e seu usual congestionamento, podendo assim a arbitragem ser 

mais rapida e, alem disso, oferecer urn tratamento confidencial ao conflito, 

resguardando segredos comerciais e industriais, o que nao ocorreria num processo 

submetido ao Judiciario. Tambem e de citar, como o faz William F. FOX JR. [s.d.], 

que os arbitros internacionais possuem, em geral, urn treinamento superior na area 

industrial, financeira, comercial ou de neg6cios, a nivel internacional, o que atribui 

nao s6 urn elemento de velocidade ao pleito como tambem contribui, teoricamente, 

para uma decisao de melhor :1fvel qualitative. 

Alem das vantagens acima, para os neg6cios internacionais a arbitragem 

apresentaria a vantagem de poder ser desempenhada num pais neutro, livre de 

eventuais preconceitos e condicionamentos frequentemente encontraveis em cortes 

locais, possibilitando aos juizes arbitrais uma aplica<;ao mais isenta da lei ao fundo 
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da causa, na pesquisa da conexao mais apropriada ao contrato, quando as partes 

nao tenham designado a legislagao de regencia do contrato ou o tenham feito 

imperfeitamente. 

Outr d vantagem muitds vezes tambem apresentada como estimulante a 
adoc;ao da arbitragem internacional relaciona-se com o possfvel menor custo desta 

em comparagao com o do procedimento judicial com que se defrontaria a parte ao 

ver submetida a questao surgida do contrato a um tribunal da estrutura judiciaria 

interna de um determinado Estado. Esta comparac;ao, no entanto, e dificultada pelas 

circunstfmcias, naturais de cada caso, e par outros fatores arnbientais. 

5.7.4.3 As bases da jurisdic;ao internacional na arbitragem 

No Direito lnternacional existe urn principia assente segundo o qual o 

referencial para a solu<;ao de controversia em contratos internacionais comerciais 

tern par base o consenso das partes. Existindo certa liberdade intrinseca de os 

contratantes fixarem nos contratos normas sabre as soluc;oes arbitrais, em regra, 

como os governos reconhecem a arbitragem como urn sistema eficaz para a solu~o 

de controversias, virtualmente todos os palses mantem em suas legislac;oes intemas 

normas que a disciplinam e permitem que as suas cortes de justic;a atuem dando 

sequencia a processes de arbitragem, ou os homologuem para que possam ser 

cumpridas em seus territories as sentenc;as arbitrais, verificada a existencia de 

alguns pressupostos legais. 

Par meio de tratados internacionais, muitos paises se comprometeram a 

honrar as sentenc;as arbitrais, mesmo que etas sejam proferidas em outros paises e 

se baseiem em legislac;ao alienlgena em relac;ao a do pals em que deverao ser 

cumpridas ou executadas. 

A crescenta importancia da arbitragem privada internacional tambem se reflete 

nas diversas tentativas que se vern desenvolvendo desde o termino da Primeira 

Guerra Mundial para criar uma disciplina juridica. um regime de direito internaciilmiil 

convencional, que instrumentalize e" facilite o reconhecimento e a execu~o das 

sentenc;as arbitrais nos diferentes Estados, sem, no entanto, colocar em risco os 

interesses e os princfpios fundamentais de seus ordenamentos jurfdicos. 
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5.7.4.4 Tratados e conven<;6es internacionais multilaterais sabre arbitragem 

Sao de registrar os seguintes tratados ou conven<;6es- multilaterais 

internacionais que iurarn surgindo ao ~~~ igo deste secuio sabre a materia: 

Protocolo de Genebra de 1923. Oficialmente denominado "Geneva Protocol on 

Arbitration Clauses" (Protocolo de Genebra sabre Clausulas Arbitrais), foi firmado, 

sob os auspfcios da Liga das Na<;6es, para promover a exequibilidade entre as 

partes submetidas a jurisdi<;ao dos Estados contratantes, de clausulas ou acordos 

arbitrais ( o Brasil o firmou e foi ele ratificado internamente, em 1932, pelo decreta n. 

21.187, de 22-3-1932). 

Convenqao de Genebra de 1927. Oficialmente intitulada "Genebra Convention 

on the Execution os Foreign Awards" (Conven<;ao de Genebra sabre a Execuyao de 

Senten<;as Estrangeiras), refere-se a execu<;ao de senten<;as arbitrais proferidas de 

acordo com os compromissos arbitrais cobertos pelo Protocolo de 1923. A 

Convem;ao e o Protocolo de Genebra foram substiturdos pela Convenyao de 

Arbitragem de Nova York de 1958 entre os parses que a firmaram. 

Convenqao de Arbitragem de Nova York de 1958. Oficialmente intitulada 

"Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" 

( Conven<;ao sabre o Reconhecimento e a Homologaqao das Sentenqas Arbitrais 

Estrangeiras), foi adotada na Conferencia sabre Arbitragem lnternacional realizada 

em Nova York em 1958 pelas Na<;6es Unidas. Esta Convenyao, nao firmada pete 

Brasil, substituiu entre os parses signataries o Protocolo e a Conven<;ao de Genebra 

(itens 1 e 2 acima). 

Convenqao de Genebra de 1961. Oficialmente intitulada "European 

Convention on International Commercial Arbitration" (Conven<;ao Europeia sabre 

Arbitragem Comercial lnternacional), foi intentada inicialmente para facilitar o 

comercio teste-oeste. Esta Convenyao foi delineada para complementar a 

Conven<;ao de Nova York mais do que para com eta competir. Em contraste com a 

Conven<;ao de Nova York, ela se aplica apenas a arbitragens entre as partes 

residentes nos Estados signataries. 

Convenqao de Washington de 1965. Oficialmente intitulada "Convention on the 

.Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of others States" 

(Conven<;ao para Solu<;ao de Disputas Relativas a lnvestimentos entre Estados e 
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Cidadaos de outros Estados), frequentemente referida par suas iniciais "ICSID", 

estabelece um sistema de arbitragem administrado pelo International Center of 

Settlement of Investment Disputes (/CS/0), que comp6e a "familia" de instituic;6es do 

Banco Mundial, com competencia para suiuc1ur idt <.lisputas onu. ;das de investimentos 

e financiamentos a determinado Estado Contratante par um nacional de outro Estado 

Contratante. 

Convenqao de Moscou de 1972. lntitulada "Convention on Settlement by 

Arbitration of Civil Law Disputes Resulting from Economic, Scientific and Technical 

Cooperation", e aplicavel a disputas entre partes do Bloco do Conselho para Mutua 

Assistencia Econ6mica da Europa Oriental (CMEA). Ela cria jurisdic;8o obrigat6ria 

para certos tipos de disputa, o que sugere que o procedimento passe a ser parte do 

aparato obrigat6rio do Estado e, assim, nao parece uma arbitragem no sentido 

tradicional do termo, como um sistema de livre escoiha dos contratantes para a 

soluc;8o de disputas. 

Convenqao do Panama de 1975. Oficialmente intitulada "Inter American 

Convention on International Commercial Arbitration", e voltada para arbitragens que 

envolvam pafses latino-americanos, as quais, segundo a opiniao da comunidade 

internacional, tem, tradicionalmente, manifestado pouca confianc;a no sistema 

arbitral, que pareceria a esses pafses concentrar-se nas arbitragens voltadas para 

interesses europeus e norte-americanos. Esta convenc;ao vigora hoje entre oito 

palses latino-americanos - Chile, Costa Rica, Honduras, Mexico, Panama, Paraguai, 

El Salvador e Uruguai. Os Estados Unidos e o Brasil, embora a tenham firmado, 

ainda nao a ratificaram. 

A Recepc;ao das Sentenc;as Arbitrais lnternacionais pelo Direito lnterno dos 

Pafses de Acordo com as Principais Convenc;6es lnternacionais. 

Tanto a Convenc;ao de Nova York de 1958 quanta a lnteramericana de 1975, 

assim como a Convenc;ao Europeia de 1961, atribuem as partes plena liberdade 

quanta a fixac;ao das regras processuais a serem observadas pelos arbitros. No 

mesmo sentido, preveem a ampla aceitac;§o das decis6es arbitrais pelos sistemas 

internes dos pafses, somente permitindo a recusa de reconhecimento da sentenc;a 

arbitral se provar que a constituic;§o do tribunal au a tramitac;ao do processo nao 

atendeu a convenc;ao das partes ou, na falta de convenc;ao, a lei do pals onde teve 

Iugar a arbitragem. Para completar este quadro a Lei-tipo (ou Lei-modelo) da 
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Comissao das Nac;oes Unidas para a Legislac;ao Comercial lnternacional -

UNCITRAL consagra, em seu art. 19, n. 1, a liberdade das partes para fixar o 

processo a ser seguido pelo tribunal arbitral, sendo que, na falta de conven~. o 

tnbundi procedera a arbitragem corno achar adequado, poder este qu~ compreende 

o de decidir a admissao, a pertinencia e a importancia das provas oferecidas. 

Convenc;ao de Nova York de 1958. Convenc;ao para Reconhecimento e 

Execuc;ao de Sentenc;as Arbitrais Estrangeiras, celebrada em Nova York, em 1958, e 
uma das mais importantes senao a mais importante das convenc;oes internacionais 

multilaterais sabre esta materia, contando hoje com a adesao de noventa e urn 

Estados signatarios, nao sendo o Brasil uma dessas partes. Embora o Brasil nfm 

tenha a ela aderido, varios paises latino-americanos a firmaram: Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Equador, El Salvadar,, 

Guatemala, Haiti, Mexico, Panama, Peru e Uruguai. 

A Conven<;ao se aplica (art. 1 ) ao reconhecimento e execuc;ao por urn Eslado 

das sentenc;as arbitrais proferidas no territ6rio de outro Estado e resultantes de litigio 

entre pessoas fisicas e marais. Ela tambem se aplica a sentenc;as arbitrais que nao 
sejam consideradas como sentenc;as nacionais pelo Estado onde for requerido 5e1ll 

reconhecimento ou execu<;ao. 

No numeral 3 do art.1 acha-se previsto que no momenta da assinatura ou 

adesao a Conven<;ao qualquer Estado podera declarar que somente aplicara a 

Convenc;ao a sentenc;as proferidas por outro Estado signatario, com base na 

reciprocidade, e tambem que somente a aplicara em relac;ao a litigios que versem 

sabre questoes de direito, contratuais ou nao, que sejam consideradas comerciais 

par sua legisla<;ao nacional. Com base nesse dispositive cerca de quarenta e nove 

Estados firmaram a Convenc;ao sob a chamada reserva da "reciprocidade", e vinte e 

nove o fizeram sob a chamada reserva "comercial". Dos muitos que o fizeram sob as 

duas modalidades de reserva contam-se a Argentina, o Canada, o Chile, a China, 

Cuba, a Dinamarca, os Estados Unidos, a Franc;a, a Hungria, a india e a Jugoslavia_ 

0 Jaoao nao fez qualquer reserva e a Alemanha, a Holanda , a lnglaterra, a Non.Je.gi 

e a Russia apenas o fizeram quanta a chamada clausula de reciprocidade. 

No art. 5 da Convenc;ao acha-se previsto que o reconhecimento e a ex~ 

da sentenc;a arbitral poderao ser recusados a requerimento da parte contra a qual se 

aplique. Para tanto, porem, e exigido que a parte fornec;a a autoridade competente do 
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local onde deva ocorrer o reconhecimento e execuc;ao prova de ocorrencia de urn 

dos seguintes fatos: a) que a clausula compromiss6ria nao e valida de acordo com a 

legislac;ao do pais on de a sentenc;a foi proferida; b) que a parte contra a qual a 

sentenc;a se dphque nao foi vaiidamente notificada da designac;ao do arbitro ou do 

procedimento arbitral, ou tenha sido impossibilitada, de outra forma, de apresentar 

sua versao do caso; c) que a sentenc;a versa sabre materia nao contemplada, ou 

alheia as previs6es da clausula compromiss6ria ou do compromisso, ou, ainda, que 

ultra pas sa seus term as ( se as decis6es sabre materias sujeitas a arbitragem 

puderem ser dissociadas daquelas a eta nao sujeitas, a porc;ao dessas decis6es 

sujeita a arbitragem sera, nao obstante, reconhecida e exequivel); d) que a 

constituic;ao do tribunal ou do procedimento arbitral nao esta conforme a vontade das 

partes ou, na falta desta vontade, a lei do pais onde tern Iugar a arbitragem; e e) que 

a sentenc;a nao se tornou ainda obrigat6ria para as partes, ou foi anulada ou 

suspensa par uma autoridade competente do pais ou segundo a lei do pais em que a 

sentenc;a foi proferida. 

5.7.4.5 As instituic;6es internacionais de arbitragem 

As principais sao: a ICC, com sede em paris, a AAA, com sede em Nova York, 

e a London Courl of Arbitration, com sede em Londres. 

Alem dessas, nos ultimos tempos tern proliferado uma serie de institui¢es 

simi lares, como a Zurich Chamber of Commerce, a Japan Chamber of Commerce e 

outras. A mais importante delas, sem duvida, ainda e a ICC, com sede em Paris, que 

tern inclusive func;6es bern mais abrangentes do que as de administrac;ao de 

processos arbitrais. 

William F. FOX JR. [s.d], em sua obra ja referida, comenta que ha alguns anos 

as partes que deliberassem pela utilizac;ao da arbitragem internacional para soluc;ao 

de conflitos contratuais optariam, em grande proporc;ao, pela escolha da ICC de 

Paris. Hoje, no entanto, o autor aponta para uma enorme diversificac;8o nessa 

escolha. Cita, inclusive, o exemplo do Banco Mundial, que estabeleceu, ha algum 

tempo, mediante tratado internacional, a "Convention on the Settlement oflnvestment 

Disputes between States and Nationals of others States", um organismo 

especializado, ja referido anteriormente, o International Center for the Settlement of 
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Investment Disputes (ICSID), para servir como forum de arbitragem em: questoes que 

envolvam financiamentos entre Estados e nacionais de outros Estados. 

Alem disso, e de citar a possibilidade de as partes optarem pela arbitragem 

internacional escolhendo regras e leg,::,.ac;6es especifii,.;dS de regemcia: ou, ainda, as 

regras de urn sistema procedimental arbitral, da UNCITRAL, par exemplo, para ser 

aplicada par uma das institui96es de arbitragem internacional acima citadas. Existe, 

ainda, a possibilidade de que as partes administrem diretamente a arbitragem, sem o 

auxilio de qualquer das institui96es arbitrais existentes, estabelecendo regras e 

procedimentos consensuais entre si, num estilo ad hoc de arbitragem. 

5.7.4.6 Regras de arbitragem da Comissao das Na96es Unidas para a legislayao 

comercial internacional- UNCITRAL 

Em seus esfor9os para proporcionar mais uniformidade e fornecer elementos 

para a equaliza9ao das normas internacionais do comercio a UNCITRAL aprovoL:, 

em 21 de junho de 1985, um conjunto de regras para reger arbitragens comerciais 

internacionais que podem ser adotadas pelas partes par escrito, conforme reza o art. 

1° dessas normas. Diz o item 2 desse artigo que se adotadas pel as partes em seus 

contratos estas regras regerao a arbitragem, exceto quando conflitem com previsoes 

de legisla9ao aplicavel a arbitragem a que as partes estejam subordinadas e que nao 

possam ser par elas derrogadas. 

As referidas normas podem ser utilizadas pelas partes nas formas de 

arbitragem ad hoc, em que as partes adotam as normas a serem seguidas, escolhem 

as arbitros e seguem as procedimentos relativos ao processo arbitral. 

5. 7 .4. 7 Clausula-modelo de arbitragem da International Chamber of Commerce (ICC) 

A ICC recomenda aos que optarem par submeter a ela a arbitragem dos 

conflitos surgidos de seus contratos a introdu9ao nestes da seguinte clausula: 

" All disputes arising in connection with the present contract shall be finally 

settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of 

Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules". 

A sugestao e meramente indicativa, nada havendo em contrario a que as 



70 

partes a substituam ou suplementem, indicando outros elementos. A unica 

advertemcia que a ICC faz, nesses casas, e que as partes cuidem ern que nao surjam 

elementos que possam ser interpretados como um desejo das partes limitar o escopo 

da arbitragem, enfatizando as tres express6es-chaves na c:ausula-modelo, que 

seriam a// disputes ... in connection with ... finally settled. 

A Suprema Corte da india, num caso em que analisou sentenc;a arbitral 

proferida pela ICC em 1984 entre a Renusagar Power Co. (india) v. a General 

Electric Co. (EUA), considerou que expressoes como "arising in connection with" (o 

contrato) sao da maior amplitude e conteudo, incluindo ate rnesmo quest6es que 

envolvam a validade e o efeito ( escopo) da clausula de arbitragem. 

Como na clausula-modelo acima transcrita nao ha previsao clara de estarem 

as partes sujeitas ou nao a futuras modificac;6es das regras da ICC, alguns 

contratantes preferem adicionar a ela a expressao presently in force ap6s a palavra 

Commerce. 

De acordo com as "Rules of Arbitration" da ICC, as partes podem optar 

expressamente pel a atua<;ao de tres arbitros ( caso nao o fac;am, atuara um unico 

arbitro no processo). 0 terceiro arbitro, se assim optarem as partes, sera apontado 

. (como chairman) ou pela ICC, ou, se assim desejarem, as partes, pelos pr6prios 

arbitros por elas nomeados (na falha da escolha destes, a escolha de chairman 

cabera novamente a ICC). Caso as partes optem pela escolha de um unico arbitro, 

deverao elas aponta-lo no prazo de trinta dias da apresentac;ao do requerimento para 

realizar-se a arbitragem, sob pena de, nao o fazendo, ser tal arbitro designado pela 

ICC. 

No caso da ICC, o requerimento pode ser feito pela parte para que a entidade 

conhec;a o caso a ser submetido a seu julgamento devera ser apresentado a 

Secretaria da entidade, devendo canter, inter alia, de acordo com as Regras de 

Arbitragem da instituic;ao, as seguintes informac;6es: a) o nome das partes; b) o 

sumario do caso; c) os acordos relevantes, em particular o compromisso arbitral, 

assim como a documentac;ao ou informac;6es que servirao para claramente 

estabelecer as circunstancias do caso; e d) todos os detalhes relatives ao numero de 

arbitros e as formas de serem eles escolhidos (de acordo com as normas do art. 2°. 

das mesmas Regras). 
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5.7.4.8 Regras de arbitragem da American Arbitration Association (AAA) 

As atuais Regras de Arbitragem Comercial da AAA acham-se em vigor a partir 

ae 1" ae maio de 1992. Estipularn que as partes deverao fazer com que as normas 

constituam parte integrante de seus compromissos de arbitragem sempre que 

desejarem que esta seja realizada pela entidade, ou de acordo com suas regras. 

Se o numero de arbitros nao for especificado pelas partes no compromisso 

arbitral, as disputas submetidas as regras da AAA serao decididas por urn s6 arbitro, 

podendo a AAA, a seu criteria, decidir que urn numero maior de arbitros deva ser 

designado para determinado caso. 0 art. 28 das Regras preve que sempre que haja 

mais de urn arbitro as decis6es destes serao tomadas por maioria. A sentenga 

tambem devera ser proferida ao menos pela maioria dos arbitros indicados, a menos 

que a concorrencia de todos eles seja expressamente requerida, ou no compromisso 

arbitral ou na lei. 

Nas controversias arbitradas segundo as regras da AAA, os arbitros ou os 

metodos para sua designagao poderao ser apontados pelas partes. Se estas nao o 

fizerem, seguir-se-a o metoda previsto no art. 13 das Regras, que estabelece que 

imediatamente ap6s a apresentagao de uma demanda ou submissao da hip6tese a 

ser arbitrada a AAA submetera simultaneamente as partes uma lista identica de 

names do paine! da entidade, tendo elas sete dias da postagem da lista nos correios 

para exercer seu direito a objetar names e lista-los em ordem de preferencia, 

devolvendo a lista a AAA. De acordo com os names remanescentes em ambas as 

listas e de acordo com a ordem de preferencia das partes, a AAA convidara um 

arbitro a funcionar no processo. 

5.7.4.9 A materia das arbitragens internacionais 

Uma questao sempre presentee que causa duvidas na escolha pelas partes 

da solugao arbitral diz respeito a indagac;ao se a arbitragem internacional pode ser 

aplicada, por livre escolha das mesmas partes, a conflitos que, por sua natureza, nao 

contenham elementos que os identifiquem como contratos comerciais, ou 

internacionais. 

Em verdade, algumas normas internacionais restringem a amplitude da 
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aplicagao das soluc;oes arbitrais nesses casas. 

0 protocolo de Genebra de 1923, por exemplo, que disp6e sabre a validade 

de clausulas compromiss6rias ou compromissos arbitrais entre partes submetidas a 
jurisdigao dos Estados contraLdntes, preve a faculdade de coda Estado limitar as 

obrigac;6es nele previstas aos contratos considerados comerciais por sua legislac;ao 

nacional. 0 Brasil, urn dos signataries do Protocolo, foi urn dos paises que se 

utilizaram dessa ressalva. 

As normas de Arbitragem da Camara de Comercio lnternacional de Paris 

tambem sao especificas ao mencionarem, no art. 1, ser func;ao da Corte de 

Arbitragem promover o julgamento por arbitragem de disputas em assuntos 

comerciais (business disputes) de carater internacional (of an international character), 

de acordo com as Regras da ICC. Essa limita<;ao, que consiste, no caso, em uma 

restri<;ao institucional da entidade, revela o principia de que eta, ordinariamente, nao 

devera ser envolvida em quest6es nao internacionais ou nao vinculadas a materias 

de natureza comercial. 

5. 7 .4.1 0 Regras sabre arbitragem no direito brasileiro 

A arbitragem e reconhecida no Brasil desde os tempos da colonizac;ao 

portuguesa. A Constituic;ao de 1824, a primeira do Pais, ja previa em seu art.160 que 

as divergemcias juridicas civis poderiam ser decididas por arbitros nomeados pelas 

partes. 

Nessa atual Carta Politica estabelece no incise VII do seu art. 4°. que nas 

relac;6es internacionais a Republica rege-se pelo principia da solugao pacifica de 

conflitos. A Constituic;ao anterior definia o mesmo principia de forma mais explicita, 

estipulando, em seu art. 7°, que os conflitos internacionais deveriam ser resolvidos 

por negociac;6es diretas, arbitragem e outros meios pacificos, com a cooperac;ao dos 

organismos internacionais de que o Brasil participasse. 

No plano interne, o C6digo Civil, nos arts. 1.037 a 1.048 (Capitulo do Direito 

das Obriga<;6es), eo C6digo de Processo Civil, nos arts. 1.072 a 1.102 (no Livre IV, 

dos Procedimentos Especiais), regulam o procedimento arbitral decorrente de 

compromisso assumido entre pessoas capazes de contratar e que envolva direitos 

patrimoniais passiveis de ser transacionados. Note-se que a arbitragem e regulada 
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entre n6s a partir do compromisso, nao cogitando nosso direito positive da clausula 

compromiss6ria. 

Nao obstante as regras previstas em nossos c6digos, a realidade e que, em 

comparac;ao com outros pafses, a pratica da aro1tragem para soluc;ci:u de contlltoS 

contratuais, seja a nfvel interne, seja mesmo a nlvel internacional, e bastante 

rarefeita no Brasil. Alem disso, no plano internacional, o Brasil se tern mostrado 

reticente quanta a ratificac;ao dos varios tratados e convenc;oes sabre o 

reconhecimento e a execuc;ao dos laudos arbitrais estrangeiros dentre os quais se 

destacam, a Convenc;ao de Nova York sabre Reconhecimento e Execu<;ao de 

Sentenc;as Arbitrais Estrangeiras, de 1958, que o Brasil nao firmou, e a Conven<;ao 

do Panama, de 1975, que o Pals firmou mais a~nda nao ratificou. 

E frustrante que em um pafs como o Brasil, em que existe um expressive 

volume de comercio au prestac;ao de servic;os a nlvel internacional e a pratica da 

conven<;ao arbitral conste de grande parte dos contratos de usa comum neste 

comercio, as contratantes brasileiros sejam levados ou a evitar tal pratica, au a firmar 

esses contratos que contem a conven<;ao arbitral, e, em casas de conflito, a soluyao 

arbitral par eles preconizada venha a encontrar dificuldades de fundo au, pelo 

menos, de natureza formal, quanta a sua execu<;ao em territ6rio nacional. 

Deve ser registrado que das convenc;oes e tratados multilaterais sabre a 

materia o Brasil somente firmou e ratificou o Protocolo de Genebra de 1923, que 

reconhece a validade entre partes submetidas a jurisdic;ao de diferentes Estados 

contratantes de compromissos au clausulas compromiss6rias para solugao de 

conflitos passfveis de ser solucionados par arbitragem, tendo sido feita a ratificagao 

deste Protocolo pelo Brasil atraves do Decreta n. 21.187, de 22 de marc;o de 1932. 

Historicamente, o Brasil firmou em Washington, em 1924, em conjunto com 

outros Estados americanos, o Tratado Geral de Arbitragem lnteramericano, segundo 

o qual obrigaram-se as Estados signataries a submeter a arbitragem suas diferenc;as 

de carc~ter internacional que nao pudessem ser solucionados pela via diplomatica. 

Alem disso, o Pais recorreu a procedimentos arbitrais importantes ao final do Ultimo 

seculo e no infcio do presente, e tambem firmou tratado bilateral com a Uniao 

Sovietica (em 1910) no qual, de forma limitada e em harmonia com a clausula 

compromiss6ria, aceitou submeter a arbitragem determinados conflitos com aquele 

pafs, fazendo-o tambem com o Chile (1899) e a Sufc;a (1924) atraves de tratados 
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pelos quais as partes se comprometeram a submeter a decisao arbitral a solw;ao de 

conflitos entre eles surgidos. 

0 C6digo Civil brasileiro, como acima dito, disp6e em seu art. 1.037 que as 

pessoas capazes de contratar poderao, mediante compromisso escrito, louvar-se em 

arbitros que lhes resolvam as pendencias judiciais ou extrajudiciais. ldentioo 

dispositivo acha-se inserido no art. 1.072 do C6digo de Processo Civil, neste com a 

adic;ao do preceito de que o compromisso arbitral compreendera direitos patrimoniiais 

direitos patrimoniais sabre os quais a lei admita transac;ao. 

0 compromisso judicial sera celebrado atraves de termo lavrado nos autos 

respectivos, perante o juizo ou tribunal. 

5.7.4.11 A arbitragem e a homologac;ao de laudos arbitrais em outros paises 

a) Chile 

0 Chile empreendeu notavel reforma do sistema de administrac;ao da ju~ a 

partir da Mensagem n. 281-321, de 1°. de abril de 1991, enviada pelo Presidenteda 

Republica a Camara de Deputados, convertida em lei posteriormente. Atraves dessa 

reforma foram incluidas modificac;6es substanciais no Titulo VIII do Livro Ill do 

C6digo de Processo Civil chilena, de forma que o juizo arbitral passou a ser uma 

alternativa possivel e atraente, suprimindo-se as condic;6es anteriores pelas quais a 

arbitragem de direito era tao regulamentada e complexa como urn juizo ordinirio 

comum. 

0 projeto equiparou os efeitos coativos da clausula compromiss6ria aos do 

compromisso arbitral e criou mecanismos simplificados de arbitragem. Reconheceu 

tambem o direito das partes em obter uma sentenc;a arbitral declarat6ria para os 

efeitos de interpretac;ao de uma disposigao legal ou contratual que as afete em 

hip6tese concreta. 

Com algum exagero, poder-se-ia considerar que com essa reforma foi 

introduzido urn regime semiprivatizado de administrac;ao da justic;a, conservando-se a 

competencia dos tribunais ordinaries para a soluc;ao de conflitos limitados a certos 

niveis de valor e facultando-se o livre procedimento arbitral, de qualquer forma sob a 

supervisao final da Suprema Corte Chilena, para causas superiores. Foi introduzida a 

noc;ao de que as sentenc;as arbitrais deviam conformar-se com a legisla¢o, 
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enquanto as partes ficariam livres quanta a adogao dos procedimentos, sendo criada 

uma segunda instancia, uma Corte de Apelag6es, especializada em arbitragens. 

Alem disso, a Corte de Apelag6es da capital do pals passou a ser o 6rgao 

judicial prev1sto ne1 leg1slayao 1nte,, ;a\::.ional a que u Chile aderiu, para exercer as 

fungoes de supervisao, assistEmcia e apoio em casas de arbitragem internacional. 

0 Chile, ademais, e um dos paises que ratificaram a Convengao de Nova 

York, de 1958, prevendo normas sabre o reconhecimento e a executoriedade das 

sentengas arbitrais estrangeiras, assim como a Convengao lnteramericana sabre 

Arbitragem lnternacional Comercial (Convengao do Panama), de 1975. 

b) lnglaterra 

Na lnglaterra, desde que cumpridas as formalidades necessarias para sua 

validade, como as de ter sido proferida de acordo com o compromisso arbitral, ser 

valida segundo as leis que regulam o procedimento e ter sido proferida pelo Juizo 

Arbitral convencionado entre as partes, qualquer sentenga arbitral, ap6s transitada 

em julgado, pode ser executada nos moldes de uma sentenga judicial, sob as efeitos 

do Arbitration Act, de 1950, reformado pelo de 1979, Tais atos, convem referir, valem 

para a lnglaterra e Pals de Gales, mas nao para a Esc6cia. 

Talvez a condigao mais significativa introduzida pelo Arbitration Act de 1979 

tenha consistido em permitir que as partes de arbitragens internacionais pudessem 

ajustar, atraves de exclusion agreements, sua renuncia a submissao da sentenga 

arbitral a recurso judicial, o que tambem se aplica a apelos interlocut6rios sabre 

quest6es concernentes a legislagao e revogagao do acordo arbitral sob a alegagao 

de fraude. 

Os exclusions agreements acima citados nao se aplicam a casas de 

misconduct de um arbitro; nao prevalecem tambem em casas em que a lei inglesa 

se aplique ao merito da controversia nem em casas que tratem de quest6es sabre 

seguros, commodities au transporte maritima, assim como tambem nao podem 

aplicar-se caso as duas partes sejam residentes em territ6rio britanico. 

c) Franga 

Na Franga o Nouveau Code de Procedure Civile, alterado pelos Decretos de 

14 de maio de 1980 e de 12 de maio de 1981 , regula a arbitragem nos seus arts. 
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1.442 a 1.507. 0 decreta de 12 de maio de 1981 introduziu dezesseis artigos sabre 

arbitragem no C6digo de Processo Civil, dez dos quais se referem ao 

reconhecimento, homologagao ou denega<;ao do laudo arbitral internacional. 0 

decreta define arbitragem internacional- curno sendo a que impiica interesses 

comerciais internacionais, estabelecendo regras flexlveis que permitem que as partes 

escolham normas de regencia "nao nacionais" para o procedimento arbitral e mesmo 

leis materiais estrangeiras aplicaveis para solucionar o merito das disputas. 

A sentenc;a arbitral s6 adquire a autoridade de coisa julgada na Franc;a quando 

recebe o exequatur do "Tribunal de Grande Instance" com jurisdic;ao para aplica-lo, 

isto ap6s nao ter sido impugnada nem poder mais se-lo mediante recurso. Nao cabe, 

porem, recurso da propria sentenc;a arbitral original se as partes se comprometeram 

a nao interpo-lo ou no caso de terem os julzes ou juiz arbitral decidido na qualidade 

de amiable compositeur. Contra o proprio exequatur, no entanto, e tambem possivel 

a interposic;ao de recurso de apela<;ao, embora neste caso o apelo fique limitado a 

aspectos da invalidade do decisum homologat6rio como nas hip6teses de terem as 

arbitros decidido na ausencia de acordo arbitral au contra este, au ante a composi<;ao 

irregular do tribunal arbitral, au ainda se o reconhecimento do laude arbitral for de 

encontro a ordem publica internacional (art. 1.502 do C6digo). 

0 Prof. Jean VINCENT (1978, p. 1050-1 05) esclarece sabre o tema: 

L, exequatur est une forma lite necessaire et prealable pour r exercice de toute voie de 
recours, opposition ou appel bien que cette question donne toujours lieu a une 
jurisprudence dissidente. Les decisions les plus recentes tendent a admettre que 
rappel est recevable avant l'ordenance d'exequatur et Ia Cour de cassation semble 
ne pas considerer comme contraire a J'ordre public une convention prevoyant qu'un 
appel puisse etre interjete avant l'ordenance d'exequatu. 

d) Estados Unidos 

Nos Estados Unidos o "U.S. Uniform Arbitration Acf' aplica-se a todas as 

arbitragens internacionais conduzidas no pals e outorga as cortes federais jurisdi<;ao 

sabre casas a que se c:.plique a Convenc;ao sabre Arbitragem de Nova York de: 1 ~58. 

Nao obstante, as leis dos Estados, numa tlpica estruturac;ao polltica da administrac;ao 

da justic;a naquele pals, tambem se aplicam caso as partes tenham expressamente 

acordado com a sua aplica<;ao au quando suas disposic;6es nao conflitem com as da 
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!egislac;ao federal. 

Pedro Batista MARTINS [s.d., p.98] cementa que praticamente nao existe nos 

Estados Unidos uma regra escrita que precise o procedimento de execuc;ao das 

sentenc;as arbitrais proferidas no estrangeiro, em que f.Jese a existenc1u do "Federal 

Arbitration Acf' de 1925 e do "Uniform Arbitration Acf', este consolidado com as 

alterac;oes que I he foram introduzidas em 1957. E acrescenta: 

A nivel interne as respectivas legislac;6es preveem o procedimento da execuyao 
somente nos casos de sentenc;as prolatadas na jurisdic;ao de cada Estado. A partir 
disto, os Tribunais americanos adotam posiyao razoavelmente liberal e exigem como 
principia geral de validade das sentenc;as estrangeiras que a materia haja sido 
decidida em conformidade com a lei do pais ou Iugar em que foi proferida. Os 
Estados Unidos firmaram diversos tratados bilaterais e estao subordinados, como 
dissemos acima, a Convenc;ao de Nova York de 1958, o que, neste particular, lhes 
une a outros diversos paises. Esses tratados bilaterais tern estabelecido, em geral, 
que a execuyao de sentenc;as arbitrais estrangeiras nao pode ser obstaculizada pelo 
fundamento de ter sido pronunciada em outro pais que nao o dos contratantes ou que 
os arbitros nao sejam nacionais do Estado onde se processou o Juizo Arbitral. 

e)Japao 

A arbitragem constitui urn institute juridico incorporado desde 1890 no direito 

interne do Japao, mais particularmente em seu C6digo de Processo Civil. Alem disso, 

o Japao ratificou sabre a materia as Convenc;oes de Genebra de 1927, a Convenyao 

de Nova York de 1958 e a Europeia de 1961, tendo tambem firmado sabre a materia 

acordos bilaterais com as Estados Unidos, Paquistao, india, Uniao Sovietica, 

Tchecoslovaquia, Romenia e Pol6nia. E. de citar, que na cultura japonesa a soluyao 

amigavel, au, ao menos, nao judicial de conflitos desfruta de grande atrativo, uma 

vez que as conflitos submetidos ao Judiciario representam para o espirito media des 

nacionais daquele pais uma desdita de natureza moral, em que maiores valores dos 

que as simplesmente materiais se encontram em litfgio. 

f) Suic;a 

Na Suic;a, a partir da Loi Federale sur le Droit lnternacional Prive, de 

dezembrv de 1987, e reconhecida a validade formal do acordo arbitral de~de que se 

possa provar a sua existencia, dispondo o citado diploma legal que as partes 

poderao autorizar o tribunal arbitral a decidir par equidade - ex aequo et bono. A 

sentenga arbitral sera depositada par qualquer das partes perante a corte judicial 
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sufc;a onde tiver assento o tribunal arbitral, valendo este registro como legitime para a 

exiquibilidade da sentenc;a arbitral. Quanta as sentenc;as arbitrais proferidas no 

exterior, a Sufc;a, segundo o art. 194 da Lei, adota os principios para reconhecimento 

e homologac;<do dos 1auaos arbitrais estrangeiros constantes da Convenc;ao de i~ova 

York de 1958. 

5.7.4.12 Anteprojetos de lei sabre arbitragern internacional no Brasil 

Muitas tern sido as tentativas de dotar o Pais de uma iegislac;ao mais moderna 

em termos de arbitragem, especialmente quanta a arbitragem internacional. No 

Congresso lnternacional sabre Arbitragem ocorrido em 1985 no Rio de Janeiro, um 

dos conferencistas, o jurista Carlos Henrique de Carvalho FROES, Diretor do Centro 

Brasileiro de Arbitragem, referiu-se a aspectos de um anteprojeto de lei sabre 

arbitragem, de cuja elaborac;ao em conjunto com outros juristas fora incumbido, no 

ambito de comissao designada pelo antigo Ministerio da Desburocratizac;ao. Tal 

anteprojeto, com vinte e oito artigos, visava modificar no particular tanto o C6digo 

Civil quanta o C6digo de Processo Civil, com o objetivo sempre presente de 

racionalizar o processo de arbitragem e dar-lhe maior seguranc;a, fazendo com que 

passasse a ser mais atrativo, aliviando o aparelho judiciario de parte de seu trabalho. 

Destacou o citado conferencista o art. 26 do anteprojeto, que tratava do laudo 

arbitral proferido no exterior. Em tal artigo, cuja redac;ao acabou sendo alterada para 

abrigar a sugestao do jurista J. M. PINHEIRO NETO, ja que aos autores parecia que 

a materia poderia ser tratada a parte, com a revisao da posic;ao do Brasil em relayao 

aos diversos tratados e convenc;6es internacionais sobre a executoriedade de laudos 

arbitrais, ficou estipulado que o laudo arbitral proferido no estrangeiro, autenticado no 

Consulado Brasileiro e acompanhado de traduc;ao oficial, teria eficacia executiva no 

Brasil, observado o 8 2°. do art. 585 do C6digo de Processo Civil, segundo o qual 

nao dependem de homologac;ao pelo Supremo Tribunal Federal os tftulos executives 

extrajudiciais oriundos de pais estrangeiro, desde que possam satisfazer os 

requisites de formac;ao exigidos pelo Iugar de sua celebrac;ao e indiquem o Brasil 

como Iugar do cumprimento da obrigac;ao. 

Na decada de 80 tres anteprojetos de arbitragem foram entre nos publicados 

pelo Poder Executive para receber sugest6es, um em 1981, outro em 1987 e o 
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terceiro em 1988. Os tres, no entanto, por diversas raz6es, nao tiveram .. sequencia 

Enquanto sao redigidas estas notas, acha-se submetido ao Congresso 

Nacional, tendo sido apresentado pelo senador Marco Maciel, um anteprojeto de lei 

sobre arbitragern eiaburctdo por um& Comissau composta pela Dfi.· Selma Maria 

Ferreira Lames e palos juristas Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins. Tal 

projeto, segundo os autores, resulta de pesquisas das modernas legislac;6es sabre 

arbitragem, levando-se em conta as diretrizes da comunidade internacional, em 

especial as fixadas pela ONU (Lei-Modelo sabre Arbitragem Comercial da 

UNCITRAL), alem das Convenc;6es de Nova York de 1958 e do Panama de 1975. 

Neste anteprojeto acha-se prestigiado o princfpio da autonomia da vontade, 

tendo as partes liberdade para escolher as regras de direito que serao aplicadas na 

arbitragem, prevendo, inclusive, a aplicac;ao dos usos e costumes, das regras 

internacionais de comercio e da equidade, se assim as partes dispuserem e desde 

que nao haja violac;ao a ordem publica e aos bons costumes. 

Foi mantida tradicional distinc;ao entre a clausula compromiss6ria e o 

comprcmisso arbitral, ambas especies do genera convenc;ao arbitral. Contudo, a 

clausula compromiss6ria com porta no · anteprojeto, pela tecnica por ele aaotada, 

execuc;8o especifica, evitando-se com isso que o contratante que assumiu a 

obrigac;ao de solucionar eventuais conflitos pela via arbitral recuse-se a cumprir a 

avenca, sem maiores consequencias, como hoje ocorre. 

Quanta ao reconhecimento e homologac;ao de sentenc;as arbitrais 

estrangeiras, o anteprojeto vern a preencher uma lacuna existente na legi~ 

nacional, estabelecendo a regra de que o Supremo Tribunal Federal, nos 

procedimentos de homologac;ao, passe a observar os requisites previstos na lei 

sabre arbitragens e, supletivamente, as normas do C6digo de Processo Civil 

referentes a homologac;ao das sentenc;as estrangeiras, sendo que, entre as causas 

obstativas do reconhecimento e execuc;ao da sentenc;a arbitral estrangeira, estao 

inclufdas, basicamente, as constantes da Convenc;ao de Nova York (1958) e dado 

Panama (1975). 

Oisp6e o art. 35 do anteprojeto que, para ser reconhecida e executada no 

Brasil, a sentenc;a arbitral estrangeira estara unicamente sujeita a homolog~o do 

Supremo Tribunal Federal, o que acabara com o sistema de dupla homologac;8o 

dela, no exterior e no Brasil. No art. 38 acha-se previsto que somente podera ser 
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negada a homologac;ao para o reconhecimento ou execuc;ao de sentenc;a arbitral 

estrangeira quando o reu demonstrar que: I -as partes na convenc;ao de arbitragem 

eram incapazes; II- a convenc;ao de arbitragem nao era valida segundo a lei a qual 

as partes a submeteram, ou segundo a tet c.iv tJats onde rot ~; oferida a senten~ 

arbitral; Ill - nao foi notificado da designac;ao do arbitro; IV - a sentenc;a arbitral foi 

proferida fora dos limites da convenc;ao arbitral; V- a instituic;ao da arbitragem nao 

esta de acordo com o compromisso ou clausula arbitral; e VI - que a sentenc;a 

arbitral nao se tenha ainda tornado obrigat6ria para as partes, tenha sido anulada ou 

ainda tenha sido suspensa por 6rgao judicial do pais onde tenha sido prolatada. 

Tambem, segundo o art. 39, sera a mesma sentenc;a denegada pelo Supremo 

Tribunal Federal caso se constate que: I- o objeto do litlgio segundo a lei brasileira 

nao e suscetivel de ser resolvido por arbitragem ou que II - a decisao ofende a 

ordem publica nacional. 

5.7.4.13 Clausulas exonerat6rias de responsabilidade nos contratos de adesao 

As clausulas de exclusao ( ou de limitac;ao) de responsabilidades sao 

_ encontraveis com frequencia nos chamados contratos de adesao, que utilizam 

formas padronizadas devido a sua feic;8o de produc;ao em serie. 0 interesse da 

analise deste t6pico no presente trabalho deve-se a padronizac;ao da utilizac;ao pelo 

comercio internacional deste tipo de contrato, sobretudo na linha veloz dos neg6cios 

bancarios, de seguros e de importac;ao e exportac;ao. 

No direito de varies paises a elaborac;ao das tecnicas de apreciac;ao dessas 

clausulas passa pela verificac;ao do abuso de poder econ6mico. Os juristas da 

common law, par exemplo, frequentemente associam as exemption clauses com os 

standard form contracts, apresentando tais clausulas como urn capitulo da 

problematica desses contratos. 

Os contratos padronizados de adesao sao adotados em grande proporc;ao nos 

contratos de massa, como nos formulados no comercio bancario ou no ramo de 

seguros. Os clientes se submetem as condic;6es gerais desses contratos mesmo sem 

conhece-las em detalhe. Segundo, porem, a jurisprudencia austriaca, aquele que 

firma urn contrato desse tipo deve, presumidamente, conhecer seu conteudo, a 

menos que o conteudo do contrato seja de tal formula ins61ito que nao possa ser 
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presumida a sua aceitac;ao. Os cuidados relacionados com esses aspectos 

relacionam-se tambem com as documentos posteriores ao contrato, como as faturas, 

bilhetes de transportes e outros, que podem igualmente canter condir;6es standard 

cuJa accitar;ao poae ser presumida. 

A jurista portuguesa Ana PRATA (1985), em seu livro sob o titulo Clausulas de 

exclusao e limitac;ao da responsabilidade contratual, faz notar que a ideia de 

"adesao" ao contrario, de inicio hostilizada, veio a ser aceita com a prevalencia das 

teses contratualistas, persistindo, no entanto, "uma especial sensibilidade na 

apreciac;ao da aceitar;ao do aderente, dada a ausemcia de liberdade material que a 

caracteriza", a que se soma a situar;ao de desigualdade econ6mica e, muitas vezes, 

a diferen~ de preparac;ao tecnica entre partes. 

A jurisprudencia francesa aceita que as condir;6es gerais de um contrato de 

adesao fac;am parte integrante do contrato se a parte contratante delas tomou 

conhecimento antes da conclusao do pacta. Se as condic;6es gerais sao, par 

exemplo, impressas no verso de urr.a oferta, e sea oferta foi aceita, o consentimento 

integra e oficializa o contrato. 

0 direito brasileiro nao admite a generaliza<;ao das clausulas excludentes de 

responsabilidade, somente admitindo-as em casas especiais. 

5. 7 .4.14 Clausulas sabre tributac;ao 

No planejamento e execur;ao dos contratos internacionais uma materia de 

maior relevfmcia, certamente, e a do regime tributario-fiscal a que se submetera o 

contrato. Existe uma serie de problemas potencialmente relevantes quanta a esse 

tema e convem as partes prever contratualmente regras que possam permitir o seu 

equacionamento. 

Um desses detalhes diz respeito aos aspectos da dupla tributa<;ao entre 

Estados. 

Casas existem em que a economia dos contratos pode ser afetada pela 

defini<;ao err6nea dos fatores constantes dos textos das citadas convenc;6es_ A 

aplicar;ao das convenc;6es para evitar dupla tributar;ao acha-se na dependencia da 

qualificac;ao dos fatos, ou seja, na aplica<;ao de definic;6es juridicas padronizadas. 

As partes brasileiras que firmarem contratos em que sejam previstas a 
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importagao ou a exportagao de mercadorias, deverao ter em mente a estrutura 

tributaria de seus custos e desses contratos, pais, nessa area, sao variados os 

sistemas de preferencias tributarias e de eliminagao de barreiras. Apenas para citar, 

alguns aesse~ ,necanismos, 0~ 5lsterna:s ALADI - Associagao Latina-Americana de 

lntegragao, que dispensa tratamento preferencial a produtos dos paises que a 

integram; ao sistema de desgravagao tarifaria do Mercosul; o Sistema Geral de 

Preferencias (SGP), consistente de beneficios tarifarios concedidos pelos paises 

industrializados a pafses em desenvolvimento; e ao Acordo sabre o Sistema Global 

de preferencias Comerciais (SGPC), objetivando a concessao de preferencias 

comerciais e vantagens mutuas entre paises em desenvolvimento. 

5.7.4.15 Clausula de fixagao do prego (estabilidade da moeda) 

Sem duvida um dos maiores problemas ainda nao solucionados devidamente 

nas contratag6es internacionais reside nos reflexos das flutL.:ag6es cambiais sabre os 

valores fixados nos contratos. 

Os sistemas monetarios nacionais acham-se sempre resguardados pela 

reconhecida incidencia da ordem publica interna, sem prejuizo dos reflexes do 

sistema monetario internacional, representado por organizag6es intemacionais e 

estrutura de mercados, compreendendo-se assim que a fixagao do pret;o fique 

sujeita aos impactos das flutuag6es cambiais . 

Nao havendo como fugir a essas consequencias, as intemacionalistas 

preocuparam-se em criar formulas juridicas, com o auxilio de tecnicas matematicas, 

que consolidassem o patamar do prego fixado nas relagaes de comercio 

internacional. 0 resultado desses trabalhos refletiu-se na formula esbogada pela 

Comissao Econ6mica para a Europa das Nag6es Unidas, objetivando possibilitar a 

atualizagao automatica dos pregos fixados nos contratos e que tern tido muita 

aplicagao. 

Se durante a execw~~ao do contrato ocorrer mudanga no prego das materias
primas e/ou salaries, os valore;s ajustados serac- ~2vistcs, de acordo oom a formula 
seguinte: 

P 1 = a + 1 00 + b M 1 + c §.1 
PO MO SO 
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Onde: 

P1 = pre<;o final da fatura 

PO = pre<;o inicial da mercauor ia, est1pulado no c0: .~rata e v1gente i·1a data. 

M1 = media aritmetica au ponderada de pre<;os au fndice de pre<;os de tais 

tipos de materias durante o perfodo. 

MO = pre<;o au fndice de pre<;os das mesmas materias na data fixada 

anteriormente em PO. 

S1 = media de salaries, aritmetica au ponderada, incluindo encargos sociais. 

au fndice de salaries, correspondentes a tais categorias de mao-de-obra, durante o 

perf ado. 

SO = salaries, incluindo encargos sociais au fndice de salaries para as 

mesmas categorias, na data fixada anteriormente em PO. 

a = coeficiente fixo. 

b = coeficiente de materias-primas. 

c = coeficiente de salaries, incluindo encargos sociais. 

(Se necessaria (b) e eventualmente (c) podem ser decompostos em tantos 

coeficientes parciais (b1, b2, b3 ... ) quantos forem as elementos de varia<;ao tornados 

em considera<;ao (b1 + b2 + ... bn =b)". 

5.7.4.16 Clausula penal 

E frequente em quaisquer contratos, e as contratos internacionais nao fugiriam 

a regra, a estipula<;ao de clausulas penais que imponham san<;6es pecuniarias ao 

infrator de condi<;6es contratualmente ajustadas. 

Sao elas comumente encontraveis nos contratos de emprestimo, de venda. de 

distribui<;ao, alem de outros. 

Apesar de sua diversidade, a Comissao do Direito lnternacional para o Dlreito 

Comercial lnternacional das Na<;6es Unidas vern procurando estabelecer padriiles 

para a elabora<;ao de uma lei uniforme a respeito. 

Uma preocupa<;ao dos juristas diz respeito a possfvel dispropor<;ao que a 

clausula penal pas sa apresentar em rela<;ao ao todo contratual, levando a hip6teses 

de redu<;ao da pena pelos Tribunais. 
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0 C6digo de Comercio lnternacional tcheco estabelece em seu art. 191 o 

seguinte: "Se, no caso de contraven<;ao de obriga<;ao contratual as partes acordam 

pena convencional, ou, se, neste caso, tal pena e de outra forma interrompida eo 

devedor rtao executa sua obriga<;ao, o credor pode ex1g;r es.;,c:.; f:ic:na convt:mc;cnal, 

tenha sofrido ou nao dana em razao da contraven<;ao a obriga<;ao contratual". 

0 C6digo Civil Brasileiro contempla a materia em seus arts. 916 a 927, 

estabelecendo, dentre OS princfpios, que a clausula penal pode referir-se a 
inexecu<;ao total ou parcial da obriga<;ao, ou simplesmente a mora (art. 917); QLm 

quando se tiver cumprido parcialmente a obriga<;ao o juiz podera reduzir 

proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora, ou de inadimplemento 

(art. 924), e, ainda, que para exigir a pena convencional nao se exige que o credor 

alegue prejuizo (art. 927). 

5. 7 .4.17 Confidencialidade 

Em contratos que envolvam tecnologia, como os de utiliza<;ao de patentes, 

tecnicas industriais e outras informa<;oes que as partes necessitam manter sob 

regime confidencial, costumam etas adotar dispositivos contratuais que submetam o 

contrato a esse regime, criando san<;oes para casas de descumprimento. 

Exemplo: 

The parties shall not disclose to any third parties any confidential information and 
particularly business secrets or technical know-how, as well as a// documents which 
they receive from each other or which come to their knowledge in connection with the 
present Agreement. Such duty of confidentiality shall continue after the life of lhe 
present Agreement. 

5.7.4.18 A padroniza<;ao de termos e simbolos em contratos internacionais 

5.7.4.18.1 INCOTERMS 

Nos contratos internacionais certamente existem beneficios na utiliza«;ao de 

formas e clausulas Standard. Com etas ganham-se concisao e muitas vezes uma 

precisao conceitual dificil de atingir par outros meios que, de resto, demandariam 

longas defini<;oes. Assim, a utiliza<;ao de formas padronizadas e sincopadas, cujas 
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definig6es possam ser confiaveis porque universalmente aceitas, representara um 

fator de seguranga para o pacta quanta a expressao da manifestagao da vontade das 

partes e no que se relaciona a futuras controversias. 

i:::. o que ocorre e::m relagao aos iNCOTERMS, sigla em ingles que representa a 

expressao International Rules for Interpretation of Trade (Commercial) Terms. 

Quando comerciantes participam em um contrato de compra e venda, sao 

livres para negociar os termos especfficos de seu contrato. Estes termos incluem o 

prego, quantidade, e caracteristicas dos bens. Cada contrato internacional contera 

tambem o que e chamado de um INCOTERM. 

0 INCOTERM selecionado pelas partes envolvidas na transagao determinara 

que ha transferencia de obrigag6es entre as partes e que cada qual das partes tente 

assumir o menor nivel possivel de obrigag6es, au seja, quem paga o custo de cada 

segmento do transporte, quem e responsavel pelo carregamento e descarregamento 

dos bens, e quem carrega com o risco da perda em algum ponto do transporte 

internacional. 0 INCOTERM tambem determina a base da valuagao em aduanas da 

mercadoria importada. 

Os INCOTERMS sao administrados pela CCI - Camara de Comercio 

lnternacional em Paris e sao aderidos pelas principais nagaes participantes em 

comercio exterior. 

Em conexao com os trabalhos de revisao, foram feitas sugest6es dentro da 

equipe de trabalho da CCI para que os termos fossem apresentados de forma a 

facilitar a sua leitura e atendimento. Os termos foram entao agrupados em quatro 

categorias basicas diferentes. Essa apresentagao inicia-se com o unico termo 

atraves do qual o vendedor torna as mercadorias disponiveis para o comprador em 

seu proprio estabelecimento de origem (o termo "E" - ex Works); a seguir vern o 

segundo grupo, em que se requer que o vendedor entregue as mercadorias a urn 

transportador designado pelo comprador (os termos "F" - FCA, FAS e FOB); em 

seguida aparecem as termos "C", nos quais o vendedor devera contratar o 

transporte, mas sem assumir as riscos par perda ou dana as mercadorias ou custos 

adicionais devidos a eventos que ocorram ap6s o desembarago e despacho (CFR, 

CIF, CPT e CIP); e, finalmente, as termos "0", em que o vendedor tern de assumir 

todos os custos e riscos necessaries em levar as mercadorias ate o pais de destine 

(OAF, DES, DEQ, DDU e DDP). 
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Existem atualmente 13 INCOTERMS em usa. Todos os INCOTERMS 

existentes estao descritos abaixo, e ordenados de acordo com o nivel de 

responsabilidade do vendedor. 

Grupo E (Partida). ~oD l:..A.VV- o vendeuul rninimrza seu risco fazendo os bens 

disponiveis em sua fabrica ou Iugar de neg6cio. 

A Partir do Local de Produyao (EXW) - o vendedor (exportador) faz os bens 

disponfveis ao comprador (importador) no local de produc;ao do vendedor. 0 

comprador e responsavel par todos os custos, alfquotas, e seguro do transporte, e 

aceita o risco da perda dos bens imediatamente depois que os bens comprados sao 

colocados fora da porta da fabrica. 0 prec;o de Ex-Works nao inclui o pre~ de 

carregamento em caminhao ou embarcac;ao, e nenhum desconto e feito par conta de 

custos do despacho aduaneiro. Se a valuac;ao em aduana dos bens no pais de 

destino for FOB, os custos do transporte e seguro do local de produc;8o ate o porto 

de exportayao, devem ser adicionados ao prec;o de Ex-Works. 

Grupo F (Transporte Principal Nao Pago Pelo Vendedor). 

Livre no costado do navio (FAS). 

0 vendedor transporta os bens de seu Iugar de neg6cio, tramita o despacho 

de exportac;ao, e deixa os bens ao lado da embarcayao no porto de exporta~. Of1de 

a posse e risco de perda sao transferidos ao comprador. 0 comprador e responsavel 

par carregar os bens na embarcayao (a menos que especificado de outra manerra) e 

pagar todos as custos de envio ao destino final. 

Transportador livre (FCA). 

0 vendedor ( exportador) tram ita o despacho de exportac;ao e entrega os bens 

ao transportador e ao Iugar especificado pelo comprador. Se o Iugar escolhido for o 

Iugar de neg6cio do vendedor, o vendedor deve carregar os bens no veiculo do 

transporte; caso contrario, o comprador e responsavel pelo carregamento dos bens. 

0 comprador, assume posse da mercadoria e risco de perda da mesma a partir 

desse ponto e deve pagar par todos os custos associados com o transporte dos bens 

ate o destino final. 

Livre a bordo (FOB) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel pel a trans porte dos bens de seu Iugar 

de neg6cio e carrega-los na embarcac;ao no porto de exportac;ao e pelo tramite do 

despacho de exportac;ao. Assim que os bens cruzarem os trilhos do navio (o ponto 
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inicial do navio) o risco de perda e posse dos bens e transferido :ao comprador 

(importador). 0 comprador deve pagar por todos os custos do transportee do seguro 

a partir desse ponto, e fazer o despacho de importac;ao no pais de· destine. Uma 

transac;ao FOB leia-se: "FOB, porto de exportac;ao''. 

Exemplo: 

Supondo que o porto de exportac;ao seja Boston, uma transac;ao FOB leria 

FOB Boston. 

Se a valuac;ao em aduana tern base CIF, o frete e o seguro internacionais 

devem ser adicionados ao valor FOB. 

Grupo C (Transporte Principal Pago Pelo Vendedor) 

Gusto & frete (CFR) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel pel a tramitac;ao do despacho de 

exporta~o, entrega dos bens ap6s o trilho do navio no porto de exportac;ao pelo 

pagamento das despesas de frete internacionais. 0 comprador assume posse e risco 

de perda uma vez que os bens cruzam o trilho do navio. 0 comprador e responsavel 

pelas despesas do seguro, desembarque, allquotas de importac;ao e transporte ate o 

destino final. 

Se a valuac;ao em aduana tern base FOB, os custos de frete internacionais 

devem ser deduzidos do CFR 

Custo, seguro & frete (CIF) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel pel a entrega dos bens na embarcac;ao 

e pela tramitac;ao do despacho de exportac;ao. E tambem responsavel pela compra 

do seguro, com o comprador (importador) nomeado como beneficiario. 

A transfer€mcia de posse ocorre quando os bens cruzam o trilho da 

embarcac;ao. Se os bens forern danificados ou roubados durante o transporte 

intemacional, o comprador assume posse, e deve fazer uma reivindicac;ao baseada 

no seguro obtido pelo exportador. 0 importador deve tramitar o despacho de 

importa98o e e responsavel pelo transporte e seguro do porto ate o destine final. 0 

CIF pode ser usado como um lncoterm somente quando o transporte intemacional 

seja pelo menos parcialmente maritima. Se a valuac;ao em aduana tern base FOB, os 

custos de frete internacionais e seguro devem ser deduzidos do CIF. Uma transac;ao 

CIF lera CIF, porto de destine. 

Exemplo: 
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Supondo que os bens sejam exportados para o porto de Los Angeles, uma 

transagao CIF leria "CIF Los Angeles". 

Transports pago ate (CPT) 

0 vendedor (exportador) tramita o despacho de exportagao, entrega u~· b~ns 

ao transportador e e o responsavel pelos custos de transports ao Iugar de destine. A 

transferencia de posse ocorre uma vez que os bens sao transferidos ao 

transportador. 0 comprador deve assegurar os bens a partir desse ponto. Se a 

valuagao em aduana tern base FOB, os custos de frete internacionais devem ser 

deduzidos do CPT. 

Transports e seguro pago ate (CIP) 

0 vendedor tramita o despacho de exportagao transporta, entrego os bens ao 

transportado. A transferencia de posse ao comprador ocorre a partir desse ponto. 0 

vendedor e responsavel por custos de transports e de seguro ao Iugar de destino. 0 

comprador e responsavel por todos os custos, e risco de perda desse ponto para a 

frente. Sea valuagao em aduana tern base FOB, os custos de frete internacionais e 

seguro devem ser deduzidos do CIP. 

Grupo D (Chegada) 

Entregue na fronteira (OAF) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel por todos os custos envolvidos em 

entregar os bens ao porto de destino. A transferencia de posse ocorre na fronteira. 0 

comprador deve pagar os custos e assumir o risco de desembarque, despacho de 

importagao, e transports ate o destine final. Se a vaiuagao em aduana tern base 

FOB, os custos de frete internacionais e seguro devem ser deduzidos do OAF. 

Entregue a partir do navio (DES) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel para todos os custos envolvidos em 

entregar os bens ao porto de destine. Na chegada, os bens ficam disponiveis ao 

comprador (importador) a bordo da embarcagao. Consequentemente, o vendedor e 
responsavel por todos os custos e risos de perda antes do desembarque no porto de 

destine. 0 comprador (importador) e responsavel pelo descarregamento, custos de 

impastos, despacho de importagao, e fornecer transports e seguro ao destino final. 

Entregue a partir do cais (DEQ) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel para todos os custos envolvidos em 

transportar os bens ao cais no porto do destine. 0 comprador (importador) e 
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responsavel pelos custos de impastos, despacho de importac;ao, e fornecer 

transporte e seguro nacional no destino final. Se a valuac;ao em aduana tern base 

FOB, os custos de frete internacionais, seguro, e desembarque devem. ser deduzidos 

do D2J. 

Entregue Impasto nao pago (DDU) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel par todos os custos envolvidos para a 

entrega ate o destine final, onde os bens sejam colocados a ·disposic;ao do 

comprador. 0 comprador ( o importador) assume posse e risco de perda e deve 

tramitar o despacho de importac;ao e pagar impastos, transporte e seguro domestico 

ate o destine final. 

Entregue impasto pago (DDP) 

0 vendedor ( exportador) e responsavel para todos os custos envolvidos em 

entregar os bens ao Iugar de destine e par tramitar o despacho de importac;ao. Sob 

urn INCOTERM DDP, o vendedor fornece literalmente a entrega porta a porta, 

incluindo o despacho de exportac;ao e importac;ao. A transferencia de posse ocorre 

quando os bens sao entregues ao comprador. Assim o vendedor assume todo o risco 

de perda ate que os bens cheguem ate o comprador. Uma transac;ao de DDP lera o _ 

Iugar de destino Para o exemplo, bens sao importados atraves de Baltimore e 

entregues em Silver Spring, o lncoterm leria "DDP, Sl1ver Spring". Sea valuac;ao em 

aduana tern base CIF, os custos de desembarque, impastos e transporte nacional no 

pais de destine devem ser deduzidos do DDP, para chegar a urn valor CIF. 

Embora quando usados em neg6cios mercantis internos em relac;ao aos 

Estados tais termos tenham urn significado relativamente preciso devido a sua 

recepc;ao pelos c6digos ou pela praxe comercial domestica, correm o risco de serem 

menos precisos na pratica internacional. Apesar de sua universalidade, os lncoterms 

nao conseguiram anular todas as diferenc;as existentes em prol de uma absoluta 

padronizagao, persistindo em alguns paises, em certos ramos de comercio, usos 

comerciais que lhe sao peculiares. Par isso e importante que os contratantes estejam 

atentos para as especificac;6es de seu ramo de neg6cios, acrescentando aos termos 

variantes que sejam de seu interesse, mesmo que elas nao estejam inclufdas nos 

termos usuais. 

A aplicac;ao pratica dos INCOTERMS repousa na fixac;ao do ponto crftico em 

que ha transferencia de obrigac;6es entre as partes, ou seja, quando o vendedor e 



90 

considerado legalmente isento de responsabilidades sabre a mercadoria entregue ao 

comprador, tendo direito a receber o pagamento convencionado, uma vez que a 

partir desse ponto os riscos de operac;ao passam a correr par conta da outra parte. 

Deve ser desde 1ogo ui!s::;,pada a crt.: 1-;a infunuada e que as vezes e 

manifestada par alguns comerciantes de que os direitos e obriga96es abrangidos 

pelo termo utilizado estender-se-iam a todas as opera96es ligadas ao contrato de 

venda, tais como transportes, seguros e acordos de financiamento. Eles dizem 

respeito apenas as obriga9bes primarias do comprador e do vendedor. 

Nos contratos de compra e venda de mercadorias e normal que a cada qual 

das partes tente assumir o menor nfvel possfvel de obriga96es. Assim, o vendedor 

prefere vender ex Works ( expressao tambem utilizada como ex factory, ex 

warehouse, ex plantation etc.) em que suas obriga96es sao as mais limitadas, 

consistindo praticamente em colocar a mercadoria no seu estabelecimento a 

disposic;ao do comprador, eo comprador prefere cornprar DDP (delivery duty paid), 

em que as obriga96es do vendedor sao as mais abrangentes , compreendendo 

colocar a mercadoria a disposi9ao do comprador, pagos os tributos, no Iugar de 

destino convencionado, no pafs importador. 

Na pratica comercial, no entanto, surgem outras variaveis que intervem no 

processo de escolha dos INCOTERMS. Sao muitos os exemplos dessas variaveis. 

Muitas vezes interessa ao exportador vender CFR, CIF (em que o vendedor fornece 

a 1icen98 de importa9ao par sua conta e risco e assume os custos dos impastos de 

exporta9ao), para exercer maior controle sabre o pre9o final do produto e torna-lo, 

assim, mais competitive no ambito do mercado em que pretende exercer influencia. 

5. 7 .4.19 Credito documentario 

Como urn instrumento indispensavel na condu9ao de neg6cios internacionais 

surgiu a necessidade de dotar o chamado credito documentario de defini96es 

standard e terminologia uniforme. A ICC tomou a si esta iniciativa, e, a partir de uma 

publica9ao de 1924 da Uniao Sindical dos Bancos Franceses, ass1m como da revisao 

de regras formuladas nos Congresses da ICC de 1933 e 1951, os resultados de urn 

primeiro manual apareceram em 1962. 

Os 55 artigos das Regras e Usos Uniformes Relatives aos Creditos 
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Documentaries aplicam-se a todos os creditos documentaries, incluindo as cartas de 

credito stand by, e obrigam a todas as partes contratantes, exceto quando 

expressamente previsto em contrario nos documentos pertinentes. Essas regras 

tarao parte integrante de todo credito documentano qu~ ~Stlpular expressC:unente que 

ele se acha submetido as citadas regras do Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits (1983 revision, ICC Publication 400) ou as Regles et Usances 

Uniformes Relatives aux Credits Documentaires (revision 1983, Publication 400 ICC). 

Genericamente, as Creditos Documentaries sao representados por cartas de 

credito garantidoras de opera<;6es de importa<;ao e exporta<;ao. Neste sentido uma 

carta de credito e urn documento obrigacional dado por urn banco em nome do 

importador, garantindo o pagamento ao exportador de urn determinado valor em 

certo espa<;o de tempo, desde que o exportador apresente ao banco documentos 

que estejam em conformidade com os que se acham referidos na carta. 

Os beneficios do sistema de credito documentario residem naturalmente em 

que, desde que o credito seja emitido e confirmado por urn banco de primeira linha e 

o exportador atenda a todas as condi<;Qes do credito, o pagamento estara garantido. 

Com efeito, desde que o banco notificante confirme a carta de credito, nao mais 

havera risco de nao pagamento, exceto, e clara, no remota caso de insolvencia db 

proprio banco que confirmar a carta de credito. De outre lado, o importador estara 

assegurado de que o pagamento ao exportador somente sera feito ap6s terem side 

satisfatoriamente atendidas as condi<;6es de opera<;ao. 

0 art. 54 das Regras assegura a transferibilidade do credito, mediante aviso 

do beneficiario, que tern o direito de requerer ao banco encarregado o pagamento ou 

da aceita<;ao da carta au, ainda, a todo banco habilitado a efetuar a negocia~. que 

permita a utiliza<;ao do credito, total ou parcialmente, por uma ou mais outras partes 

(au segundos beneficiaries) de a cor do com as precondi<;6es referidas no citado art. 

54. 

As cartas de credito observam em sua emissao condi¢es de modele 

padronizado, cuja padroniza<;ao e periodicamente revisada pela ICC de Paris. 
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5.7.4.20 Regras padronizadas para garantias contratuais 

Ainda a ICC, neste caso em cooperac;ao com entidades intergovernamentais e 

entidades comerciais internac1onais, particularmente a Comissao das Nagoes Ui 1idas 

para a Legislagao comercial internacional (UNCITRAL), vern editando regras 

padronizadas para assegurar praticas uniformes de garantias contratuais baseadas 

no equilibria entre as interesses das partes envolvidas em projetos e contratos 

internacionais. 

Tais regras, que se encontram hoje reunidas na Publicac;ao da ICC- Uniform 

Rules for Contract Guarantees, tern como objeto introduzir urn elemento de confianca 

nas contratac;6es internacionais, dispondo sabre o oferecimento de garantias (a 

serem dadas par bancos, companhias seguradoras e outros garantidores) para 

protec;ao da parte contratante (beneficiaria) no caso de que aquela que tiver 

adjudicado o contrato (principal) veja-se impossibilitada au deixe de cumprir com 

suas obrigag6es contratuais. 

A aplicac;ao das regras, evidentemente, e voluntaria, podendo ser feita 

menc;ao no contrato au no proprio instrumento de garantia de que a mesma se 

"subordina as Regras Uniformes para Ofertas, Performance e Garantias de 

Pagamento" ("Garantias Contratuais") da Camara lnternacional de Comercio e que 

as referidas Regras obrigam a todas as partes, a menos que seja expressarnente 

disposto em sentido contrario no contrato au no instrumento de garantia, au sem 

qualquer de seus aditivos. 
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6 AS TENDENCIAS NA REGULA<;AO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

Um elemento destacado na pratica negocial recente e a consolida~o e o 

desenvolvimento da arb'itragem cornercial internacional como alternativa para as 

jurisdigoes estatais. 0 fundamento aqui e valorizar em que medida a contraposigao 

entre a justiga estatal e a justiga arbitral determina a existencia de diferengas no 

regime jurldico dos contratos internacionais. 

Tipicamente destaca-se que as camaras arbitrais desfrutam de maior 

liberdade, pais a diferenga com o que ocorre nos tribunais estatais e que nao estao 

obrigados a aplicar a norma do foro sabre a determinagao da lei escolhida pelas 

partes. 

Este dado reflete-se no alcance das regras sabre a lei aplicavel no fundo 

contidas nas legislagoes nacionais sabre a arbitragem, mais avangadas, que se 

limitam a recolher o principia da autonomia privada conflitual dos contratantes e a 

estabelecer que na sua ausencia, as arbitros possam aplicar as normas que 

considerem mais oportunas, inclusivamente as Princfpios relatives aos contratos 

comerciais internacionais, sabendo que as arbitros nao ficam vinculados par esse 

tipo de normas e que a impossibilidade de que os juizes controlem o Direito aplicado 

pelos arbitros ou 0 fundamento da sua decisao. 

As convengoes internacionais, assim como os regulamentos institucionais de 

arbitragem, tambem se caracterizam pela sua flexibilidade ao regular o direito 

aplicavel na sua essencia, estabelecendo a primazia da autonomia privada, sem, no 

entanto, fixar criterios que determinem como os arbitros devem precisar as normas a 

aplicar (art. 17 do regulamento de Arbitragem da CCI, aprovado em 8 de Abril de 

1997). Na pratica arbitral, a falta de eleigao pelas partes, conhece solugoes muito 

diversas para a resposta a esta questao, com o recurso a urn sistema de Direito 

lnternacional Privado, a varios desses sistemas aplicados cumulativamente 

(fraccionamento au Deper:;age), au a determina~o direta das normas aplicaveis, 

identificando au nao o ordenamento estatal como aplicavel 

Assim, a diferenciagao entre as tribunais estatais e as arbitrais nao oculta a 

existencia de notaveis semelhangas no procedimento assim como nos efeitos das 

decisoes, o que corresponde com a natureza na essencia judicial da fun~o que 

desempenham as arbitros e com a constatagao de que coincide com a fungao que 
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cumprem os tribunais estatais ao solucionar litigios equivalentes. 

A ideia de que, as normas juridicas a serem aplicadas para a solugao de uma 

controversia resulta, substancialmente, do carater estatal ou arbitral do 6rgao 

decis6rio nao parece ser razoavel e nao cornpaaece com a ide1a de que a verdade 

jurfdica dependa da natureza da autoridade que a formula. 

A experiencia demonstra que nas suposi¢es em que camaras arbitrais 

consideram necessaria a determinagao da lei aplicavel ao contrato, tendem a 

localizar este no ordenamento estatal, como fazem os magistrados - muito 

ilustrativos sao na pratica recente, por exemplo, o laudo parcial sobre a lei aplicavel 

no assunto 5.314 (CCI) (Yearbook C.A. vol. XX, 1995, p. 35-40), com fulcro em 

criterios utilizados em sistemas de Direito lnternacional Privado, se bern que a maior 

flexibilidade de que dispoe para concretizar as regras aplicaveis conduz a que a 

localizagao em urn ordenamento nacional nao seja urn criteria geral que imponha nos 

mesmos termos de que nos tribunais estatais e, inclusive e frequente a referencia a 
lex mercat6ria como lei aplicavel ao contrato (Oecisao de 08 de Margo de 1996 da 

Camara de Arbitragem de Paris, Yearbook C.A. vol. XXII, 1997, p. 28-34), bern como 

dos Principios relatives aos contratos comerciais internacionais ("Rassegna 

Giurisprudenziale su Principi UN/DROIT dei Contrati Commerciali lntemazionalr, in 

DC/, no 15.1, Milano, 2001, p. 169-225). 

Mesmo assim, a tomada de posi<;ao favoravel para a convergencia do regime 

normative aplicado pelos juizes e pelos arbitros e importante ao valorizar a 

repercussao na regula<;ao dos contratos internacionais de normas elaboradas sem 

participagao estatal direta. 

A tendencia para se recorrer a arbitragem no ambito do comercio internacional 

corresponde, em certa medida aos receios que suscita a pratica judicial para localizar 

sistematicamente os contratos comerciais em urn ordenamento nacional. A criagao 

de normas materiais uniformes relativas as diversas transac;Oes comerciais 

internacionais supoe uma reagao perante a carencia atribuidas a propria tecnica 

conflitual, que levam a necessitar a elaboragao de normas extra nacionais de. direito 

material privado, superadoras das regras de conflito como uma resposta de 

qualidade muito superior aos problemas transnacionais. 

A partir destas perspectivas, ressalva-se o carater contradit6rio e inaceitavel 

da solugao que trazem as normas de conflito, que nacionalizam as transagoes 



95 

conectadas a mais de urn Pals e conduzem a sua regulamentac;ao per uma norma 

nacional, tipicamente idealizada para as transac;oes puramente internas. 

A empregabilidade das tecnicas conflituais para a caracterizagao do regime 

jurld1co das transac;oes comerciais internacionais apresenta aetic~t!:n~laS. Estas 

divergencias destacam-se as relativas a dificuldade em garantir a seguranc;a juridica, 

valor sem duvida fundamental na ordenagao do proprio comercio internacional. Per 

outre lade, como os criterios utilizados pelas regras de conflito para localizar os 

contratos plurilocalizados variam de urn Pais para outre, somente e possivel 

conhecer as normas que determinam a lei aplicavel a urn contrato quando nao 

existem duvidas acerca do Estado cujos tribunais decidam acerca do litigio, 

ressalvados as cases onde exista uma unificac;ao das normas de conflito, como 

ocorre na Uniao Europeia. 

Determinada a regra de conflito aplicavel, pede nao existir certeza acerca do 

resultado que conduz, em particular como conseqOencia da tendencia para elencar 

os criterios de conexao de alguma flexibilidade que garanta o respeito pelo principia 

des vinculos mais estreitos. 

Assim, uma vez indentificado o ordenamento aplicavel nao acabam as 

dificuldades, pois quando a regra de conflito remete para uma lei forense, aparecem 

as obstaculos inerentes a aplicagao judicial do Direito estrangeiro, que podem 

ocasionar a sua nao aplicagao, se nao se consegue conhecer com certeza e precisao 

suficientes o conteudo do ordenamento. Inclusive se a regra de conflito conduz ao 

ordenamento interne do tribunal que e conhecedor da controversia, a previsibilidade 

do regime juridico do contrato pede ser escassa tendo em conta as dificuldades 

presentes nos ordenamentos nacionais respectivos a determinagao da 

admissibilidade, validez e disciplinas normativas des contratos atipicos, tao comuns 

ao comercio internacional. 

Assim, para que os estudiosos e as usuaries do comercio intemacional melhor 

entender e aplicar este Direito, impoem-se valorizar as vias de superagao dessa 

situac;Bo e a eventual aptidao das alternativas au complementos disponiveis de 

maneira a melhor aplicar as normas de conflito nas relac;oes comerciais 

internacionais. 
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CONCLUSAO 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar as caracteristicas do setor 
•, 

de operadores logisticos no l:kasil, de rorma a tambem obtermos uma avalia~o 

comparativa do mercado brasileiro com o dos Estados Unidos - pals mais 

desenvolvido no que diz respeito a loglstica. 

0 mercado de prestac;ao de servic;os loglsticos vern crescendo muito 

rapidamente em todo o mundo e, por consequencia, tam bern no Brasil. Sao varias as 

evidencias deste fenomeno. Na industria qulmica norte americana, o numero media 

de atividades logisticas terceirizadas, por empresa, cresceu de 1,5 para 5,5, no 

perfodo entre 1989 e 1995, indicando uma forte tendencia de aumento do escopo de 

servic;os loglsticos terceirizados. Na mesma epoca, uma reportagem da revista 

Fortune indicava que 60% das 500 maiores empresas por ela listadas terceirizavam 

pelo menos uma das atividades que compoem seu processo logfstico, uma evidemcia 

do nlvel de difusao da pratica de terceirizac;ao loglstica. Outra pesquisa envolvendo 

os mercados Europeu e Norte Americana, mostrou que 78% dos gerentes europeus, 

e 46% dos americanos entrevistados afirmaram · estar comprometidos com a 

terceirizac;ao de suas atividades logisticas, e que a tendencia era a de aumentar o 

numero de atividades terceirizadas. 

0 resultado de tudo isto tern sido o rapido crescimento da industria de 

prestadores de servic;os logisticos, como bern mostram os levantamentos da 

Armstrong & Associates . Entre 1996 e 1998, a receita operacional dos 56 maiores 

prestadores de servic;os logfsticos norte americanos aumentou de US$ 28,5 bilhaes 

para US$ 39,6 bilhoes, o que corresponde a uma taxa media de crescimento de 

cerca de 18% ao ano. 

No Brasil, apesar do processo de terceirizac;ao das atividades loglsticas ainda 

ser relativamente recente, e de nao existirem estatisticas confiaveis, o potencial de 

mercado parece ser elevado. Estudo do Banco Mundial estima que somente os 

gastos com transportes no pals sejam equivalentes a 10% do PIB, o que 

corresponderia a cerca de US$ 60 bilhoes. Os grandes prestadores de servic;os 

loglsticos internacionais parecem ter percebido este potencial. A partir de 1997 

empresas como Ryder, Penske Logistics - em joint venture com a Cotia Trading, Me 

Lane (do grupo Wall Mart) -, Mark VII, Emery Worldwide, Hellmann Logistics, Danzas 
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e Mosolf passaram a desembarcar no pais, se juntando a urn crescerite numero de 

empresas brasileiras, como Columbia, Cometa, Metropolitan, Delara, Marbo, 

Mercurio, Hercules e Delta, que ja vinham tendo crescimento substancial neste 

mercado. 

Embora bastante recente, a industria de Prestadores de Servic;os Logisticos 

(PSL) vern evoluindo rapidamente no Brasil. Uma das consequencias desta 

evolu<;ao, tem sido, o surgimento de varios formatos de atuac;ao, que tern levado a 

uma dificuldade de categorizac;ao dos prestadores de servic;os logisticos. Pouco 

tambem se conhece sabre as principais barreiras e oportunidades para atuac;ao 

destas empresas no Brasil. 

As possibilidades de terceirizac;ao das atividades logisticas sao inumeras. Par 

esta razao, nos paises onde as atividades dos PSL estao mais desenvolvidas, a 

segmentac;ao do mercado vern aumentando, incluindo desde a simples terceirizac;ao 

de · atividades de transports ate a contratac;8o de terceiros para operar todo o 

processo logistico. 

Devido ao aumento da importancia e complexidade das terceirizac;oes 

logisticas, vern aumentando a preocupac;8o com urn melhor conhecimento destas 

atividades. 

Ha, no entanto, algumas discrepancias importantes, principalmente no que diz 

respeito aos problemas, como a complexidade dos impastos e a pessima infra

estrutura dos modais no Brasil, e ao que esta ocorrendo dentro do setor, como as 

melhorias apontadas nos sistemas de informac;ao brasileiros. 

Hoje em dia e muito comum se fazer a terceirizac;ao de servic;os. Contrata-se 

operadores logisticos, consultores, mao-de-obra em movimentac;ao & armazenagem, 

armazens, transportadoras, etc. Para toda a contratac;ao, e muito importante que se 

fac;a urn contrato bern feito, para que nenhuma das partes tenha surpresas 

desagradaveis, durante a vigencia dos trabalhos. Para isso, e fundamental saber de 

tudo que possa ser registrado como direitos e deveres, a fim de que se feche todas 

as brechas existentes para o nao cumprimento. 
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