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Prefácio

A atividade acadêmica proporciona aprendizado constante, na qual 
por meio de engajamento e discussões em sala de aula nossos alunos sentem-se 
encorajados a produzir cada vez mais trabalhos científicos. A presente obra é o 
reflexo do empenho dos alunos do Mestrado da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – PUC/SP em alcançar a excelência na pesquisa acadêmica.

As discussões com os mestrandos sobre temas diversos de Direito 
Internacional proporcionou a nós – a mim e ao Professor Cláudio – publicarmos 
o terceiro volume do livro “Direito Internacional em Análise”. Cumpre-nos, 
enquanto educadores, manter o incentivo para que mais artigos científicos de 
qualidade, como os que compõem essa obra, sejam publicados. 

Cláudio e eu, coordenadores desta obra, somos professores tanto da 
Graduação quanto do Programa de Mestrado em Direito. O Professor Cláudio é 
responsável pelas cadeiras de Arbitragem Internacional, Direito Internacional 
Privado e Direito Internacional do Comércio na graduação e, na pós-graduação, 
coordena a sub-área do Direito Internacional. Importante registrar que esta obra 
também contém os ensinamentos e reflexões dos Professores Antônio Márcio 
da Cunha Guimarães e Carlos Roberto Husek, estimados amigos e destacados 
internacionalistas que também lecionaram para grande parte dos autores desta obra.

Assim, dentro de uma lógica multidisciplinar, buscamos tornar nossas 
aulas e discussões mais dinâmicas e aprofundadas, a partir dos acontecimentos 
cotidianos que impactam nossas vidas. Não é por outra razão que temas como 
“Internacionalização e Unificação do Direito Comercial Internacional”, “Insolvência 
Internacional”, “Transações Comerciais e Pagamentos Internacionais”, “Autonomia 
da Vontade” e “Contratos Internacionais e Cláusulas de Hardship”, dentre outros 
temas de igual relevância, encontram-se presentes nessa obra.
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Para o terceiro volume, convidamos a mestre Ana Carolina Souza 
Fernandes, ex-aluna da PUC/SP, para organizar esta obra. Diplomada mestre 
recentemente, é uma estudiosa e dedicada à vida acadêmica, sempre em busca de 
novos desafios, conjugando sua área de atuação profissional (mercado financeiro 
e de capitais) com a academia. Adicionalmente, fez com excelência seu estágio 
docência na graduação em Direito na PUC/SP, quando do seu mestrado. 

Finalizo esse prefácio agradecendo a colaboração de todos os 
autores: Ettore Alves Rigo de Lima Botteselli, António Manuel França Aires, 
Eduardo Garcia de Lima, Déia Virginia T. Holzmann, Silvia Ferraz Ivamoto, 
Luiz Fernando P. de Oliveira, Bernardo Gonçalvez Siqueira, Renato Scardoa e 
Thomas Law. Sem dúvida, vocês contribuíram imensamente no trato de questões 
pertinentes ao Direito Internacional, engrandecendo o debate. De nossa parte, 
esperamos voltar vê-los em breve nos próximos volumes.

São Paulo, primavera de 2015.

Vladmir oliVeira da silVeira

Advogado 
Professor de Direito  

Internacional da PUC/SP
Professor e Coordenador do Programa  

de Mestrado em Direito da Uninove/SP
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O terceiro volume desta coletânea deu-se, em grande parte, a partir 
das reflexões dos alunos do Programa de Mestrado da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP, na disciplina de Relações Econômicas 
Internacionais, sob responsabilidade do Professor Doutor Cláudio Finkelstein e 
assistência do Professor Doutor Vladmir Oliveira da Silveira.

A obra tem como intuito compartilhar a todos os interessados as 
pesquisas desenvolvidas no âmbito do Direito Internacional e das Relações 
Econômicas Internacionais, incentivando a pesquisa científica e propiciando 
algumas respostas às indagações de profissionais que lidam diariamente com as 
temáticas aqui propostas. Por essa razão, a presente obra está dividida em duas 
partes, a saber: comércio internacional e contratos internacionais.

A primeira parte da obra, tratando de “Comércio Internacional”, 
tem início com o artigo “Princípios do Unidroit: Internacionalização e Unificação 
do Direito Comercial Internacional”, escrito por Ettore Alves Rigo de Lima 
Botteselli, que analisa a necessidade de se consolidar e unificar a forma de 
interpretação das normas e regras que regem o comércio internacional, conforme 
proposto pela Convenção das Nações Unidas para a Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias, abordando, inclusive, os princípios do Unidroit, com vistas a 
assegurar uma interpretação uniforme e internacional das normas e dos contratos.

Em seguida, António Manuel França Aires apresenta o artigo 
intitulado “Insolvência Internacional”, na qual se destina a (i) dar uma 
perspectiva histórica da evolução dos aspectos e soluções legais para falências 
internacionais; (ii) mostrar os cenários atuais no âmbito dos tratados, lei interna 
e lei modelo, bem como a evolução histórica de tais estatutos; (iii) discutir 

Apresentação
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os princípios principais subjacentes aos conflitos de lei e de competência nas 
falências internacionais; (iv) demonstrar o ambiente legal para as falências 
internacionais no Brasil; (v) examinar as jurisprudências de determinadas e 
principais jurisdições e, finalmente, (vi) apresentar sugestões de mudanças à lei 
que poderiam ser implementadas no nosso País.

Eduardo Garcia Lima, por sua vez, no artigo “Arbitragem 
convencionada em Contrato Internacional e os Efeitos do Advento da 
Recuperação Judicial ou Falência”, investiga os efeitos da recuperação judicial 
ou falência na convenção de arbitragem em contratos internacionais.

Na sequência, Déia Virginia T. Holzmann analisa, em seu artigo 
“Transações Comerciais e Pagamentos Internacionais”, os costumes do mercado, 
instrumentos e mecanismos jurídicos atualmente existentes e utilizados no 
âmbito do comércio internacional, sob a perspectiva de proteção dos riscos 
intrínsecos às partes contratantes. Neste sentido, apresenta as principais 
alternativas possíveis para a constituição de elos de proteção para as partes 
que visam prover maior segurança nas transações e fomentar o crescimento do 
comércio internacional.

Por outro lado, a segunda parte da obra, que trata sobre “Contratos 
Internacionais”, Silvia Ferraz Ivamoto contribui com o artigo “O Princípio da 
Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais”, na qual é abordada a questão 
da globalização e o aumento na quantidade de contratos internacionais, deparando-
se, pois, cada vez mais com situações em que os contratos internacionais buscam se 
valer do princípio da autonomia da vontade para eleger as regras de direito adequadas 
e atender aos anseios e expectativas do operador do comércio internacional. Nesta 
esteira, não obstante o princípio da autonomia da vontade das partes quanto à escolha da 
legislação aplicável ser amplamente aceito, no Brasil a legislação atual não reconhece 
expressamente sua existência, exceto no que se refere à Lei de Arbitragem Brasileira. 
Analisou-se, portanto, o princípio da autonomia no ordenamento jurídico brasileiro, 
no que se refere às diversas interpretações em relação ao artigo 9º e parágrafos da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

No artigo “O Princípio da Autonomia da Vontade nos Contratos 
Internacionais e suas Limitações no Brasil e no Exterior”, Luiz Fernando P. de 
Oliveira analisou o princípio da autonomia da vontade no direito internacional, 
em especial nas relações de trabalho e de consumo, tratada pela Convenção de 
Roma de 1980 e no direito pátrio, cuja autonomia da vontade é limitada pela 
ordem pública, bons costumes, soberania nacional e fraude à lei. 

Bernardo Gonçalves Siqueira, em seu artigo “Os Contratos 
Internacionais e a Aplicação das Cláusulas de Hardship, Força Maior e de 
Limitação de Responsabilidade”, argumenta que o mundo globalizado traz 
a necessidade de novas compreensões, na medida em que o conhecimento 
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limitado aos costumes mercadológicos locais não são mais suficientes. Ato 
contínuo, parte da premissa de que por meio de negócios firmados entre agentes 
pertencentes a diferentes sistemas legais, haverão novos riscos que, do ponto 
de vista jurídico, hão de ser superados e mitigados, a fim de prover a necessária 
segurança jurídica, também nas relações internacionais.

“A Cláusula de Hardship e o Equilíbrio Econômico-Financeiro 
dos Contratos Administrativos”, escrito por Renato Scardoa, apresenta reflexões 
sobre a cláusula de hardship, consagrada no direito comercial internacional como 
mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e a sua aplicação 
nos contratos celebrados pela administração pública, com o intuito de apurar 
se a adoção das cláusulas de hardship em contratos administrativos encontram 
fundamento na legislação brasileira e quais os limites de sua utilização.

Por fim, Thomas Law finaliza essa obra com o artigo “Comentários 
ao Artigo 25 da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra 
e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) – Quebra Fundamental do 
Contrato (Fundamental Breach)”, que aborda a aplicação da violação essencial 
do contrato, perquirindo sobre alguns termos como “prejuízo substancial”, 
“imprevisibilidade” e “pessoa ponderada”. Além disso, foi abordado o caso 
simulado oriundo do Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Esse terceiro volume do Direito Internacional em Análise reúne, 
portanto, a resultado dos estudos desenvolvidos por mestrandos, cuidadosamente 
selecionados para compor essa obra.

Boa Leitura!

São Paulo, primavera de 2012.
ana Carolina souza Fernandes
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PRINCÍPIOS DO UNIDROIT:
A UNIFORMIZAÇÃO DO DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL

Ettore Botteselli1

Sumário: Considerações Iniciais. 1. Princípios do UNIDROIT. 1.1. 
Liberdade contratual. 1.2. Liberdade de forma. 1.3. Força obrigatória 
do contrato (pacta sunt servanda). 1.4. Normas imperativas (jus cogens). 
1.5. Exclusões ou modificações efetuadas pelas partes. 1.6. Interpretação e 
integração dos Princípios. 1.7. Boa-fé. 1.8. Comportamento contraditório 
(venire contra factum proprium). 1.9. Usos, costumes e práticas. 1.10. 
Notificação. 1.11. Favor Contractus. Conclusão. Referências. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Convenção das Nações Unidas para a Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias, também conhecida pela sua sigla em inglês, CISG (Convention 
for International Sale of Goods), foi aprovada em 11 de abril de 1980. Todavia, a 
comunidade internacional tem buscado uniformizar as regras relacionadas à compra 
e venda internacional de mercadorias desde a década de 1930. 

No caminho de buscar a uniformização do direito comercial 
internacional, o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado – 
UNIDROIT foi criado em 1926 como um órgão auxiliar da Liga das Nações. 

Trata-se de uma organização intergovernamental independente, 
sediada em Villa Aldobrandini (Roma), com o objetivo de pesquisar as 
necessidades e os métodos para modernizar e harmonizar as relações comerciais 
internacionais entre partes privadas e os Estados e, por meio da criação de 
regras e princípios, uniformizar a relação entre tais entidades. Atualmente, o 
UNIDROIT possui 63 Estados-Membros, dentre os quais o Brasil. 

Antes da aprovação da CISG, a comunidade internacional teve 
duas experiências frustradas na tentativa de uniformizar as regras do comércio 
internacional, podemos destacar, a título exemplificativo, a Conferência de Haia, 
onde duas convenções foram propostas, sendo a primeira a Lei Uniforme para 
Venda Internacional de Mercadorias (Uniform Law on the International Sales 

1  Advogado da área de Direito Societário, Contratos e Fusões e Aquisições do escritório De Luca, 
Derenunssson, Schuttoff e Azevedo Advogados – DDSA Advogados. Especializado em Direito 
Societário pela FGV/SP - GVLaw. Mestrando em Direito Comercial pela PUC/SP. Integrante do 
Grupo de Estudos de Arbitragem da PUC/SP. Coach da equipe da PUC/SP no Vis International 
Commercial Arbitration Moot e da Competição Brasileira de Arbitragem. Membro da AIJA - 
Association Internationale des Jeunes Avocats.
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of Goods – ULIS) e a Lei Uniforme para a Formação dos Contratos de Venda 
Internacional de Mercadorias (Uniform Law on the Formation of Contracts for 
the International Sale of Goods). Os dois textos passaram a vigoram em 1972, 
no entanto, apenas nove países ratificaram tais convenções.  

Após a aprovação da CISG em 1980, outro importante marco 
para uniformização do direito internacional privado foi à publicação pelo 
UNIDROIT dos Princípios do UNIDROIT para Contratos Internacionais, em 
1994, sendo que a sua última atualização ocorreu em 2010. 

Ainda que o texto da CISG já abarcasse tais princípios, o 
UNIDROIT consolidou os princípios do comércio internacional, por meio de 
um texto com 185 artigos, que solidificou a forma de interpretação dos contratos 
comerciais internacionais, evitando interpretações errôneas e tendenciosas. 

O presente trabalho possuiu o escopo de demonstrar de forma 
pontual os principais princípios do UNIDROIT, que norteiam a interpretação dos 
contratos comerciais internacionais, permitindo a unificação e, principalmente, 
a internacionalização das regras que regem o comércio internacional. 

1. PRINCÍPIOS DO UNIDROIT 

Dentre os princípios mais importantes do UNIDROIT, que 
norteiam o comércio internacional e estão presentes no texto da CISG, 
podemos ressaltar: liberdade contratual, liberdade de forma, força obrigatória 
do contrato (pacta sunt servanda); normas imperativas (jus cogens); exclusões 
ou modificações efetuadas pelas partes; interpretação dos princípios; boa-fé; 
comportamento contraditório (venire contra factum proprium); usos, costumes 
e práticas; notificação; e preservação do contrato.   

1.1. LIBERDADE CONTRATUAL

A liberdade contratual é um dos princípios mais importantes do 
comércio internacional, pois confere às partes a autonomia para celebrarem 
um contrato e definirem o seu conteúdo2. O princípio da liberdade contratual 
está pautado pelo direito das partes decidirem de forma livre com quem irão 
contratar e oferecer os seus produtos, bem como em escolherem os termos e 
obrigações que irão reger o negócio jurídico. O presente princípio também 
pauta a liberdade de competição, pois assegura a liberdade de escolha seja do 
comprador, seja do vendedor, em celebrar determinado contrato. 

É interessante pontuar que mesmo com a liberdade contratual 
conferida às partes, existem alguns limites que devem ser observados, tal como 
a ordem pública e os bons costumes. 

2  “Article 1.1. – Freedom of Contract: The parties are free to enter into a contract and determine its 
content”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
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Todavia, alguns Estados, em razão dos seus princípios basilares ou 
em decorrência de fatores econômicos, impõem algumas exceções à liberdade 
de contratar. O Brasil, por exemplo, por meio do artigo 104 do Código Civil, 
estabelece que a validade do negócio jurídico está condicionada ao cumprimento 
dos seguintes requisitos: 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Outros dois exemplos que ilustram limites à autonomia da vontade 
estão na Constituição Federal do Brasil:

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa 
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez 
anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sede no País. 
§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento 
do capital total e do capital votante das empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, 
a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez 
anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das 
atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.  
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;  
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VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 

 
Ainda podemos ilustrar o limite previsto no Código Brasileiro 

de Aeronáutica, o qual restringe participação de estrangeiros ou de capital 
estrangeiro em empresas de aviação3.

Tais exemplos ilustram que a autonomia conferida às partes possui 
algumas limitações, as quais devem ser obedecidas para que o negócio jurídico possa 
ser considerado válido. Esses limites podem decorrer tanto da esfera nacional quanto 
da esfera internacional, uma vez que também existe uma ordem pública internacional. 

Ainda, outro ponto ilustrativo em nosso ordenamento pátrio é a 
regra prevista no artigo 421 do Código Civil4, a qual limita a liberdade contratual 
na função social do contrato. 

Nesse sentido, a autonomia da vontade, que norteia o princípio da 
liberdade contratual, confere as partes uma autonomia sobre as suas relações 
jurídicas e sobre os negócios jurídicos celebrados; contudo, tal liberdade possui um 
limite, que deve ser observado tanto no âmbito nacional quanto no internacional.

1.2. LIBERDADE DE FORMA 

O princípio da liberdade de forma5 está diretamente atrelado 
ao princípio da liberdade contratual, pois as partes possuem a autonomia de 
determinar a forma pela qual irão celebrar o negócio jurídico, sem a necessidade 
de se observar determinada forma ou regra.

3  “Art. 181. A concessão somente será dada à pessoa jurídica brasileira que tiver: (...)  II - pelo 
menos 4/5 (quatro quintos) do capital com direito a voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa 
limitação nos eventuais aumentos do capital social; III - direção confiada exclusivamente a brasileiros. 
§ 1° As ações com direito a voto deverão ser nominativas se se tratar de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima, cujos estatutos deverão conter expressa proibição de conversão das ações 
preferenciais sem direito a voto em ações com direito a voto. (...) § 4° Desde que a soma final de ações 
em poder de estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto) do capital, poderão as pessoas 
estrangeiras, naturais ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital”. BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986. Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 
4  “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato”. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.
5  “Article 1.2. – No form required: Nothing in these Principles requires a contract, statement or any 
other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including 
witnesses”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010. 
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Tal princípio está contido na CISG6, com uma redação bastante 
semelhante ao do UNIDROIT, pois estabelece que o contrato de compra e venda 
internacional pode ser provado por diversos meios, seja pela forma verbal ou 
escrita e, ainda, por testemunhas. 

Em razão da liberdade contratual e a autonomia da vontade, o 
consenso e o acordo obtido entre as partes é tido como suficiente para formação 
de um determinado negócio jurídico. 

Isso decorre, em razão da agilidade com a qual os negócios são 
realizados, vez que as partes não podem esperar para formalizar todo e qualquer 
entendimento, sob o risco de perderem o negócio. Assim a formação e o término 
de um contrato envolvem conversas telefônicas, trocas de e-mails, contratos 
escritos, reuniões, dentre outras formas de comunicação existentes atualmente.

Importante salientar que o princípio da liberdade de forma não se 
aplica apenas aos meios para a conclusão do contrato, mas também quanto ao 
seu término.

O princípio da liberdade de forma realça a ideia da real intenção 
das partes, pois permite uma análise mais abrangente, não se restringindo 
apenas ao contrato escrito celebrado entre as partes. 

Ressalta-se que o Código Civil Brasileiro, por meio do seu 
artigo 1077, corrobora o entendimento internacional, ao não impor uma forma 
determinada para validade do negócio jurídico. 

Por outro lado, existem algumas regras em sentido contrário, tanto 
na esfera nacional quanto na internacional. Podemos mencionar, por exemplo, 
os requerimentos para validade da cláusula arbitral, escolha de foro, dentre 
outros negócios jurídicos que exigem forma específica para sua validade.  
 
1.3. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA) 

O princípio do pacta sunt servanda8 ressalta o caráter vinculativo 
que o contrato gera entre as partes, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. 
O contrato é irretratável, não sendo possível qualquer revisão ou aditivo em 

6  “Artigo 11. O contrato de compra e venda não requer instrumento escrito nem está sujeito a 
qualquer requisito de forma. Poderá ele ser provado por qualquer meio, inclusive por testemunhas”. 
BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos de Compra e Venda de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República Federativa 
do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980.
7  “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 
lei expressamente a exigir”. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
8  “Article 1.3. – Binding character of contract: A contract validly entered into is binding upon the 
parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as 
otherwise provided in these Principles”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
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seu texto, por qualquer das partes de forma individual, ou por qualquer juiz ou 
árbitro. O contrato só poderá ser alterado pelo consenso mútuo das partes. 

Não obstante a força vinculativa e obrigatória do instrumento 
contratual, algumas exceções são aceitas, em especial as relacionadas à teoria 
da imprevisão (rebus sic stantibus). Tal teoria está atrelada ao princípio do 
equilíbrio contratual e da onerosidade excessiva, que protegem as partes quanto 
à ocorrência de algum fato superveniente que altera de forma substancial a 
relação jurídica estabelecida inicialmente. 

O nosso ordenamento jurídico positivou a teoria de 
imprevisibilidade, por meio dos artigos 4789 e 48010 do Código Civil. 

Um ponto interessante em relação ao princípio do pacta sunt 
servanda são as cláusulas de hardship11, que permitem a renegociação do 
contrato, quando este perde o seu escopo, quebrando assim a sua rigidez. 

Ainda, podemos mencionar que atrelado à teoria da imprevisão e 
da onerosidade excessiva, o princípio do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato relativiza e limita o princípio do pacta sunt servanda, pois permite a 
renegociação do contrato com o objetivo de restabelecer a equação econômica 
inicial existente entre as partes. 

1.4. NORMAS IMPERATIVAS (JUS COGENS)

O princípio do jus cogens12 está ligado ao princípio da autonomia 
da vontade, pois é justamente o limite à liberdade de contratar. 

De acordo com o supramencionado, a liberdade contratual é 
relativa, existindo alguns limites, em especial a ordem pública e os bons 
costumes. A própria Convenção de Nova York sobre o Reconhecimento e 
a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, por meio do seu artigo V, 
item 2, alíneas ”a” e “b”13, estabelece tais requisitos como condição para o 

9  “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
10  “Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear 
que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade 
excessiva”. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
11  FINKELSTEIN, Cláudio. Cláusula Hardship: imprevisão ou incerteza? Revista de Direito 
Internacional e Econômico. Porto Alegre, v.4. n.15, p. 63-72. abr./jun. 2006.
12  “Article 1.4. – Mandatory rules: Nothing in these Principles shall restrict the application of 
mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable 
in accordance with the relevant rules of private international law”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
13  “Artigo V, 2. O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão 
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reconhecimento e a execução de um laudo arbitral estrangeiro. 
A ordem pública, além de ser um princípio de caráter internacional, 

também é reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais, vez que busca 
proteger os costumes e os princípios basilares de cada Estado.  

Tendo em vista o caráter não vinculante dos Princípios do 
UNIDROIT, assim como o caráter privado e não legislativo dos contratos, tais 
instrumentos não podem prevalecer sobre as regras mandatórias nacionais e 
internacionais. 

As regras imperativas tratadas por esse artigo dos Princípios do 
UNIDROIT decorrem em sua maioria da legislação nacional, como também de 
princípios gerais de ordem pública. 

Os Princípios do UNIDROIT são diretrizes, que em inglês são 
denominadas de soft law e, portanto, não podem prevalecer sobre as normas 
positivadas e os princípios de ordem pública14.

No entanto, no caso de uma disputa trazida perante um tribunal arbitral, 
tendo os princípios como lei aplicável ao contrato, os princípios não mais encontram 
as barreiras impostas pelas regras mandatórias, conforme abaixo descrito:

Where, as may be the case if the dispute is brought 
before an arbitral tribunal, the Principles are applied 
as the law governing the contract (see Comment 4 
lit. (a), fourth paragraph, to the Preamble), they no 
longer encounter the limit of the ordinary mandatory 
rules of any domestic law. As far as the overriding 
mandatory rules of the forum State or of other 
countries are concerned, the application basically 
depends on the circumstances of the case. Generally 
speaking, since in international arbitration the arbitral 
lacks a predetermined lex fori, it may, but is under no 
duty to, apply the overriding mandatory rules of the 
country on the territory of which it render the award, 
In determining whether to take into consideration the 
overriding mandatory rules of the forum State or of 
any other country with which the case at hand has a 

ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento e a 
execução constatar que: a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de 
solução mediante arbitragem; ou  b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário 
à ordem pública daquele país”. BRASIL. Decreto nº 4.311, de 23 de julho de 2002. Promulga a 
Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. 
14  GAMA Jr., Lauro. Contratos Internacionais à luz dos Princípios do UNIDROIT 2004: soft law, 
arbitragem e jurisdição. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2006.



DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

20

significant connection, the arbitral tribunal, bearing 
in mind its task to “make every effort to “make sure 
that the Award is enforceable at law” (so expressly 
e.g. Article of the 1998 ICC Arbitration Rules), 
may be expected to pay particular attention to the 
overriding mandatory rules of those countries where 
enforcement of the award is likely to be sought. 
Moreover, the arbitral tribunal may consider it 
necessary to apply those overriding mandatory rules 
that reflect principles widely accepted as fundamental 
in legal systems throughout the world (so-called 
“transnational public policy” or “ordure public 
transnational”)15.  

Nesse sentido, a autonomia da vontade tem seus limites e não 
obstante, os pontos supramencionados, o laudo arbitral, assim como qualquer 
contrato, precisa ser válido e eficaz perante um ordenamento jurídico. Portanto, 
a aplicação de regras nacionais, baseadas em princípios internacionais, deve ser 
considerada quando da celebração de determinado contrato, bem como ao ser 
proferir um laudo arbitral. 

1.5. EXCLUSÕES OU MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELAS PARTES 

O presente princípio16 ressalta o caráter não mandatório (soft law) 
do texto do UNIDROIT, podendo as partes, a sua livre escolha, escolher pela não 
aplicação de tais dispositivos, seja total ou em parte. Tal previsão tem o objetivo 
de permitir que as regras se adaptem aos interesses e as necessidades das partes. 

A exclusão da aplicação de determinadas regras pode tanto ocorrer 
de forma tácita quanto expressa. A forma mais segura de exclusão ou escolha 
quanto à aplicação de determinada regra é por meio expresso, mas a forma 
tácita também é aceita e interpretada em razão das cláusulas contratuais que são 
contraditórias a tal regra. 

Ressalta-se, entretanto que mesmo permitindo determinados 
ajustes e exclusões pelas partes, os Princípios do UNIDROIT possuem algumas 
regras que são vinculativas, por exemplo, o artigo 1.7, que trata da boa-fé e será 

15  Article 1.4. Comment 4. Mandatory rules applicable in case of reference to the Principles as law 
governing the contract. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010. 
16  “Article 1.5. – Exclusion or modification by the parties: The parties may exclude the application 
of these Principles or derogate from or vary the effect of any of their provision, except as otherwise 
provided in the Principles”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
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abordado em seguida. Normalmente, os artigos considerados mandatórios estão 
assim previstos no texto dos Princípios do UNIDROIT. 

A título comparativo, a CISG, por meio do seu artigo 617, também 
confere às partes a liberdade de derrogarem a aplicação de algumas das suas 
provisões, permitindo ajustarem as regras contidas no texto da convenção de 
acordo com o seus interesses. 

1.6. INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS

Trata-se de um dos princípios18 mais importantes do direito 
internacional privado, pois confere o caráter uniforme e internacional a 
interpretação dos Princípios do UNIDROIT. 

Isso porque, em razão das mais diferentes culturas, costumes, 
ordenamentos jurídicos, torna-se impraticável a aplicação dos princípios 
e regras do direito nacional de cada Estado, uma vez que cada um possui as 
suas próprias particularidades. Portanto, a aplicação da lei doméstica de um 
determinado Estado deve ser aplicada apenas em última hipótese.

Dentro desse contexto, o direito internacional privado deve ser 
pautado pelas práticas, usos e costumes da comunidade internacional como um 
todo e não de um Estado em detrimento dos demais. Os princípios devem ser 
interpretados como um todo, considerando seu aspecto internacional:

As to the purposes of the Principles as a whole, this 
Article, in view of the fact that the Principles` main 
objective is to provide a uniform frame work for 
international commercial contracts, expressly refers 
to the need to promote uniformity in their application, 
i.e. to ensure that in the practice they are to the 
greatest possible extent interpreted and applied in the 
same way in different countries19.

17  “Artigo 6. As partes podem excluir a aplicação desta Convenção, derrogar qualquer de suas 
disposições ou modificar-lhes os efeitos, observando-se o disposto no Artigo 12”. BRASIL. 
Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos de Compra e Venda de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República Federativa do 
Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980.
18  “Article 1.6. – Interpretation and supplementation of the Principles: (1) In the interpretation of 
these Principles, regard is to be had to their international character and to their purposes including 
the need to promote uniformity in their application; (2) Issues within the scope of these Principles but 
not expressly settled by them are as far as possible to be settled in accordance with their underlying 
general principles”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
19  “Article 1.6. Comment 3. Purpose of the Principles”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010. 
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Por essa razão, ao se analisar o direito internacional privado deve 
ser afastar o direito doméstico. Por exemplo, um juiz ao julgar um caso de 
comércio internacional, tendo a CISG como lei aplicável, não pode se valer 
do seu direito doméstico, ele deve analisar doutrinas internacionais, julgados 
internacionais e práticas internacionais. 

O caminho da internacionalização do direito está pautado 
pela uniformização, permitindo a criação de diretrizes básicas e uniformes, 
compatíveis com os usos, costumes e práticas do direito comercial internacional. 

A CISG é justamente a positivação da uniformização do direito 
internacional, assim como os Princípios do UNIDROIT, conciliando diferentes 
sistemas jurídicos e ordenamentos em apenas um diploma. Portanto, tais 
princípios visam que os dispositivos e regras do direito internacional privado 
sejam interpretados em um caráter internacional e uniforme, afastando qualquer 
influência do direito doméstico. 

1.7. BOA-FÉ

A boa-fé é20 um dos alicerces do direito internacional privado. A 
boa-fé estabelece que a lealdade contratual deve sempre prevalecer entre as 
partes no comércio internacional. A relação entre as partes deve ser baseada na 
confiança mútua, prevalecendo o interesse comum sobre o particular.

A importância do princípio da boa-fé no comércio internacional é 
tamanha que os próprios Princípios do UNIDROIT estabelecem que as partes 
contratantes em contrato de comércio internacional, não podem revogar a 
aplicação do princípio da boa-fé.

O instituto da boa-fé busca evitar o abuso de direitos e 
comportamento antiético, impedindo que uma determinada parte se beneficie 
em detrimento da outra.

Salienta-se que no presente caso, o princípio da boa-fé deve ser 
construído de acordo com as circunstâncias do comércio internacional, não 
considerando aspectos domésticos de determinados Estados.

A CISG também adota o princípio da boa-fé de forma expressa em 
seu texto, conforme previsto em seu artigo 7 (1), o qual estabelece:

Artigo 7. (1) Na interpretação desta Convenção ter-se-
ão em conta seu caráter internacional e a necessidade 
de promover a uniformidade de sua aplicação, bem 

20  “Article 1.7. – Good faith and fair dealing: (1) Each party must act in accordance with good 
faith and fair dealing in international trade; (2) The parties may not exclude or limit this duty”. 
UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
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como de assegurar o respeito à boa fé no comércio 
internacional21.

No mesmo sentido, o nosso ordenamento jurídico também está 
pautado pela boa-fé, conforme determina o artigo 42222 do Código Civil.

1.8. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)

O princípio da proibição do comportamento contraditório23, 
também conhecido como nemo potest venire contra factum proprium, tem o 
escopo de proibir o comportamento inconsistente e  que seja conflitante com a 
postura incialmente adotada por tal parte. 

Trate-se de um princípio vinculado ao princípio da boa-fé, pois 
proíbe que determinada parte “venha contra fato próprio após haver incutido 
expectativa razoável em outrem de boa-fé, que age em consequência de tal 
comportamento, em seu próprio detrimento”24. 

Logo tal princípio, busca assegurar que as partes mantenham um 
comportamento consistente, pautando sempre pela boa-fé.

1.9. USOS, COSTUMES E PRÁTICAS

O princípio dos usos e práticas25 está vinculado ao princípio da 
liberdade de forma, pois chancela que as práticas e usos adotados pelas partes 
são vinculantes. Portanto, não apenas o contrato deve ser considerado ao se 

21  BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações 
Unidas sobre Contratos de Compra e Venda de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República 
Federativa do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980.
22  “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. Institui o Código Civil. 
23  “Article 1.8. – Inconsistent behavior: A party cannot act inconsistently with an understanding it 
has caused the other party to have and upon which that other party reasonably has acted in reliance 
to its detriment”. UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
24  MARTINS, Amanda Athayde Linhares. LOPES, Luiz Felipe Calábria. A Interpretação 
de Contratos Internacionais segundo a CISG: uma análise comparativa com o Código Civil 
Brasileiro, à luz dos Princípios do UNIDROIT. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/static/
revistaeletronica/artigos/Amanda%20Athayde%20e%20Luiz%20Felipe%20DIPrivado.pdf>. 
Acesso em: 05 jul 2015.
25  “Article 1.9. – Usages and practices: (1) The parties are bound by any usage to which they have 
agreed and by any practices which they have established between themselves; (2) The parties are 
bound by a usage that is widely known to and regularity observed in international trade by parties 
the particular trade concerned expect where the application of such a usage would be unreasonable”. 
UNIDROIT PRINCIPLES, 2010.
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analisar a vontade das partes, mas também os usos, costumes e práticas adotadas 
entre as partes.

A ideia do princípio dos usos e das práticas é reforçar a real 
intenção das partes ao celebrarem determinado contrato. 

O presente princípio em conjunto com o princípio da liberdade de 
forma estabelece que a relação jurídica entre as partes não está regulada apenas 
pelo instrumento contratual, mas sim pelo comportamento adotado, pelas ações 
e omissões, e pelos usos e práticas das partes envolvidas. Caso as partes não 
queiram que os usos, costumes e práticas sejam vinculantes, devem estabelecer 
isso de forma expressa no contrato.

O princípio dos usos e práticas não se vincula apenas as relações 
contratuais específicas, mas também as práticas e usos do comércio internacional. 
Tal princípio deve ser analisado de uma forma abrangente. Ressalta-se, 
todavia, que os usos e práticas não comuns não podem ser considerados como 
vinculantes, pois precisam ser usos e práticas de notório conhecimento da 
comunidade envolvida no comércio internacional.

A CISG também corrobora tal princípio, uma vez que estabelece 
o seguinte:

Artigo 8. (1) Para os fins desta Convenção, as 
declarações e a conduta de uma parte devem ser 
interpretadas segundo a intenção desta, desde que 
a outra parte tenha tomado conhecimento dessa 
intenção, ou não pudesse ignorá-la; (2) Não sendo caso 
de aplicação do parágrafo anterior, as declarações e a 
conduta de uma parte devem ser interpretadas segundo 
o sentido que lhes teria dado uma pessoa razoável, com 
a mesma qualificação e nas mesmas circunstâncias da 
outra parte; (3) Para determinar a intenção de uma 
parte, ou o sentido que teria dado uma pessoa razoável, 
devem ser consideradas todas as circunstâncias 
pertinentes ao caso, especialmente negociações, 
práticas adotadas pelas partes entre si, usos e costumes 
e qualquer conduta subsequente das partes26.

O presente princípio está ligado indiretamente ao princípio da boa-fé, 
pois estabelece que as condutas, as práticas e, principalmente, a intenção das partes, 

26  BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações 
Unidas sobre Contratos de Compra e Venda de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República 
Federativa do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980.
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deve ser respeitada e analisada quando da celebração e execução de um contrato. 
Assim, ao se estabelecer que os usos, costumes, práticas e condutas 

das partes devem ser consideradas, se consolida que uma relação contratual não 
envolve apenas o definido em uma determinada “folha papel”, mas a relação 
como um todo, desde o seu começo até a sua conclusão.

 
1.10. NOTIFICAÇÃO

A presente regra27 buscar simplificar qualquer procedimento 
formal envolvendo a comunicação entre as partes em um negócio jurídico de 
caráter internacional. 

O artigo 1.10 dos Princípios do UNIDROIT estabelece que a 
notificação deve ser realizada de acordo com as práticas e usos adotados em 
determinadas circunstâncias. Prevê ainda que a notificação se torna efetiva 
quando esta alcança o seu destinatário.

As regras envolvendo a simplificação dos procedimentos de 
notificação e comunicação entre as partes se relaciona a outros princípios já 
descritos neste trabalho, tais como da boa-fé, liberdade de forma, liberdade 
contratual, usos e práticas. Isso porque, as regras de comunicação são simples, 
realçando o relacionamento que deve existir entre as partes, as práticas adotas e 
as condições que envolvem o negócio realizado. 

O caráter informal que reveste as notificações também é tratado no 
texto da CISG, em seus artigos 23 e 2428, ao conferirem às partes a liberdade 
de regularem a relação comercial e a comunicação entre elas da forma que 
julgarem mais adequada. 

27  “Article 1.10. – Notice: (1) Where notice is required it may be given by any means appropriate to 
the circumstances; (2) A notice is effective when it reaches the person to whom it is given; (3) For the 
purpose of paragraph (2) a notice “reaches” a person when given to that person orally or delivered 
at that person`s place of business or mailing address; (4) For the purpose of this Article “notice” 
includes a declaration, demand, request or any other communication of intention”. UNIDROIT 
PRINCIPLES, 2010.
28  “Artigo 23. Considerar-se-á concluído o contrato no momento em que a aceitação da proposta 
se tornar eficaz, de acordo com as disposições desta Convenção. [...]
Artigo 24. Para os fins desta Parte da Convenção, se considerará que a proposta, a manifestação de 
aceitação ou qualquer outra manifestação de intenção “chega” ao destinatário quando for efetuada 
verbalmente, ou for entregue pessoalmente por qualquer outro meio, no seu estabelecimento 
comercial, endereço postal, ou, na falta destes, na sua residência habitual”. BRASIL. Decreto nº 
8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de 
Compra e Venda de Mercadorias – Uncitral, firmada pela República Federativa do Brasil, em 
Viena, em 11 de abril de 1980..
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1.11. FAVOR CONTRACTUS

Ainda, gostaria de abordar o princípio do favor contractus, o qual 
busca a preservação do contrato, pois defende que a sua manutenção confere mais 
vantagens às partes do que o seu término prematuro. Logo, este princípio busca 
manter o contrato mesmo na ocorrência de eventual descumprimento ou deficiência.

No mesmo sentido, a CISG confere uma série de ferramentas para 
preservar a relação contratual entre as partes, antes de permitir a resolução contratual. 

Por outro lado, em nosso ordenamento, podemos verificar que a 
resolução contratual é mais simples, bastando ocorrer o descumprimento por uma 
das partes, que a outra parte já passa a ter o direito de resolver a relação jurídica. 

Dentro do escopo do princípio da preservação do contrato, destaca- 
se a utilização das cláusulas de hardship, que possuem o objetivo de preservar 
o contrato, evitando o término de forma antecipada, em razão de um fato ou 
circunstância posterior, ou seja, são válvulas de escape para evitar a inviabilidade 
do contrato e o seu consequente término29. A cláusula de hardship permite uma 
renegociação das condições do contrato, evitando assim a possível resolução do 
negócio de forma prematura, além de eventuais disputas arbitrais ou judiciais. 

Por essa razão, a cláusula de hardship está vinculada ao princípio 
do favor contractus e se tornou uma importante ferramenta nos contratos do 
comércio internacional. 

CONCLUSÃO

Em razão da diversidade cultural e dos mais diversos sistemas 
jurídicos existentes no mundo, a existência de conflitos se torna eminente 
e, portanto, a necessidade de um guia para pautar as relações comerciais 
internacionais se torna de suma importância. 

Por essa razão, a positivação e o aprimoramento dos Princípios do 
UNIDROIT são importantes para o desenvolvimento do comércio internacional. 

Os Princípios do UNIDROIT, conforme destacado, tem o 
objetivo de sedimentar e unificar os preceitos que regem o direito do comércio 
internacional privado, estabelecendo regras e conceitos básicos, que atuam 
como bússola, evitando interpretações contraditórias e não uniformes.

Por meio dos Princípios do UNIDROIT, a uniformização e, 
consequentemente, a internacionalização das regras que rege o comércio 
internacional se torna mais forte, pois as conferem clareza e segurança, o que 
permite a verdadeira efetivação da ordem pública internacional. 

29  GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. DOS SANTOS, Thaysa Prado Ricardo. A Cláusula de 
Hardship e o Equilíbrio Contratual – Uma Fórmula de Justiça e Democracia Contratual? Disponível 
em: http://www.fredericoglitz.adv.br/upload/tiny_mce/CAPITULOS_DE_LIVROS /GLITZ__
PRADO_-_Clausula_de_hardship_e_equilibrio_contratual.pdf>. Acesso em: 05 jul 2015.
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INSOLVÊNCIA INTERNACIONAL

António Manuel França Aires1

Sumário: I. Breves notas sobre a falência e recuperação judicial (Lei 
11.101). Objetivo do Presente Estudo. II. Evolução histórica. III. 
Competência internacional. IV. Princípios da Unidade e Pluralidade. 
Princípios da territorialidade e da universalidade. V. Tratados. VI. Tratado 
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Uncitral. Lei Modelo. X. Comunidade Européia. XI. Chapter 15 – EUA. XII. 
Alguns Casos Concretos. Estados Unidos. Europa. Brasil. XIII. Conclusão: 
Da Necessidade de Um Estatuto Claro e Detalhado. Referências.

1. BREVES NOTAS SOBRE A FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101)2. 
OBJETIVO DO PRESENTE ESTUDO

A empresa, individual ou sociedade empresária, conforme 
conceituada no artigo 982 do Código Civil Brasileiro, ao entrar em crise de 
liquidez ou financeira, pode tentar sua recuperação, reestruturando-se operacional 
e financeiramente, usando do favor legal definido no artigo 47 da Lei 11.101/05 
(Lei de Recuperação e Falências ou LRF) ou, constatando-se ser inviável a 
recuperação, ser objeto de falência, voluntária (a autofalência) ou involuntária.

No primeiro caso, pretende-se a continuidade reformulada da 
empresa, mantida, em princípio, a sua propriedade e controle, mas, também, 
a preservação dos direitos dos credores, sua função social e os direitos dos 
trabalhadores, conforme teleologicamente estabelece o artigo 47 da LRF3.

No segundo caso, em que, além da crise financeira (falta de caixa 
para cumprir suas obrigações pontualmente), apresenta-se uma crise econômica 
insolúvel. O empreendimento deixou de ser viável; não há possibilidade de 
“manter um giro econômico insolúvel”, no dizer de Manoel Justino de Bezzerra 

1  Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e bacharel em Administração pelo 
Mackenzie. Sócio do escritório Demarest Advogados, responsável pelas áreas Bancária e 
Recuperação e Reestruturação de Empresas.
2  Deixamos de discorrer sobre a recuperação extrajudicial, pois, apesar de ter pontos de contato 
com o judiciário, mormente quanto à homologação, desvia-se do objeto do presente estudo, que é 
a questão dos conflitos de lei e jurisdição no âmbito da insolvência internacional.
3  Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.



DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

30

Filho4, passando-se ao afastamento do devedor da gestão e controle da empresa, 
procedendo-se à arrecadação de todos os bens e direitos da empresa (a “massa 
falida”) à sua realização (venda ou outra transformação em recursos financeiros) 
e pagamento aos credores de acordo com a hierarquia legal5.

Em ambos os casos, é essencial preservar o patrimônio da empresa 
devedora, bem como proceder-se ordeiramente à aplicação dos regimes 
em questão, preservando-se os direitos de todos os stakeholders (detentores 
de interesses) referidos acima, acrescentando-se o Fisco. Essa preservação 
de direitos está lastreada no princípio do tratamento paritário dos credores 
na falência e, na recuperação, no tratamento não exatamente paritário, mas 
equilibrado dos credores, admitindo-se algum tratamento diferenciado que não 
deverá se converter em privilégio indevido ou fraude, os quais são punidos, na 
própria LRF, com sanções civis e criminais6.

A consecução de tais objetivos só é conseguida com a aplicação 
do princípio da universalidade do juízo, que se encontra, de forma expressa no 
artigo 76 da LRF7, quanto à falência e mediante interpretação a contrario sensu, 
no artigo 6o da mesma lei, caput e parágrafos 1o e 3o. 

Medida de essencial importância nesse contexto de preservação da 
massa de ativos e direitos que irá satisfazer os credores e garantir a continuidade 
da empresa (esta hipótese, no caso da recuperação) é a suspensão das ações, 
principalmente de execução, contra a devedora8.

Outra, é o levantamento de bens, sua avaliação e arrecadação e, 
finalmente, sua realização em dinheiro e pagamento aos credores, aplicada, com 
diferente dosimetria, na recuperação judicial9 e na falência10.

Figura de importância fundamental, verdadeiro auxiliar do juízo 
da recuperação ou da falência, a assegurar que tais procedimentos decorram 
com transparência e segurança, é a do administrador judicial (AJ), nomeado 

4  In “Lei de Recuperação e Falências Comentada”, pp. 75 e 76.
5  Arts. 75 e 83, LRF.
6  Ver tb. Artigos 19, 64, 130, 168 e 172 da LRF.
7 Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas 
nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento 
com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena 
de nulidade do processo.
8  Vide Art. 6o e 52, III da LRF, para a recuperação judicial e 99, V da LRF, para a falência. 
Deixamos de comentar em detalhe as exceções do Artigo 49 da LRF, como o arrendamento 
mercantil e o adiantamento sobre contrato de câmbio e a propriedade fiduciária, pois tais figuras 
têm especificidades que nos desviariam do objetivo principal do presente trabalho.
9  Art. 53, III da LRF.
10  Arts. 108 e 109 da LRF.
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pelo juízo11, a grosso modo, comparável ao “comissário” da antiga concordata 
e ao “síndico” da antiga falência, disciplinados pelo DL 7.661/45, a, também 
antiga, para não dizer vetusta, e revogada, lei de falências (“ALF”).

Os deveres e responsabilidades do AJ encontram-se detalhados no 
artigo 22 da LRF, sendo que, na recuperação o AJ é apenas um órgão auxiliar do 
juízo e, na falência, além disso, também é o polo ativo e passivo de todas as ações12.

Concluídas estas notas preliminares sobre a LRF e principais 
aspectos, especialmente aqueles que interessam ao presente trabalho, nota-se 
que, ressalvada alguma dúvida sobre a competência territorial, discutindo-
se basicamente se, na existência de diversos estabelecimentos (sede e filiais) 
deveria prevalecer o juízo da sede social, do estabelecimento com maior volume 
de negócios ou o centro decisório da empresa, não há maiores dúvidas quanto 
à competência do juízo da recuperação ou da falência e, muito menos, quanto 
à lei aplicável, se todas as partes (credores, proprietários e empresa devedora) 
bem como o principal estabelecimento, se localizarem no Brasil. Veja-se, a 
respeito, o disposto no artigo no artigo 3o da LRF, verbis: “É competente para 
homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial 
ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor 
ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

No entanto, quando o principal estabelecimento é no exterior, quando 
o devedor estiver no exterior e o principal estabelecimento estiver no Brasil, se 
houver bens e direitos localizados no exterior, enfim, se houver elementos de 
conexão com outros países que não o Brasil, surgem conflitos de leis no espaço, 
seja em matéria processual, seja em matéria de direito substantivo. 

A respeito dos ativos que possam estar envolvidos em uma falência 
internacional, interessante o panorama lançado por Philip Wood, no seu Law 
and Practice of International Finance – Principles of International Insolvency 
(London, Sweet & Maxwell, 1995, pp. 13-6) (em tradução livre): “Eles podem 
incluir: depósitos em bancos estrangeiros, pagáveis na agência, no exterior, do 
banco estrangeiro; títulos e valores mobiliários depositados junto à custodiantes 
estrangeiros, tais como Euroclear e Cedel; recebíveis comerciais devidos por 
compradores estrangeiros; no caso de bancos, empréstimos ou garantias contra 
devedores estrangeiros; indenizações devidas por seguradores estrangeiros; 
direitos de propriedade industrial registrados no exterior; bens em processo de 
importação, mas ainda no exterior – matéria-prima, produtos manufaturados ou 
grãos; navios ou aviões viajando pelos ares e mares do mundo; terrenos, plantações 
e minas no exterior; e escritórios de filiais, com prédio e terreno. Se o devedor for 
um grupo internacional, os seus ativos localizados no exterior normalmente serão 

11  Art. 52, I e Art. 99, IX da LRF.
12  Parágrafo Único do Art. 76 da LRF.
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detidos por subsidiárias e não disponíveis aos credores da sociedade matriz, mas 
os ativos da matriz serão as ações ou quotas detidas na subsidiária”.

Em tais situações, qual o foro aplicável a determinado procedimento 
de insolvência? O do Brasil? O do exterior? Deve ser exigido o exequatur do 
provimento judicial estrangeiro? Se a insolvência for generalizada (em diversos 
países), deverá haver um procedimento de insolvência central e procedimentos 
auxiliares? Somente um procedimento, ao qual se submeterão todos os 
stakeholders? Como bloquear ações em outros países? Como executar bem 
localizado em outro país, em razão de falência decretada no Brasil? E o inverso? 
Qual a lei que deve ser aplicada? Estas questões são as que nos apresenta a 
insolvência internacional, que, no dizer de Miranda Valverde, citado por Berger, 
p. 20, “quando um juiz de direito exara uma decisão decretando a falência num 
país e os efeitos jurídicos ultrapassam suas fronteiras”.

Tais questões, como são reguladas no direito alienígena e dos 
tratados, bem como no direito brasileiro, são o objetivo deste trabalho. Em 
suma, como aplicar as regras de direito internacional privado a complexas 
situações de fato no âmbito da insolvência internacional, inclusive um olhar 
prospectivo e tentativo sobre recomendações possíveis na realidade brasileira.

Observe-se ainda que insolvências envolvendo diversos países 
obrigam também a refletir sobre o direito aplicável às obrigações e outras 
situações jurídicas presentes nesse tipo de cenário, como o direito que rege 
determinada garantia real ou a propriedade de determinado bem. 

A complexidade de tal cenário e as suas consequências são bem 
ilustradas por Terence C. Halliday e Bruce G. Carruthers (posição 1049 Edição 
Kindle), ao citar Powers, Mears, e Barret, no seu 

“The Model International Insolvency Act, pp. 233 a 244, em Current 
Issues in Cross-Border Insolvency and Reorganisation, publicado por Graham e 
Trotam. Londres, 1994: “The contrast in international insolvencies is dramatic. 
A multinational business that fails, or that tries to reorganize in response to 
impending insolvency, must face a maze of often conflicting insolvency laws in the 
several countries where its assets and creditors are located. Furthermore, it finds no 
international means to discipline and integrate domestic insolvency so that it may 
marshal all of its assets and satisfy all creditors in one proceeding, in one place. The 
multinational debtor’s estate is often inequitably dismantled, as in one jurisdiction 
after another creditors find favor in local courts and talke local assets to satisfy 
their claims with regard to other creditors or jurisdictions. Thus, the fairness to 
debtor and creditors alike that is sought with such diligence in domestic insolvency 
proceedings becomes an idle dream in most cross-border insolvencies”.

Antes de proceder ao desenvolvimento do tema, algumas 
simplificações adicionais serão necessárias. Como o trabalho será curto e 
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sem grandes pretensões de esgotar todos os detalhes, não faremos distinção 
entre procedimentos de recuperação e de falência, designando-os simples 
e coletivamente de “procedimentos de insolvência” ou “insolvências”, nas 
suas modalidades de singular e plural. Também não diferenciaremos, salvo se 
algum exemplo assim o requerer, entre uma sociedade empresária apenas, com 
filiais em diversos países (mesma pessoa jurídica) ou um grupo econômico 
com diversas subsidiárias (empresas controladas) e irmãs em diversos países. 
Destaque-se que a figura de filial de empresa estrangeira está em total desuso 
no direito Brasileiro, sendo ainda regulamentada pela antiga lei das sociedades 
por ações (Decreto-Lei 2627)13.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

O reconhecimento das dificuldades colocadas pela insolvência 
internacional e da necessidade de cooperação e harmonização entre as diversas 
jurisdições e leis não é de hoje. Desde a Idade Média já se encontram exemplos 
de dispositivos de cooperação e harmonização, seja unilateral, seja na forma 
de tratado. Wessels, Markel e Kilborn no seu International Cooperation in 
Bankruptcy and Insolvency Matters (pp. 71 a 80) levanta o exemplo de seis 
tratados celebrados por Veneza, inclusive um, datado de 1306, com Verona. A 
maior parte dos tratados da Idade Média, neste particular, dedicava-se a permitir 
a extradição de devedores relapsos. Mas ao menos um dos mais antigos tratados, 
entre Verona e Trento, objetivava alcançar ativos localizados no exterior para 
uma única jurisdição. Outro tratado, datado de 1679, entre os estados holandeses 
de Holanda e Utrecht, dava amplos poderes, no outro estado, ao síndico da 
massa falida de uma falência localizada em um dos estados contratantes. 
Traduzindo livremente, podia tal síndico “cobrar e administrar bens localizados 
no outro (estado), liquidando e distribuindo os bens de acordo com a lei local 
do local de sua indicação” (parênteses nossos). Ainda baseados nos mesmos 
autores americanos (salvo conforme abaixo expressamente referido), a evolução 
histórica até o início do século XX, pode ser sumariada da seguinte forma:

13  Art. 64 e seguintes do DL 2627/40.
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Ano Estados Conteúdo
Bilateral (tratado) / unila-
teral (lei nâo decorrente 

de tratado)

1676 Escócia x Veere (cida-
de holandesa)

Em insolvências en-
volvendo credores e 
devedores escoceses 
e holandeses, as auto-
ridades holandesas e 
escocesas indicariam 
cada uma um síndico 
e estes, em conjunto, 
“venderão e adminis-
trarão a totalidade da 
massa falida da parte 
insolvente”.

Unilateral – Escócia

1785 França e o principado 
Suíço de Neuchatêl

Bens localizados em 
um estado seriam 
entregues aos tribu-
nais de insolvência do 
outro estado, desde 
que o devedor fosse 
domiciliado no estado 
recebedor e os dois 
estados mantivessem 
observância recíproca 
de tal cooperação.

Bilateral

1800 a 1900 França e o principado 
Suíço de Neuchatêl.
Estados Germânicos e 
Suíços

Com o fim do Sacro-
-Império Romano-
-Germânico e até a fe-
deração Suíça (1848), 
proliferaram acordos 
designados “concorda-
tas”, que previam uma 
única administração 
da falência no foro do 
devedor. O mesmo 
correu com os estados 
germânicos até à uni-
ficação da Alemanha. 
Em ambos os casos, 
referidos acordos per-
deram força com a fe-
deração (Suíça) e uni-
ficação (Alemanha).

Bilaterais
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1825 Inglaterra Em razão de um caso 
concreto (1814) envol-
vendo direito inglês e 
holandês, no qual um 
credor holandês se 
viu impedido de fazer 
valer seus direitos, 
pois o devedor já tinha 
obtido uma quitação 
de um tribunal de in-
solvências inglês, o 
juiz Jabez Henry, da 
Inglaterra, minutou o 
documento “Outline of 
Plan of an International 
Bankruptcy Code for 
the Commercial States 
of Europe”. O tratado 
“habilitaria qualquer 
homem, quando co-
merciasse com um es-
trangeiro, a conhecer 
seu risco e o respecti-
vo remédio”. O tratado 
nunca foi celebrado.

Tratado multilateral que envol-
veria a Inglaterra, a França e a 
Holanda (Países Baixos)

1869 França e Suíça Tratado de recíproco 
reconhecimento de 
julgamentos de insol-
vência. Semelhante ao 
Tratado de Neuchatêl.

Bilateral

1881 Áustria e Sérvia Tratado de cooperação 
judicial quanto a bens 
móveis, mediante a 
solicitação do foro do 
domicílio do devedor.

Bilateral

1911 a 1929 Áustria, Bulgária, Ju-
goslávia, Checoslová-
quia, Romênia, Jugos-
lávia, Hungria

Uma série de tratados 
bilaterais de coope-
ração em matéria de 
insolvência, envolven-
do esses países do 
leste europeu, na sua 
maioria.

Evolução mais recente na Europa continental e Inglaterra:
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Ano ou período Países Normas/Tratados/
Case Law

Observações

1930, 1935 (atualizado 
em 1950) e 1980

Tratados entre França e (i) Itália, (ii) 
Mônaco e (iii) Áustria.

Reconhecimento das decisões do juízo da 
insolvência (foro do devedor), mas liquidação 
dos bens de acordo com a lei local.
Superados pelo Regulamento de Insolvência 
da União Européia. (“RIUE”)

Século XVIII até os 
nossos dias.

Cooperação Judicial – Inglaterra: 
A posição dos tribunais tem sido a 
de “respeitar e apoiar o exercício 
de autoridade pelo síndico estran-
geiro devidamente indicado, sobre 
todos os bens do devedor, inclusi-
ve, até um certo grau, bens imóveis 
localizados na Inglaterra.
Insolvency Act de 1914, alterado 
em 1986 manteve a mesma dis-
ciplina para uma lista de estados 
(essencialmente Commonwealth). 
Os demais países continuam de-
pendentes da manutenção da case 
law nesse sentido evolutivo, ressal-
vados os países da UE, aos quais 
se aplicará a RIUE.

Tanto no caso da Inglaterra como dos Esta-
dos Unidos, em grande parte decorrente de 
case law (jurisprudência), e, ultimamente, 
com tendência à codificação.

2000 Regulamento de Insolvência da 
União Europeia (RIUE). 1346/2000. 
Abaixo melhor detalhada.

(...) aims to establish common rules on cross-
-border insolvency proceedings, based on 
principles of mutual recognition and coope-
ration and replaces various pre-existing con-
ventions between member states to the extent 
that they relate to insolvency proceedings” .
Disciplina os secondary proceedings, depen-
dentes dos main proceedings a serem pro-
postos no centre of main interests (COMI).

Lei Modelo da UNCITRAL, melhor 
explicada abaixo.

Veja a evolução do Case Law e codificação nos Estados Unidos

De uma posição inicial de extrema resistência à força das decisões 
de tribunais estrangeiros de insolvência nos Estados Unidos (Juiz Marshal 
em 1809: the bankruptcy law of a foreign country is incapable of operating a 
legal transfer of property in the United States),  os tribunais foram construindo 
formas de cooperação judicial em casos de insolvência, culminando com o US 
Bankruptcy Code (1979) (“USBC”) que foi precedido pelo US Bankruptcy Act 
(1962). Mais recentemente, (2005) o Chapter 15 foi introduzido no USBC.
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Ano Caso Decisão

1885 In re the Accounting of Waite O juízo de Nova Iorque determinou que um 
cidadão norte-americano devolvesse fundos 
ao síndico britânico do procedimento de in-
solvência em Londres, de uma sociedade da 
qual referido cidadão fazia parte.

1926 In re People of New York (Norwegian 
Receiver of Norske Lloid Ins. Co.)

O juiz de Nova Iorque permitiu a síndico do pro-
cedimento de insolvência norueguês que transfe-
risse, para tal procedimento, valores mobiliários 
depositados nos Estados Unidos. Tratando-se 
de um caso de seguros, a decisão sujeitou tal 
transferência ao pagamento dos credores ame-
ricanos por apólices emitidas nos Estados Uni-
dos, mas rejeitou pleitos de credores americanos 
contra tal transferência, credores esses com 
apólices emitidas fora dos Estados Unidos. Este 
foi um dos primeiros casos de um procedimento 
de insolvência auxiliar (o de Nova Iorque) de um 
procedimento central (da Noruega).

1969 Waxman v. Kealoha Síndico canadense foi autorizado pelo juiz 
norte-americano a cobrar o pagamento de 
subscrição de ações em uma sociedade ha-
vaiana declarada insolvente em Montreal, sob 
o argumento de que não haveria prejuízo aos 
credores locais.

1976 Colorado Corporation Os síndicos estrangeiros de duas afiliadas es-
trangeiras da devedora foram autorizadas a 
votar seus créditos no procedimento do Colo-
rado. Embora em primeira instância a decisão 
tenha sido contrária, o tribunal de apelação 
reverteu a decisão.

1974 German Herstatt bank O síndico do procedimento de insolvência na 
Alemanha pleiteou que fundos, objeto de ope-
rações de câmbio, fossem remetidos para a 
Alemanha. Vários corretores de câmbio nos Es-
tados Unidos pediram a falência do banco nos 
Estados Unidos. Embora o caso tenha termina-
do em acordo, revelou a falta de dispositivos de 
cooperação judicial adequados a uma ordeira e 
justa liquidação e distribuição aos credores.
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1978 USBC Principais dispositivos aplicáveis a insolvên-
cias internacionais:
Section 304: Cases Ancillary fo Foreign Pro-
ceedings Sections 303(b)(5) e 305 allowed a 
foreign representative of a previously initiated 
foreign insolvency proceeding to petition in 
the U.S. bankruptcy courts for the initiation 
or dismissal, respectively, of a full-scale U.S. 
bankruptcy case (liquidation or reorganiza-
tion). Tais dispositivos ainda permanecem em 
vigor, mesmo depois da Lei Modelo da UNCI-
TRAL, em Outubro de 2005, ter sido incorpo-
rada no novo Chapter 15 do USBC.

2005 Chapter 15 (…) allowed the bankruptcy courts to provide 
a variety of forms of assistance to foreign re-
presentatives.  By initiating an ancillary case, 
a foreign representative – and only such a 
person – may request that the U.S. court en-
join current or anticipated actions against the 
debtor or the debtor’s property, order turnover 
of property for administration in the foreign 
proceedings, or grant “other appropriate relief.
Discorreremos em maior detalhe sobre o 
Chapter 15 e sobre o famoso caso “Yukos” 
mais abaixo.

3. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL

Para efeitos da insolvência internacional, o princípio geral aceito 
quase que unanimemente pelas legislações nacionais e tratados aplicáveis a 
essa matéria é o do centro dos principais interesses do devedor. De acordo com 
Rechsteiner, p. 148, “Competentes em regra são as autoridades no centro dos 
principais interesses do devedor, que é um conceito geral e mais abrangente”. 
Lembremo-nos do conceito de COMI, usado expressamente pela RIUE.  

Também de acordo com Rechsteiner, id., “[a]lém do centro dos 
principais interesses do devedor, as legislações nacionais costumam indicar 
estabelecimentos comerciais secundários deste para firmar a competência 
internacional de suas autoridades judiciárias ou equivalentes”.

Veremos, ao discutir os princípios que norteiam as normas de 
direito internacional privado ou dos tratados, que a competência das autoridades 
judiciárias ou é “exclusiva ou absoluta, ou é relativa, concorrente, alternativa ou 
cumulativa, ou seja, admite-se a competência paralela das autoridades de outro 
Estado para atuar” (Rechsteiner, id.).

Exceção peculiar ao Brasil é a competência relativa a bens 
imóveis, como veremos ao discutirmos a competência internacional em termos 
de insolvência envolvendo o Brasil.

Na America Latina, em especial no Brasil, embora não se use 
expressamente o conceito de centro dos principais interesses do devedor, usa-se o 
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conceito de domicílio (Tratado de Direito Comercial Internacional de Montevidéu 
de 1889 (“Tratado de Montevidéu 1889”) e Código Bustamante) ou de principal 
estabelecimento (Brasil), que, na realidade, conforme explica Rechsteiner (p. 
151), “corresponde àquele do centro de seus principais interesses”.

Como vimos no artigo 3o da LRF, transcrito no início deste trabalho, 
é o foro do principal estabelecimento que determina, não só a competência 
interna, nacional do juízo da insolvência, mas também internacionalmente. 
Segundo Rechsteiner (id.), “[t]rata-se de um foro exclusivo ou absoluto, 
não admitindo foro concorrente no estrangeiro”. E vai mais longe o autor ao 
dizer que “[e]m consequência disso uma sentença relativa a procedimento de 
insolvência estrangeiro não pode ser reconhecida no Brasil”. (id. p. 152).

De fato, ao estabelecer a competência do local da filial brasileira 
para reger a sua insolvência, a LRF afastou a possibilidade de se aceitarem os 
efeitos da insolvência do estabelecimento principal, como a sua sede, localizada 
no exterior, sobre a sua filial brasileira. Ou seja, exigir-se-ia um procedimento 
falimentar regido pela lei e aplicado pelo foro brasileiro, para tratar da 
insolvência da filial brasileira.

Do ponto de vista prático, como está em total desuso, no Brasil, 
a filial de empresa estrangeira, os procedimentos de insolvência de empresas 
de capital estrangeiro sediadas no Brasil, como subsidiárias, seriam sempre 
procedimentos principais de falência.

Importante mencionar que, em matéria de insolvência internacional, 
a regra do domicílio preside a competência judiciária. É o que reflete o artigo 88, 
inciso I e parágrafo único do Código de Processo Civil Brasileiro14 (“CPC 73”), 
que, por sua vez, replica parte do artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Antiga Lei de Introdução ao Código Civil de 1942).

Dispositivo relevante para estudar a insolvência internacional 
no Brasil é o artigo 89, inciso I do CPC 7315, que estabelece a competência 
improrrogável do judiciário brasileiro para ações relativas a bens imóveis. Uma 
decorrência desse dispositivo é que será necessário abrir um procedimento de 
insolvência no Brasil para trazer esse imóvel para a massa falida. No entanto, 
tal procedimento (necessariamente de insolvência) deverá atender a todas as 
condições e requisitos da lei brasileira para autorizar a sua instauração, ou seja, 
a instauração de uma falência. Em outras palavras, se, de acordo com a lei 

14  Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; (Omissis)
Parágrafo único. Para o fim do disposto no no. I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica 
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.
15  Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - 
conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; (omissis)
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brasileira, o proprietário estrangeiro do imóvel não possa ser declarado falido 
no Brasil, não será possível a execução concursal no Brasil sobre o imóvel. 

Além do disposto na LRF e nos artigos 88 e 89 do CPC 73, a doutrina 
invoca também o artigo 786 do Código de Processo Civil de 1939 (“CPC 39”), que 
estipula: “Não serão exequíveis no território nacional as sentenças estrangeiras 
que declararem a falência de comerciante brasileiro domiciliado no Brasil”. 
Invoca também o artigo 788, para afastar a competência da justiça estrangeira 
para declarar a falência do estabelecimento secundário (filial) localizado no 
Brasil: “A sentença estrangeira que abrir falência a comerciante estabelecido no 
território nacional, embora homologada, não compreenderá em seus efeitos o 
estabelecimento que o mesmo possua no Brasil”.

Os artigos 786 a 788 do CPC 39 são considerados vigentes pela 
doutrina (Cf. Rechsteiner, Haroldo Valadão e Rubens Requião), pois o CPC 
73 é omisso quanto aos procedimentos falimentares e o CPC 73 não revogou 
expressamente o CPC 39, limitando-se a declarar a revogação de todas as 
disposições em contrário16.

Divergindo da doutrina quanto aos bens móveis, Rechsteiner entende 
ser possível a homologação de sentença estrangeira declaratória de insolvência 
aos bens móveis do falido que se encontrem no Brasil, isto mesmo na situação em 
que o devedor não tenha estabelecimento secundário em solo brasileiro. 

Argumenta o autor, pp. 96-97 da obra já citada: “Para nós não 
existe óbice algum ao reconhecimento dessa sentença quando forem cumpridos 
todos os requisitos gerais para a homologação conforme a legislação brasileira. 
O problema da competência internacional de juiz estrangeiro nem aparece aqui 

16  Art. 786. Não serão exeqüíveis no território nacional as sentenças estrangeiras que declararem 
a falência de comerciante brasileiro domiciliado no Brasil.
Art. 787. As sentenças estrangeiras que abrirem falência a comerciantes domiciliados no país onde 
foram proferidas, produzirão no Brasil, depois de homologadas, os efeitos inerentes às sentenças 
de declaração de falência, salvo as seguintes restrições:
I – independentemente de homologação e à vista da sentença e do ato de nomeação em forma 
autêntica, os síndicos, administradores, curadores ou representantes legais da massa poderão 
requerer diligências que lhe assegurem os direitos, cobrar dívidas e intentar ações, sem obrigação 
de prestar fiança às custas;
II – os atos que importarem execução de sentença, tais como a arrecadação e arrematação dos 
bens do falido, somente se praticarão depois de homologada a sentença e mediante autorização 
do juiz, respeitadas as fórmulas do direito pátrio;
III – embora declarada arquivo a sentença estrangeira da abertura de falência, aos credores 
domiciliados no Brasil, que tiverem, na data da homologação, ações ajuizadas contra os falidos, será 
licito prosseguir nos termos do processo e executar os bens do falido situados no território nacional.
Art. 788. A sentença estrangeira que abrir falência a comerciante estabelecido no território 
nacional, embora homologada, não compreenderá em seus efeitos o estabelecimento que o 
mesmo possua no Brasil.
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porque, segundo nosso entendimento, a justiça brasileira é internacionalmente 
competente para declarar a falência de um credor (sic)17 no País quando este é 
meramente proprietário de bens móveis no Brasil”.

Segundo Rechsteiner, Haroldo Valadão e Rubens Requião, mesmo 
admitindo a homologação da sentença falimentar estrangeira sobre bens móveis 
localizados no Brasil, afirmam ser aplicável o artigo 787, III. Entendem que, para 
os “credores domiciliados no Brasil, que tiverem, na data da homologação, ações 
ajuizadas contra os falidos, será lícito prosseguir nos termos do processo e executar 
os bens do falido situados no território nacional”. Para eles, tal possibilidade não 
existe, por ser “inerente ao instituto da homologação que a sentença estrangeira 
aqui no País surta todos os efeitos jurídicos que produza no seu país de origem, 
na medida em que seja compatível com a ordem pública brasileira” (id. p. 97). 

E arremata de forma dificilmente contestável: “Na parte em que o 
Código de Processo Civil de 18 de setembro de 1939 permite ações individuais 
de credores contra o devedor, mesmo que exista uma sentença estrangeira 
homologada, ele não se coaduna nem com as regras do novo Código de Processo 
Civil, de 11 de janeiro de 1973, que não contém tal restrição, nem com o 
espírito da Lei de Falências, de 21 de junho de 194518, em vigor. Consideramo-
lo revogado sob esse aspecto pelo direito superveniente”.

Assim, se pudéssemos estabelecer em um quadro o melhor 
entendimento da competência internacional em matéria de insolvência no Brasil 
poderíamos apresentar o quanto segue:

Situação Fática Competência do Judiciário Brasileiro

Estabelecimento principal no Brasil Absoluta, improrrogável, homologação de sentença estran-
geira impossível.

Estabelecimento secundário3 Absoluta, improrrogável, homologação de sentença estran-
geira impossível.

Imóvel Absoluta, improrrogável, homologação de sentença estran-
geira impossível.

Bens móveis Relativa, prorrogável, homologação de sentença estrangeira 
possível. *

* Obviamente, com obediência às regras de homologação, não só as dos Art. 12 e 15 da Lei de Introdução, 
refletidas no CPC 73 (Arts. 483 e segs) e nas regras de homologação do STJ (Res. 9), mas também a 
observância aos princípio da Ordem Pública, Soberania Nacional e os Bons Costumes (Art. 17 da Lei de 

17  Deveria ser “devedor”.
18  Essa afirmação também se aplica à LRF que manteve, no Art. 3o, praticamente idêntico ao do 
Decreto-Lei 7.661/45, o tratamento da competência do juízo da insolvência.
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Introdução). O requisito da Ordem Pública precisa ser examinado com cautela, em especial tendo em vista a 
hierarquia dos créditos no concurso de credores de um procedimento falimentar. Questões como o tratamento 
do fisco, proteção dos direitos dos trabalhadores e outras questões deverão ser observadas e poderão limitar 
o âmbito da homologação pretendida.

A abordagem feita nos itens acima deu uma perspectiva histórica 
e descritiva da forma como os ordenamentos jurídicos nacionais, em especial 
do Brasil, e os tratados, regulam o conflito de leis e de competências judiciárias 
no espaço. Dessa abordagem, que tem um alto componente prático, passaremos 
agora para os princípios que embasam as soluções de conflitos de normas no 
espaço na matéria sob comento.

4. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E PLURALIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE 
E TERRITORIALIDADE

Nada como a simplicidade e clareza de Wood (op. cit. p. 13) para 
iniciar este tema (em tradução livre): “Teoria Territorial e Universal. Em termos 
ideológicos, há duas grandes abordagens, as teorias territorial e universal. A primeira 
teoria é de que a falência é puramente territorial e abrange apenas os bens locais. A 
segunda doutrina, da “universalidade da falência”, ou “unidade da falência” defende 
que os únicos tribunais que têm competência para falir um devedor são os tribunais 
do domicílio do devedor ou do seu principal estabelecimento. Todos os credores 
devem recorrer a tal país e nenhum país estrangeiro tem competência para a falência 
do devedor. Neste caso, a falência aplica-se a todos os bens do devedor globalmente 
e não apenas bens locais. Salvo quanto aos tratados, os países mais desenvolvidos 
adotam uma combinação desses extremos.

Universalidade. Vantagens e Desvantagens. Depois de analisar as 
vantagens (evita-se custo e ineficiência de diversas jurisdições concorrentes, 
todos os credores são tratados igualmente, de acordo com as normas locais, 
todos os bens são arrecadados, há a suspensão de ações envolvendo todos 
os credores (no caso de falência em sentido estrito)) e desvantagens (cultura 
pró-devedor, proibição de compensação, inversão de preferências em relação 
à lei do domicílio do credor (ex: prioridades fiscais e trabalhistas), credores 
menores incorrem em mais custo para processar no exterior, controles cambiais, 
discussão quanto à competência em razão do estabelecimento principal ou da 
sede do devedor, etc. (op. cit. pp. 13-4). 

Com o seu proverbial sentido prático, Wood sumariza (pp.13-5) 
(tradução livre): “Na prática não é desarrazoado considerar um procedimento 
central e diversos procedimentos falimentares auxiliares e deixar para o direito 
internacional privado a solução dos conflitos entre os diversos procedimentos 
paralelos. É atualmente muito idealista conseguir alcançar algo que se aproxime 
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de um conjunto satisfatório de regras neste campo, com o qual todos concordem. 
De forma geral, o padrão usual para grandes empresas é que os credores 
iniciem os procedimentos falimentares onde os bens se encontrem, de forma a 
protegerem-se quanto ao devedor e de arrecadações e penhoras insignificantes. 
Assim, uma falência internacional apresenta frequentemente o formato de uma 
falência no principal estabelecimento, e procedimentos auxiliares em tribunais 
estrangeiros. Os liquidantes de cada conjunto de ativos às vezes celebram 
acordos entre eles que podem ter de ser aprovados como uma transação ou 
esquema de reorganização a ser aprovado pelos credores nos foros locais”.

De acordo com Rosalind Mason (Cross-Border Insolvency Law: 
Where Private International Law and Insolvency Law Meet – in International 
Insolvency Law – Themes and Perspectives, posição 2385, Edição Kindle), 
distinguem-se os princípios da Unidade e Pluralidade dos princípios da 
Territorialidade e Universalidade, pois os primeiros, em tradução livre, 
“referem-se à competência e ao número de juízos que têm competência 
para abrir procedimentos de insolvência sobre um devedor”. Por outro lado, 
“Universalidade e Territorialidade dizem respeito aos efeitos dos procedimentos 
de insolvência em diversos estados”.

E detalha Mason: Under the principle of ‘unity’, there is one 
set of insolvency proceedings in respect of one debtor, while ‘plurality’ has 
more than one set of proceedings in progress concurrently in different states. 
‘Universalism’ refers to the extraterritoral effect of one set of proceedings 
in every other jurisdiction, while ‘territoriality’ refers to the limitation of the 
effects of a set of proceedings to its place of origin. 

Segundo Berger (p. 44), o sistema da territorialidade, ao limitar “os 
efeitos da decisão de insolvência ao território do Estado de abertura do processo de 
insolvência (...) só alcançam bens, direitos, interesses do devedor e dos credores 
em território nacional”. Segundo ela, “[o] sistema em referência é justificado 
com o fato de que a lei de falência é uma lei de defesa do crédito público, por 
este motivo ela é territorial e como lei processual de execução sobre os bens do 
devedor só poderá ser aplicada ao território onde tais bens se situem”.

Citando Valverde e Arnoldi, Berger (p. 45) critica o sistema da 
territorialidade, pois estabelece um tratamento desigual entre credores nacionais 
e estrangeiros, facilitando a fraude, “permitindo, por exemplo, que uma empresa 
falida no Rio de Janeiro continue a negociar em Paris, sem se preocupar com os 
credores que aqui ficaram e aos quais prejudicou”.

Citando Sampaio de Lacerda, Berger (p. 46) menciona as críticas 
ao sistema da universalidade, “sob o argumento de que o mesmo ameaça a 
soberania nacional e contraria as normas do direito positivo. Ainda, afirmam 
os opositores do sistema em referência que ele dificulta a ação de credores 
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estrangeiros e ilude os credores que, contando com os bens do devedor existentes 
no país, se sujeitam a ver os mesmos destinados ao pagamento de credores 
estrangeiros, cuja existência ignoravam”.

A dificuldade da aplicação do princípio da Universalidade está 
bem patente na observação de Rechsteiner (id. p. 34): “Para que o princípio da 
universalidade se torne viável na prática, é necessário que todos os Estados onde 
estão localizados ativos do devedor o adotem nas suas legislações. Destarte, a 
aplicação do princípio da universalidade depende, na realidade, da atitude e da 
cooperação judiciária de todos os Estados com ativos do devedor insolvente 
em relação ao Estado no qual foi aberto o procedimento de insolvência. Por 
esse motivo, a doutrina mais moderna define o conceito de universalidade no 
direito falimentar internacional sob a perspectiva da medida em que um Estado 
reconheça os efeitos jurídicos de um procedimento de insolvência aberto no 
exterior em seu próprio território”.

Mason conclui que os extremos da Territorialidade e da 
Universalidade têm sido rejeitados na prática, com (em tradução livre) “a maior 
parte dos países adotando uma posição de escolha de jurisdição e de execução que 
combina elementos de ambas as teorias, conforme detalhado no quadro abaixo:

Exercício de 
Jurisdição

Unidade Pluralidade
Reconhecimento e 
Aplicação da Admi-
nistração Principal da 
Insolvência

Universal Universalidade Procedimento Secundário de Insolvência

Territorial Administração sem elementos in-
ternacionais

Territorialidade Cooperativa Territoralidade

A Universalidade poder ser modulada sob duas formas principais: 
(i) mediante procedimentos auxiliares que não se tratam de procedimentos 
tipicamente falimentares, limitando-se, por exemplo, a simples moratória 
e auxílio ao síndico estrangeiro e (ii) procedimentos completos de falência 
locais podem ser instituídos, mas todos reconhecendo o procedimento 
principal e, de forma geral, cooperando com este em maior ou menor grau 
(Mason posição 2502). Os primeiros, segundo a terminologia norte-americana, 
seriam os “procedimentos auxiliares” (ancillary proceedings) e os segundos 
“procedimentos paralelos” (parallel proceedings). 
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Outro sistema misto é a Territorialidade Cooperativa (Mason, id. 
posição 2517), em que os procedimentos falimentares são independentes e não 
há reconhecimento de um procedimento principal. No entanto, há cooperação 
e troca de informações entre eles.  A arrecadação de bens e a sua venda 
conjunta podem ocorrer para limitar o ônus de se fazerem separadamente. 
Um ponto negativo é a provável necessidade de o credor ter de se habilitar em 
todas as jurisdições. 

A flexibilização dos princípios estudados tem sido a tônica dos 
tratados e legislação interna mais recentes, com o objetivo de intensificar a 
cooperação judiciária, de forma a atingir a forma mais justa de realização dos 
ativos do devedor e sua distribuição entre os credores, sem descuidar dos valores 
sociais e dos princípios de ordem pública e soberania dos estados envolvidos 
nas chamadas multi-state insolvencies. 

5. OS TRATADOS

Conforme vimos acima, ao longo da história, os Estados 
entabularam diversos tipos e graus de cooperação, afastando-se do territorialismo 
agressivo, desde tempos ancestrais (Wessels, Markel e Kilborn, op. cit, p. 71). 
Iniciando-se com tratados bilaterais, a tendência atual é a de aprovação de 
tratados multilaterais, tais como a RIUE e a Lei Modelo da UNCITRAL. 

Mas esse não é o único caminho da harmonização e cooperação 
internacionais em matéria de falência, por exemplo, na UE: A Member State 
may, for instance, establish a system of international insolvencly law (i) in a 
purely unilateral matter by creating its own rules (an approach that would 
follow the United States and the United Kingdom), (ii) by creating rules which 
reflect the Insolvency Regulation (a “nossa” RIUE), ou (iii) by (closely) adopting 
the UNCITRAL Model Law (idem, p. 87). 

De fato, como Rechsteiner afirma (op. cit. p. 105 e seguintes), 
quem lida com recuperação e falência e lidava com concordata e falência (na 
lei anterior) nunca utilizou ou invocou tratados que regulassem o conflito 
de leis e competências no âmbito da insolvência internacional.  Segundo o 
autor (idem. pp. 106-107), “[o]s países da América Latina carecem hoje de 
normas modernas de direito falimentar internacional”. E prossegue: “Um dos 
caminhos para sair desse impasse é a celebração de tratados internacionais. 
Para o Brasil interessam em primeiro lugar os parceiros do Mercosul”. 
Conclui Rechsteiner: “Na medida em que no Mercosul entrasse em vigor uma 
Convenção de Direito Falimentar Internacional, outros tratados porventura 
vigentes entre Estados-membros do Mercosul seriam automaticamente 
revogados em consequência disso”.
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6. TRATADO DE MONTEVIDÉU

Este tratado (Tratado de Direito Comercial Internacional de 
Montevidéu de 1889) dispõe acerca do direito falimentar internacional no Título X, 
nos artigos 35 a 48, tendo sido ratificado apenas pela Argentina, Bolívia, Colômbia 
e Peru. Em 1940, outro tratado, de Direito Comercial Terrestre Internacional, 
também de Montevidéu, também contém regras de direito falimentar internacional, 
tendo sido ratificado apenas pela Argentina, Paraguai e Uruguai. Rechsteiner critica 
acerbamente ambos os tratados, pois mantêm a proteção e preferência dos credores 
locais e deixam muitas questões em aberto no âmbito da insolvência internacional. 
Chega a desaconselhar sua ratificação pelo Brasil. 

7. CÓDIGO BUSTAMANTE

Ratificado pelo Brasil, o Código Bustamante, de 20 de fevereiro de 
1928, disciplina a falência internacional nos seus artigos 414 a 42219. Rechsteiner 

19  TITULO NONO
Da fallencia ou concordata
CAPITULO I
DA UNIDADE DA FALLENCIA OU CONCORDATA
Art. 414. Se o devedor concordatario ou fallido tem apenas um domicilio civil ou mercantil, não 
pode haver mais do que um juizo de processos preventivos, de concordata ou fallencia, ou uma 
suspensão de pagamentos, ou quitação e moratoria para todos os seus bens e obrigações nos 
Estados contractantes.
Art. 415. Se uma mesma pessoa ou sociedade tiver em mais de um Estado contractante varios 
estabelecimentos mercantis, inteiramente separados economicamente, pode haver tantos juizos 
de processos preventivos e fallencia quantos estabelecimentos mercantis.
CAPITULO II
DA UNIVERSALIDADE DA FALLENCIA OU CONCORDATA E DOS SEUS EFFEITOS
Art. 416. A declaração de incapacidade do fallido ou concordatario tem effeitos extraterritoriaes 
nos Estados contractantes, mediante prévio cumprimento das formalidades de registro ou 
publicação, que a legislação de cada um delles exija.
Art. 417. A sentença declaratoria da fallencia ou concordata, proferida em um dos Estados 
contractantes, executar-se-á nos outros Estados, nos casos e forma estabelecidos neste Codigo 
para as resoluções judiciaes; mas, produzirá, desde que seja definitiva e para as pessoas a respeito 
das quaes o seja, os effeitos de cousa julgada.
Art. 418. As faculdades e funcções dos syndicos, nomeados em um dos Estados contractantes, 
de accôrdo com as disposições deste Codigo, terão effeito extraterritorial nos demais, sem 
necessidade de tramite algum local.
Art. 419. O effeito retroactivo da declaração de fallencia ou concordata e a annullação de certos 
actos, em consequencia dessas decisões, determinar-se-ão pela lei dos mesmos e serão applicaveis 
ao territorio dos demais Estados contractantes.
Art. 420. As acções reaes e os direitos da mesma indole continuarão subordinados, não obstante 
a declaração de fallencia ou concordata, á lei da situação das cousas por elles attingidas e á 
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também condena o referido tratado, afirmando que o mesmo está em desuso, na 
medida em que sequer são comentadas pelos doutrinadores nacionais em seus 
manuais e monografias sobre o direito falimentar.

O Código Bustamente atualmente está ultrapassado, embora 
não adote, como os Tratados de Montevidéu, o princípio das preferências 
dos credores locais. Deixa muitas questões em aberto, revelando-se lacunoso 
conforme o seu conteúdo.

8. TRATADO DE ASSUNÇÃO

Conhecido como o Tratado do Mercosul, celebrado em 26 de 
março de 1991, reunindo atualmente os mercados do Brasil, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela, visando a criação de um mercado comum. O tratado não 
contempla a disciplina de um direito de insolvência internacional. Berger (op. cit, 
p. 28) entende pela necessidade de criação de uma lei de insolvência internacional 
“com normas vinculativas e aplicáveis aos países do bloco econômico”.

A respeito dos tratados latino-americanos em matéria de 
insolvência, Wessels, Markel e Kilborn, op cit. p. 157, conclui: The treaties 
mentioned appear to be modest attempts to create a regional system of 
insolvency law, which in practice has met with little response. The conclusion 
has been drawn that the national insolvency law systems of the aforementioned 
countries are all strongly territorial. Only Argentina applies a rule, based on 
reciprocity, with regard to international judicial cooperation.

9. UNCITRAL. LEI MODELO 

Criada pela United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL), o seu objetivo foi promover mecanismos efetivos para 
lidar com casos de insolvência internacional de forma a promover os objetivos 
de: (i) cooperação entre os tribunais e outras autoridades competentes de um 
estado e outros estados envolvidos em casos de insolvência internacional; (ii) 
administração justa e eficiente de insolvências internacionais que protejam 
os interesses de todos os credores e outros interessados, incluindo o devedor; 

competencia dos juizes no lugar em que estas se encontrarem.
CAPITULO III
DA CONCORDATA E DA REHABILITAÇÃO
Art. 421. A concordata entre os credores e o fallido terá effeitos estraterritoriaes nos demais 
Estados contractantes, salvo o direito dos credores por acção real que a não houverem acceitado.
Art. 422. A rehabilitação do fallido tem tambem efficacia extraterritorial nos demais Estados 
contractantes, desde que se torne definitiva a resolução judicial que a determina e de accôrdo com 
os seus termos.
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(iii) proteção e maximização do valor dos bens do devedor; e (iv) facilitação 
em recuperação de negócios em dificuldades financeiras, consequentemente 
protegendo investimentos e preservando o emprego (cf. Wessels, Markell e 
Kilborn, p. 199). Trata-se de um texto legal recomendado para os Estados, de 
forma a ser incorporado ao seu sistema jurídico.

A Lei Modelo da UNCITRAL tem cinco capítulos, como segue:
Capítulo I - Disposições Gerais, incluindo campo de aplicação, 

definições, obrigações internacionais de um estado, exceção de ordem pública 
e regras de interpretação.

Capítulo II - Acesso do síndico e do credor estrangeiros ao tribunal 
do juízo da insolvência.

Capítulo III - Reconhecimento dos procedimentos estrangeiros 
pelo Estado. Remédio jurídico a ser concedido para colaborar na administração 
adequada da empresa insolvente para o benefício de todos os credores.

Capítulo IV - Cooperação entre tribunais estrangeiros e síndicos 
estrangeiros. 

Capítulo V - Procedimentos concomitantes.

10. COMUNIDADE EUROPEIA

Com um caráter diferente da Lei Modelo da UNCITRAL, a RIUE 
- Regulamento de Insolvência da União Europeia (Regulamento 1.346/2000), 
tem força de lei e vincula diretamente todos os Estados-Membros. A RIUE 
enfrenta questões como: (i) a competência internacional do tribunal autorizado a 
iniciar os procedimentos de insolvência; (ii) a lei aplicável aos procedimentos de 
insolvência; (iii) os efeitos materiais e processuais dos referidos procedimentos; 
(iv) o reconhecimento de procedimentos iniciados no exterior; e (v) os poderes 
do síndico ou administrador indicado no exterior. 

O princípio usado na RIUE é o da universalidade modificada, 
limitada ou mitigada. Um elemento central da RIUE é a aplicação, em todos os 
outros Estados-Membros da lei do Estado-Membro cujos tribunais iniciaram o 
procedimento falimentar. A RIUE é também baseada no princípio de cooperação 
e troca de informações entre as autoridades envolvidas indicadas nos diversos 
procedimentos falimentares, embora relativamente ao mesmo devedor. É a 
chamada Universalidade Coordenada (Wessels, Markel e Kilborn, op. cit. p. 112).

11. CHAPTER 15 – EUA

Conforme explicado acima, o Chapter 15 incorporou ao USBC, 
a Lei Modelo da UNCITRAL. Assim, cf. Restructuring & Insolvency in 52 
Jurisdictions Worldwide, p. 524, Chapter 15 enables a foreign representative of a 



49

DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

foreign estate to obtain US Bankruptcy court recognition of the foreign procedures 
and thereby access a panoply of relief with respect to the foreign debtor’s 
assets and operations in the US, including the imposition of the automatic stay, 
administering the foreign debtor’s US assets, and operating the foreign debtor’s 
US business. Foreign creditors have the same rights regarding the commencement 
of, and participation in, a bankruptcy case as domestic creditors.

Ainda de acordo com Wessels, Markel e Kilborn (op. cit, p. 81), o 
dispositivo principal do Chapter 15 é o seguinte:

(a) Subject to the specific limitations stated elsewhere 
in this chapter the court, if recognition is granted, 
may provide additional assistance to a foreign 
representative under this title or under other laws of 
the United States. 
(b) In determining whether to provide additional 
assistance under this title or under other laws of the 
United States, the court shall consider whether such 
additional assistance, consistent with the principles 
of comity20, will reasonably assure - 
(1) just treatment of all holders of claims against or 
interests in the debtor’s property;
(2) protection of claim holders in the United States 
against prejudice and inconvenience in the processing 
of claims in such foreign proceeding;
(3) prevention of preferential or fraudulent 
dispositions of property of the debtor;
(4) distribution of proceeds of the debtor’s property 
substantially in accordance with the order prescribed 
by this title; and
(5) if appropriate, the provision of an opportunity 
for a fresh start for the individual that such foreign 
proceeding concerns.

Embora os princípios acima que nortearão o juiz ao outorgar a 
proteção nos termos do Chapter 15 tenham um aspecto subjetivo, podendo até 
fundamentar protecionismos, os tribunais, segundo Wessels, et alia (op cit. p. 
81), têm decidido no sentido da cooperação internacional. 

20  Princípio de que os estados compartilham um certo número de regras comuns e que, em geral, 
respeitam como válido o direito de outros estados. É um princípio de interpretação baseado em 
reciprocidade.
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12. ALGUNS CASOS CONCRETOS. ESTADOS UNIDOS. EUROPA. BRASIL

Antes de concluir o estudo, cabe ver o direito em ação, para o que 
escolhemos alguns casos de relevo, com repercussão até na grande mídia. 

Estados Unidos. Quem não lembra da prisão de Mikhail 
Khodorksky, principal executivo da Yukos, um dos maiores grupos petrolíferos 
e energético da Federação Russa, com mais de 200 subsidiárias? Pois bem, em 
face: (a) de uma autuação tributária bilionária (US$ 27,5 bilhões) imposta pelo 
Governo russo em Dezembro de 2003 e (b) a decisão do mesmo Governo de 
colocar em leilão a maior subsidiária da Yukos (Yuganskneftegas) (“YNG”), a 
Yukos pediu, nos Estados Unidos, a proteção do chamado Chapter 11, que é 
usado para recuperação judicial de empresas naquele país. Na tentativa de gerar 
elementos de conexão para o pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, em 
14.12.2004, foi constituída a Yukos USA Inc. no Texas e transferidos recursos 
para essa empresa (inicialmente US$ 480,000.00 e, depois, US$ 20,000,000.00). 
Na mesma data, foi protocolado o pedido de Chapter 11, no United States 
Courts, Southern District of Texas. 

Conforme relata a decisão sob exame, o pedido tinha como objetivo: 
(i) suspender as medidas do Governo Russo; (ii) conseguir flexibilidade para 
obter financiamentos; (iii) obter financiamentos das operações do grupo Yukos; 
(iv) reestruturar a dívida fiscal; (v) criar uma entidade sobrevivente para exercer 
direitos de regresso contra o Governo Russo e outros, em benefício de seus 
acionistas, empregados e credores. Outras petições da mesma data submetida 
ao mesmo tribunal requeriam: (a) autorização para citar credores e outras partes 
interessadas por e-mail; (b) manter seus fundos em contas bancárias estrangeiras 
não backed by the full faith and credit of the United States (sem garantia do 
Governo Americano); (c) compelir o Governo Russo a submeter-se à arbitragem 
para resolver seu conflito com Yukos; (d) declaração de que a Lei Americana se 
aplica a todos os ativos localizados em países estrangeiros (em relação aos EUA 
ou em relação à Rússia?) e (e) liminar e cautelar para evitar a venda da YNG.

Em sua decisão, a Juíza Clark enfrentou cada um dos argumentos 
de um credor que se opôs ao pedido de proteção sob o Chapter 11: 

(i) Ausência de Jurisdição Americana sobre a Yukos, posto que esta 
não teria propriedade ou estabelecimento nos Estados Unidos. A juíza entendeu 
que as exigências de estabelecimento e de propriedade eram alternativas e que, 
antes do pedido do Chapter 11 foi feito o depósito acima referido. Quanto ao fato 
de haver apenas um executivo trabalhando no Texas antes do pedido, entendeu 
que isso não seria impeditivo, pois o requisito da propriedade nos Estados Unidos 
estaria satisfeito pelo citado depósito e, assim, a Yukos era considerada “devedora” 
para os efeitos da lei americana, podendo, portanto, requerer o Chapter 11.
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(ii) Forum non conveniens. Segundo essa teoria, embora o autor 
possa reunir os requisitos formais e materiais para escolher determinada 
jurisdição, a jurisdição seria manifestamente inconveniente à outra parte, 
com base em critérios objetivos (localização das provas ou das testemunhas, 
região conflagrada, etc...), devendo, portanto, ser afastada pelo Juiz da causa, 
recusando-se a julgar. A juíza Clark afastou a argumentação, inclusive de diversos 
precedentes de Case Law trazidos pelo credor, afirmando que a competência, no 
caso de Chapter 11, é estabelecida em lei (o US Bankruptcy Code), não podendo 
ser invocado o artigo III da Constituição Americana, mesmo dando ao juiz o 
poder de control the administration of the litigation before it and to prevent its 
process from becoming an instrument of  abuse, injustice, or oppression. 

(iii) Comity. A forma mais simples de explicar o que é comity 
é defini-la como “reciprocidade”. A juíza Clark define Comity da seguinte 
forma, em tradução livre: “Comity é o reconhecimento que uma nação outorga, 
em seu território, a atos legislativos, executivos ou judiciais de outra nação, 
considerando os deveres internacionais e a conveniência, e os direitos de seus 
próprios cidadãos ou de outras pessoas que estejam sob a proteção de suas 
leis”.  Para tanto, o credor em questão usa como argumento que o exercício de 
jurisdição pelo juízo americano não é razoável, pois a Yukos tem bens irrisórios 
nos Estados Unidos, a Yukos (matriz) foi constituída na Rússia, seu maior 
acionista (indireto) é um cidadão russo e somente um de seus empregados está 
localizado nos Estados Unidos. Aqui, a Juíza Clark, embora tenha rejeitado o 
argumento do Comity, considerado isoladamente, como bastante para afastar 
a jurisdição americana para o pedido da Yukos, indica que o mesmo deve ser 
examinado em conjunto com outras circunstâncias, citando o artigo 1112 do 
Bankruptcy Code: The court concludes that considerations of comity with 
respect to dismissal of a voluntary Chapter 11 bankruptcy case do not form an 
independent basis for dismissal, but rather must be considered in connection 
with a determination of whether cause exists for dismissal pursuant to Section 
1112 of the Bankruptcy Code.

(iv) Act of State Doctrine. O credor argumentou que os Estados 
Unidos não deveriam avocar uma questão politicamente sensível que exigiria 
ao Juízo julgar a legalidade de um ato soberano de um estado soberano. A Juíza 
Clark começa esclarecendo que “com base na Act of State Doctrine, cada Estado 
soberano é obrigado a respeitar a independência de todo e qualquer outro Estado 
soberano, e os tribunais de um país não podem julgar atos de governo de outro, 
praticados no território deste” e que “remédios para pleitos oriundos desses atos 
devem ser obtidos através dos meios disponíveis a poderes soberanos e entre 
eles”. Finalmente, conclui, afastando o argumento do Act of State Doctrine 
como argumento independente que requeira a recusa do pedido de Chapter 11. 
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O fundamento da decisão parece paradoxal, pois se baseia na própria doutrina do 
Act of State Doctrine. Segundo a juíza Clark, ela reconhece que os atos do Governo 
Russo são muito impactantes para o futuro da reorganização financeira da Yukos, 
reconhece também que não pode julgar a legalidade ou não dos referidos atos, por 
força da mesma doutrina, mas entende que a submissão e a condução do processo 
de Chapter 11, em si, não requer que o Juízo julgue referida legalidade. E termina: 
The court concludes that the act of state doctrine does not form an independent 
basis requiring dismissal of the instant case.

(v) 11 U.S.C. par. 1112 (b). Finalmente, depois de transcrever o 
artigo 1112(b) do Bankruptcy Code21 que regula as situações em que o Juízo 
pode afastar o Chapter 11 e converter o procedimento em Chapter 7 (semelhante 
à nossa falência) e de enumerar precedentes de case law que requerem também 
que o Juízo considere a totalidade das circunstâncias e a boa fé do devedor, 
o que, segundo a Juíza Clark, exige em boa medida na avaliação, in loco, 
da situação financeira do devedor, motivos e realidades financeiras locais, a 
decisão foi pela recusa do Chapter 11 nos Estados Unidos. Pela sua clareza e 
abrangência, vale a pena transcrevê-la por inteiro, em tradução livre: 

Diversos fatos no presente caso contribuem para a 
causa da sua rejeição. Yukos submeteu seu pedido de 
proteção sob o Chapter 11 declarando sua intenção de 
se reorganizar. No entanto, a reorganização prevista no 
plano da Yukos não é uma reorganização financeira. 
De fato, tendo em vista que a maior parte dos ativos da 
Yukos são petróleo e gás na Rússia, a sua capacidade 

21  Except as provided in subsection (c) of this section, on request of a party in interest or the 
United States trustree or bankruptcy administrator, and after notice and a hearing, the court may 
convert a case under this chapter to a case under chapter 7 of this title or may dismiss a case under 
this chapter, whichever is in the best interest of creditors and the estate, for cause, including
(1) continuing loss to or diminuition of the estate and absence of a reasonable likelihood of 
rehabilitation;
(2) inability to effectuate a plan;
(3) unreasonable delay by the debtor that is prejudicial to creditors;
(4) failure to propose a plan under section 1121 of this tilte within any time fixed by the court;
(5) denial of confirmation of every proposes plan and denial of a request made for additional time 
for filing another plan or a modification of a plan;
(6) revocation of an order of confirmation under section 1144 of this title, and denial of 
confirmation of another plan or a modified plan under section 1129 of this title;
(7) inability to effectuate substantial consummation of a confirmed plan;
(8) material default by the debtor with respect to a confirmed plan;
(9) termination of a plan by reason of the occurrence of a condition specified in the plan; or
(10) nonpayment of any fees or charges required under chapter 123 of title 28.
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de levar a cabo a reorganização sem a cooperação do 
Governo Russo é extremamente limitada. 
Os fundos que deram embasamento à competência 
deste Juízo foram transferidos para bancos nos 
Estados Unidos menos de uma semana antes do 
protocolo da petição, e foram transferidos com a 
finalidade principal de tentar criar competência nas 
cortes americanas de falência. 
A Yukos pretende substituir a lei Russa, os Tratados 
Europeus e/ou o direito internacional pela lei dos 
Estados Unidos e usar estruturas judiciais nos 
Estados Unidos numa tentativa de alterar a hierarquia 
de créditos que seria aplicável na lei de outras 
jurisdições. A Yukos parece esperar que a sua dívida 
tributária se torne subordinada e, também transferir 
causas de agir que acredita possuir, num trust para 
litígio continuado22. 
A Yukos iniciou ou tentou iniciar procedimentos 
em vários outros fóruns, incluindo a Corte Europeia 
de Direitos Humanos, bem como em arbitragem. 
Adicionalmente, a Yukos ainda tem processos que 
parecem estar pendentes na Rússia e, mais, pode ter 
acesso a procedimento de reorganização no tribunal 
“arbitrazh” da Rússia. 
A questão de a Yukos ter direito a proteção em cada 
um desses fóruns depende da interpretação das leis de 
tais jurisdições. Nada nas provas relativas ao presente 
pedido sugere que este Juízo seja especificamente 
qualificado ou mais apto do que os outros fóruns para 
examinar os assuntos ora apresentados. O Juízo lembra 
que os experts que foram ouvidos no presente pedido, 
todos os quais competentes, credíveis e articulados, 
discordam quanto ao grau de proteção disponível em 
cada fórum. Ademais, algumas das verificações que 

22  Trata-se do Litigation Trust. Instrumento usado em processos de Chapter 11, pelo qual se 
transferem direitos a serem exercidos e processos em andamento a um trustee em benefício dos 
credores. Assim, se a Yukos tivesse, por exemplo, direito a indenização do Governo Russo, o 
Litigation Trust promoveria as ações necessárias e asseguraria que eventual benefício econômico 
fosse distribuído entre os credores conforme disciplinado nesse Litigation Trust e no plano de 
reorganização. A respeito, ler Litigation Trusts and Bankruptcy (http://www.bankruptcylawreview.
com/print/blog/litigation-trusts-andbankruptcy).
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são necessárias à solução das disputas subjacentes 
parecem depender da interpretação de leis emitidas 
em uma língua estrangeira, sobre a qual há espaço 
para discordâncias razoáveis quanto à tradução da 
linguagem de Russo para Inglês.
A vasta maioria das atividades negociais e financeiras 
da Yukos continua a ocorrer na Rússia. Tais atividades 
requerem a continuada participação do governo 
Russo, no seu papel de regulador da produção de 
derivados de petróleo localizado em terras Russas, 
bem como o seu papel como a autoridade central 
tributária da Federação Russa.
Finalmente, não obstante a doutrina do Act of State, 
isoladamente, não obrigue à rejeição do presente 
caso, as provas indicam que a Yukos era, na data do 
pedido, um dos maiores produtores de petróleo da 
Rússia, e era responsável por aproximadamente 20 
por cento do petróleo e gás produzidos na Rússia. O 
evidente tamanho da Yukos e, correspondentemente, 
o seu impacto na totalidade da economia Russa têm 
um peso grande no sentido de assegurar a solução do 
pedido num fórum em que a participação do governo 
Russo seja assegurada.
O Juízo conclui, baseado na totalidade das 
circunstâncias, que o presente caso de Chapter 11 
deve ser rejeitado.

Europa. O primeiro caso que escolhemos envolve os Estados 
Unidos e o Reino Unido e também foi um caso de grande vulto: a quebra do 
grupo controlado por Robert Maxwell, Maxwell Communication Corporation 
plc (“MCC”). Ambos os países disputaram a competência para este caso, tendo-
se conseguido um acordo entre os juízos competentes para o processamento da 
falência. Com uma dívida de US$ 2 bilhões, a Holding do grupo, sediada no 
Reino Unido, submeteu um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, em 16 
de dezembro de 1991, que permitiria a manutenção do controle e administração 
durante a tentativa de reorganização financeira. Para se proteger dos credores 
britânicos, no dia 17 de dezembro de 1991, a administração da MCC entrou com 
pedido de administration em Londres. A grande discussão residia justamente 
no fato de que, no direito falimentar americano o devedor continua na posse 
e administração de seus bens na fase de reorganização (Chapter 11) – daí a 
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expressão debtor-in-possession (“DIP”) -, e, na administration, a gestão da 
empresa passa para um interventor (administrator). 

No dizer de Wessels, Markell e Kilborn (op. cit., p. 177 e seguintes), 
em tradução livre: “Um colossal conflito de competência era iminente, o qual 
passou a se materializar imediatamente, quando o Juiz inglês enfrentou os 
executivos da MCC, rejeitando o seu indicado (para o cargo de administrator) 
e indicando para o cargo, como joint administrators, três contadores da 
PriceWaterhouse. Os administrators obtiveram imediatamente uma decisão do 
Juiz britânico compelindo os diretores da MCC a desistir do procedimento de 
Chapter 11. Em resposta, os diretores da MCC tentaram amenizar a situação 
pedindo a indicação de um interventor neutro. A juíza norte-americana, Tina 
Brozman, indicou o advogado, também americano, Richard Gitlin como 
interventor com poderes ampliados, e determinou que ele essencialmente 
atuasse como um enviado para estabelecer contato com os joint administrators, 
de forma a encontrar um caminho para minimizar o conflito sem exigir uma 
capitulação incondicional do lado norte-americano. 

Depois de muita discussão, que passou até por um pedido de 
prisão contra os diretores da MCC, a solução foi a assinatura de um Protocol, 
cujo objetivo principal era “conceder controle suficiente para satisfazer os 
administrators britânicos, mas dar ao interventor americano (examiner) o 
controle e manter os executivos da MCC nos seus cargos, para não haver uma 
interrupção das operações (cf. Wessels, Markell e Kilborn, op. cit. p. 179).

O segundo caso, também relacionado com uma quebra que 
atingiu as páginas dos jornais, inclusive no Brasil, é o caso da Eurofood IFSC 
Ltd. (“Eurofood’) (caso Parmalat). Neste caso, a discussão também foi sobre 
competência, mas à luz do RIUE. O objeto da discussão foi a definição do 
Centre of Main Interests, o também já comentado “COMI”.

Diz o Considerando 13, sobre o COMI (Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias, Edição de 30.06.2000. Versão Portuguesa oficial): “O 
«centro dos interesses principais» do devedor deve corresponder ao local onde 
o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses, pelo que 
é determinável por terceiros”. Já o artigo 3(1) estabelece, também a respeito do 
COMI: “1. Os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território está 
situado o centro dos interesses principais do devedor são competentes para abrir 
o processo de insolvência. Presume-se, até prova em contrário, que o centro dos 
interesses principais das sociedades e pessoas colectivas é o local da respectiva 
sede estatutária”.

O pedido de falência foi formulado na Irlanda, perante a Irish Supreme 
Court. Esta pediu manifestação preliminar da Corte Europeia de Justiça, emitida em 
2006. Na sua decisão, reconhece que a Eurofood foi constituída como um veículo de 
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investimento para se beneficiar das vantajosas leis tributárias da Irlanda. Reconhece 
também que, em 15 anos de vida da Eurofood, apenas três grandes transações 
foram realizadas, o Bank of America cuidava do dia-a-dia da Eurofood e que dois 
de seus quatro membros do conselho de administração eram italianos. No entanto, 
como a Eurofood estava regularmente constituída na Irlanda, cumprindo todas as 
leis aplicáveis e tendo o seu Conselho reuniões regulares na Irlanda, o tribunal 
irlandês entendeu que não se tratava de um endereço fictício e que, portanto, o 
foro competente era a Irlanda, não podendo ser afastada a presunção iuris tantum 
(rebuttable assumption) estabelecida no artigo 3(1) da RIUE.

A Corte Européia de Justiça entendeu que, de fato, a jurisdição 
deveria ficar com a Irlanda, pois os elementos trazidos aos autos não autorizavam 
o afastamento da presunção prevista no artigo 3(1). É o que explica Paul 
Torremans em seu Coming to Terms with the COMI Concept in the European 
Insolvency Regulation, in International Insolvency Law (Markets and the Law), 
obra já citada, em tradução livre: “A presunção do artigo 3 estabeleceu a regra 
e é difícil de afastar. Os fatos do caso da Eurofood claramente não permitiram 
que a presunção fosse afastada. A Eurofood conduzia seus negócios na sua sede 
na Irlanda e reuniões do Conselho (Board) ali ocorriam regularmente”. Nas 
palavras da Corte, a posição poderia ser resumida como segue: 

Quando um devedor é uma subsidiária cuja sede e a de 
sua sociedade matriz estão situadas em dois Estados 
Membros diferentes, a presunção estabelecida na 
segunda frase do Artigo 3(1) do Regulamento, 
pela qual o centro dos principais interesses de tal 
subsidiária considera-se situado no Estado-Membro 
em que a sua sede estiver situada, somente poderá 
ser afastada quando fatores que sejam objetivos 
e também verificáveis por terceiros permitam a 
conclusão de que uma situação de fato existe que é 
diferente daquela que é refletida pela sua localização 
na sede social. Isso poderia ocorrer, em particular, no 
caso de uma sociedade que não conduzisse negócio 
algum no território do Estado-Membro onde a sua 
sede social está localizada. Por contraste, quando 
uma sociedade conduz seus negócios no território de 
um Estado-Membro onde sua sede está localizada, o 
mero fato de que as suas escolhas econômicas são ou 
possam ser controladas por uma sociedade matriz em 
outro Estado Membro não é suficiente para afastar a 
presunção estabelecida pelo Regulamento.
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Brasil. Trata-se do processo de Sentença Estrangeira Contestada 
No. 1735 – PT (2007/0140920-4). A decisão proferida, negando os efeitos de 
falência de pessoa física decretada em Portugal, sobre as quotas detidas por 
referida pessoa física em sociedade constituída no Brasil, já sob os auspícios 
da Lei 11.101/05, justificam o desânimo de Rechsteiner quanto ao panorama 
local no que diz respeito ao conflito de leis e de foro no âmbito do direito 
falimentar. Pois o que aconteceu, neste caso, foi que, sob o argumento de que 
o estabelecimento principal do falido se encontrava no Brasil, aqui deveria 
ser pedida a falência. Outrossim, a arrecadação e o seu corolário, a suspensão 
e impedimento de ações executivas seriam, de acordo com a decisão do STJ 
ofensivas “à soberania nacional”. Segue a ementa: 

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. FA-
LÊNCIA. JUSTIÇA PORTUGUESA. ART. 1.030, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 
3o DA LEI 11.101/05. PRINCÍPIO DA UNIVERSA-
LIDADE. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. COM-
PETÊNCIA DO JUÍZO BRASILEIRO, DO LOCAL 
DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DE-
VEDOR. SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE RES-
TRINGE A JURISDIÇÃO BRASILEIRA. OFENSA 
À SOBERANIA NACIONAL. INDEFERIMENTO 
DA HOMOLOGAÇÃO.

Veja-se o voto, salvo melhor juízo, em manifesto equívoco, 
confundindo o devedor com os seus bens localizados no Brasil. Neste caso, 
as quotas detidas em empresa brasileira: “De acordo com o art. 3o da Lei 
no 11.101/2005: “É competente para homologar o plano de recuperação 
extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do 
local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha 
sede fora do Brasil. Ou seja, a competência para a decretação da falência do 
empresário é do juízo do local onde o mesmo possui o centro de suas atividades. 
As circunstâncias dos autos levam-nos a concluir que, à época em que foi 
decretada a sua falência em Portugal, o único e principal estabelecimento do 
requerido situava-se no Brasil, haja vista que a sentença homologanda registra 
que na época em que foi proferida não era conhecido qualquer patrimônio do Sr. 
Raúl Lopes Patkoczy em Portugal e o contrato social da sociedade Resort Hotel 
Praia dos Carneiros comprova que a mesma foi registrada na Junta Comercial de 
Pernambuco em 24 de abril de 2004. Portanto, a competência para a decretação 
da falência do empresário é da Justiça brasileira”23.

23  Depois da conclusão deste trabalho, e antes da publicação deste livro, houve decisões de 
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13. CONCLUSÃO: DA NECESSIDADE DE UM ESTATUTO CLARO E DETALHADO

Há décadas que as empresas brasileiras mantêm subsidiárias e 
atividades no exterior, sendo que, em alguns casos, boa parte de sua atividade 
e ativos ali se localiza, em diversos países, seja por motivos estratégicos ou de 
planejamento societário ou fiscal. Com a globalização e suas constantes mudanças, 
tal atividade se acirrou, até por força de certa valorização da moeda brasileira. 

É natural que, em uma situação de crise econômica e/ou financeira 
de uma dessas empresas ou grupos econômicos, advinda ou não das crises 
cíclicas e dos efeitos, ainda sentidos hoje da crise de 2008, caso ocorra situação de 
insolvência, os credores e outros stakeholders, sejam locais, sejam estrangeiros, 
precisem medidas para proteção de seus direitos e do acervo da empresa em crise. 

Por todos os exemplos e argumentos expostos, é evidente que o 
sistema jurídico brasileiro de insolvência não está apetrechado para enfrentar, 
sem grande demora processual e com resultados incertos, uma situação que 
necessite a cooperação entre os judiciários de vários países e a harmonização 
dos diversos sistemas de direito da insolvência. 

Nesse sentido, citando e acompanhando Rechsteiner (op. cit. pp. 
98-99), eis algumas diretrizes de reforma legislativa:

(i) desnecessidade de homologação pelo STJ de sentenças 
estrangeiras relativas a procedimentos de insolvência. A homologação seria no 
juízo singular. Isto exigiria reforma constitucional.

(ii) celeridade e simplicidade do procedimento. 
(iii) a competência do síndico e de outros representantes da massa 

falida nomeados no exterior deveria ser regulada em lei.
(iv) limitar a competência internacional da justiça brasileira aos 

foros do estabelecimento principal e secundário24.
(v) Um procedimento de insolvência aberto no estabelecimento 

comercial secundário no país deveria ser um falimentar. Seus efeitos jurídicos 
são territoriais. A prova da abertura do procedimento de insolvência externo (no 
principal centro de interesses) deveria ser o suficiente para abrir a falência no Brasil.

(vi) O reconhecimento de sentença de falência proferida no exterior 
(principal centro de interesses) deveria ser possível no Brasil, na medida em 

tribunais brasileiros, estendendo os efeitos da recuperação judicial a empresas estrangeiras, 
como o discutido caso do Grupo X, em que empresas que eram meros veículos de captação de 
empréstimos no exterior foram abrangidas decisão de processamento.
24  Excluímos referência ao procedimento territorial no exterior e seu reconhecimento no Brasil, 
pois não parece adequado reconhecer um procedimento que só terá efeitos no exterior. Deveria 
ser universal.
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que os credores não demonstrarem interesse em abrir um procedimento de 
insolvência no lugar do seu estabelecimento secundário no Brasil.

(vii) Facilitar a cooperação judiciária internacional no campo do 
direito falimentar.

(viii) Credores domiciliados fora do Brasil deveriam gozar 
de igualdade de tratamento com os credores internos em todos os tipos de 
procedimentos de insolvência legalmente possíveis no Brasil.

(ix) Para o reconhecimento de sentenças relativas a procedimentos 
de insolvência coletivos abertos fora do território nacional, o Brasil poderia 
exigir a observação da reciprocidade por parte do Estado estrangeiro25.

Está na hora do Brasil tomar consciência do seu tamanho e 
importância para a economia mundial e se tornar mais ágil na transformação 
de seu ambiente de negócios ainda eivado de intervencionismo, burocracia e 
ineficiência, abrindo-se ao mundo, sabendo que, embora não se deva esquecer 
o jogo do poder entre as nações e os resquícios de nacionalismos que todas 
elas carregam, há princípios de justiça, bom senso, praticidade, que fundam 
os estatutos, lex mercatoria e protocolos reguladores das insolvências e 
reorganizações internacionais que o País deve aceitar para viabilizar sua 
integração nos mais altos níveis de governança internacional, de forma a 
melhorar o seu ambiente de negócios e a confiança nas suas instituições. Um 
país sem instituições sólidas e modernas não se desenvolve num ambiente de 
competição como o é o do mundo globalizado.

25  Não podemos nos esquecer do projeto do novo Código Comercial, de autoria de Fábio Ulhoa 
Coelho, que contém dispositivos relativos à cooperação internacional em matéria de insolvência, 
inseridos depois da preparação deste trabalho. 
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ARBITRAGEM CONVENCIONADA EM CONTRATO INTERNACIONAL E OS 
EFEITOS DO ADVENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA

Eduardo Garcia de Lima1

Sumário: Considerações Iniciais. 1. O Contexto da Globalização e 
a Importância dos Contratos Internacionais e da Arbitragem. 2. A 
Competência do Juízo da Falência e do Juízo do Processo de Recuperação 
Judicial prevista na Lei n° 11.101/05. 3. A Arbitragem Internacional e 
Lex Mercatoria. 4. Os Efeitos da Falência e Recuperação Judicial sobre a 
Convenção Arbitral. Conclusão. Referências.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pretende-se investigar no decorrer do presente estudo a prevalência ou 
não da convenção arbitral pactuada em contrato internacional, na forma de cláusula 
compromissória cheia2, na hipótese de que uma das partes contratantes, figurando 
como devedora e estando estabelecida no Brasil, ingresse com processo de pedido 
de recuperação judicial, com a pretensão de saldar a dívida na conformidade com 
Plano de Recuperação, a ser aprovado em assembleia de credores. 

Cogita-se, ainda, da hipótese em que o devedor, não cumprindo 
o Plano de Recuperação, tenha decretada a sua falência.

As hipóteses partem do pressuposto de que o devedor, em 
recuperação judicial, ou o falido, conteste a validade da obrigação pactuada 
e o valor da obrigação decorrente do contrato internacional. 

Supõe-se, por exemplo, que, em sede de recuperação judicial ou 
de falência, a devedora não tenha declarado o crédito decorrente do contrato 
internacional ou que tenha declarado o crédito com um valor menor do que 
entende a credora estrangeira. 

Nestas hipóteses, a quem caberá dirimir o conflito sobre a 
existência e sobre valor do crédito, decorrente do contrato internacional e que 

1  Advogado, Administrador Judicial em Falência e Recuperação Judicial, Especialista em Direito 
Tributário e mestrando em Direito Ecônomico na PUC – SP.
2  A convenção de arbitragem se manifesta em duas espécies: (a) cláusula compromissória e (b) 
compromisso arbitral. Pela cláusula compromissória as partes, em um contrato, se comprometem 
a submeter à arbitragem os conflitos que surgirem. A cláusula compromissória cheia é apta a 
instruir procedimento arbitral, dispensando a necessidade de intervenção judicial para suprir 
a vontade recalcitrante. No compromisso arbitral as partes submetem um litigio, in concreto, à 
arbitragem de uma ou mais pessoas, determinando quem será o árbitro, o procedimento e os 
prazos a serem seguidos.
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tem pactuada convenção arbitral, na forma de cláusula compromissória cheia? 
A competência será do juízo recuperacional ou falimentar ou da arbitragem? 
O juízo universal da falência atrai até mesmo a competência arbitral, definida 
no contrato internacional? 

Estas são as questões que, ao final, a presente investigação 
pretende responder. 

1. O CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DOS CONTRATOS 
INTERNACIONAIS E DA ARBITRAGEM 

A época atual é caracterizada pela globalização, na qual, como 
sustenta Eliana Calmon Alves3, “caem as fronteiras estatais, unem-se as nações 
em blocos econômicos para fortalecerem-se frente à perversidade do flutuante 
e veloz capital apátrida. E nesse contexto surge um novo conceito de soberania 
estatal, pelo estreitamento das relações comerciais entre as nações, favorecidas 
pela velocidade dos meios de comunicação”.

Reconhecendo que a globalização tem um cunho notadamente 
econômico, e de que se trata de um conceito de difícil definição, Cláudio 
Finkelstein4 aponta o limiar dessa época e o efeito da interdependência entre 
os países:

No início do Século XX, houve um acirramento do 
movimento de internacionalização das empresas para 
expansão de atividades e conquista de mercados. É a 
globalização. Este é um conceito de difícil definição, 
mas de cunho notadamente econômico. Hoje há 
uma interdependência entre os países; depende-se 
do comércio internacional para adquirir produtos 
de que se necessita, onde haja no exterior oferta e 
internamente escassez, para colocar produtos dos 
quais há sobra. Seria a troca mediante pagamento. 
Há uma interdependência recíproca. Depender de 
outrem não significa vinculação obrigatória; é uma 
opção participar ou não da globalização. Todavia, 
já se demonstrou que não participar do movimento 
globalizador é, em muitos casos, extremamente 
detrimental ao Estado em questão, que se vê 

3  ALVES, Eliana Calmon. A arbitragem internacional. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/
portal/sites/default/files/anexos/29762-29778-1-PB.pdf>. Acesso em 14.11.2014.
4  FINKELSTEIN, Cláudio. Direito Internacional. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 136.
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alijado do mercado internacional, sem acesso a 
fundos, tecnologia, bens de capital e diversas outras 
commodities que regram a vida moderna. 

Cristiano Chaves de Farias5 observa que a globalização apresenta-
se com uma “noção imprecisa, mas de relevo para o Direito”. Afirma que, 
“genericamente, se pode afirmar que é a designação dada ao conjunto de 
transformações de ordem política, social e econômica verificadas nos últimos 
tempos em quase todos os estados democráticos de direito, tendentes à 
integração dos mercados, possibilitando maior circulação de riquezas. É, enfim, 
a integração acelerada dos mercados nacionais”.

Referindo-se à globalização, Comparato6 esclarece que “não há, a 
rigor, nenhuma precisão conceitual no uso do vocábulo. Alguns atribuem-lhe 
o significado de unificação da humanidade, graças ao estabelecimento de um 
sistema mundial de comunicações, pelas vias de transporte e pela internet. Nesse 
sentido, enfatizado pelos ideólogos neoliberais, tratar-se-ia de um extraordinário 
benefício do capitalismo. Outros preferem salientar, pelo emprego da palavra, o 
surgimento de um mercado mundial”.

Comparato7 filia-se ao entendimento de que a globalização significa 
o surgimento de um mercado mundial, apontando que, “além dos dois setores 
tradicionais – o das transações econômicas no interior de cada país e a área 
do comercio exterior – a globalização acrescentou um novo setor, constituído 
pelo grupo de macro empresas que passou a dominar o mercado mundial”, com 
crescimento acentuado das atividades financeiras.

Consolidou-se em toda parte, a convicção de que as 
operações de crédito e de especulação no mercado 
de capitais geravam lucros muito maiores do que a 
clássica produção industrial.
(...) um dos aspectos mais importantes da chamada 
globalização capitalista foi a criação de empresas 
multinacionais e transnacionais; as primeiras operando 
mediante subsidiárias registradas em outros países, e as 
segundas, pela criação de redes locais de fornecedores, 
montadores e distribuidores, a elas ligados por contrato. 

5  FARIAS, Cristiano Chaves de. A proteção do consumidor na era da globalização.  Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo: RT, n. 41, p. 81-95, jan.-mar. 2002.
6  COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que 
vivemos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 250.
7  Ibidem, p. 250.
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As empresas transnacionais, portanto, limitam-se 
a definir estratégias de produção mundial, atuando 
taticamente para explorar as condições mais vantajosas 
em matéria de fornecimento e distribuição de bens, 
montagem de fábricas, ou prestação de serviços, em 
qualquer parte do mundo. 
A escolha dos países estrangeiros onde as grandes 
empresas industriais passam a operar obedece ao 
critério do baixo custo de produção, notadamente 
baixos salários da mão de obra, ou mesmo situações 
de trabalho escravo, e tributos reduzidos ou 
praticamente inexistentes.  (...)
Ora, esse deslocamento espacial das atividades 
industriais, para além das fronteiras nacionais, 
produziu ou estimulou a industrialização de 
vários países, anteriormente considerados 
subdesenvolvidos8.

Para Fábio Ulhoa Coelho9, a globalização não é boa nem ruim, não 
pode ser objeto de valoração e é inevitável:

Globalizar não é uma política pública, impulsionada 
por graus variados de voluntarismo; não é, em outros 
termos, algo que se decide deflagrar ou evitar. Trata-se, 
ao contrário, de contingência inescapável do sistema 
capitalista e sua vital perseguição a novos e ampliados 
mercados. Políticas públicas podem retardar ou acelerar 
a inserção de cada economia nacional no processo de 
globalização, mas está por inteiro descartada a hipótese 
de um país não se globalizar. Mesmo as economias mais 
fechadas, como as de Cuba ou Coréia do Norte, um 
dia embarcarão no processo de construção do mercado 
único planetário. No futuro, em todos os cantos do 
mundo, circulará a mesma moeda e terão vigência 
idênticas regras de direito-custo. (...) O capitalismo 
tem sede de mercado. Esse regime econômico, de 

8  Ibidem pp. 251/253.
9  COELHO, Fábio Ulhoa. Dignidade da pessoa na economia globalizada. In: MIRANDA, Jorge; 
SILVA, Marco Antonio Marques da (coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade 
Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 1344/1354.  



65

DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

crises periódicas e injustiças permanentes, depende 
do constante desbravar de novos destinos para o que 
se produz. Depois do inegável e retumbante fracasso 
dos modelos econômicos fundados na planificação 
centralizada, marcado pela queda do Muro de Berlim, 
em 1989, não existe nenhuma outra alternativa, mesmo 
teórica, à organização da produção com base na plena 
liberdade de iniciativa e competição. (...)
Como movimento essencial ao capitalismo do 
nosso tempo, a globalização não pode ser objeto de 
qualquer tipo de valoração. Ela não é boa, nem ruim, 
posto que é inevitável. A questão que se coloca ao 
Brasil, assim, não é optar pela globalização ou pelo 
isolamento nacionalista, mas como participar do 
processo de integração mundial das economias do 
modo mais vantajoso. O desafio, assim, é capacitar 
nossas empresas o mais rápido possível para enfrentar 
a competição global.

Cristiano Chaves de Farias10 também aponta que a globalização 
é marcada pela mundialização do capital financeiro, com crescimento de 
empresas transnacionais e abertura de mercados:

Sem dúvida, “o mercado de câmbio se transformou 
no primeiro compartimento dos mercados 
financeiros a entrar na globalização e é partir dele 
que se desenvolve o mercado de derivados ou de 
securitização com relação à variação de moedas e 
juros”, como salienta o Professor JOSÉ LUÍS FIORI, 
destacando que o elemento principal desse fenômeno 
mundializante é, efetivamente, o capital financeiro.
Ora, esse processo de mundialização do capital, 
tende a fomentar o consumo como forma de alcançar 
o lucro, que é o próprio resultado almejado. Nesse 
passo, é imperioso reconhecer como consectários 
desse fenômeno a hegemonia do capital financeiro, 
o crescimento de empresas transnacionais, a 
internacionalização da produção, a liberalização 

10  FARIAS, Cristiano Chaves de. A proteção do consumidor na era da globalização. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo: RT, n. 41, p. 81-95, jan.-mar. 2002.
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do comércio e o maior oferecimento de produtos e 
serviços, mudança nas práticas contratuais, com 
repercussões claras na sociedade organizada. 
“Mercados abertos, liberdade alfandegária, fim da 
ideia de soberania, eliminação do xenofobismo, linhas 
de produção mundiais, capitais flutuantes e de extrema 
volatidade frequentando mercados financeiros sem 
limites de fronteira, esses os traços característicos do 
processo de maximização da rentabilidade econômica, 
responsáveis pela mais drástica alteração estrutural 
no modo de produção capitalista dos últimos anos”, 
como reconhece o Prof. FERNANDO HERREN 
AGUILLAR, concluindo, coerentemente, que é “em 
matéria de Direito Econômico, esses efeitos são 
particularmente sentidos”.

Nesse contexto, importa, sobretudo, visualizar os evidentes efeitos 
da globalização. Finkelstein11 observa que, nos dias de hoje, 

a velocidade com que as relações internacionais 
privadas acontecem supera a capacidade de os 
sistemas locais regulá-las, dificultando aos tutelados 
dos diversos sistemas jurídicos a existência de uma 
previsibilidade ao deslinde de seus casos, assim 
como uma segurança, vez que pode não haver 
certeza com relação a qual o direito irá regular suas 
relações jurídicas. O comércio eletrônico possibilita 
a qualquer um comprar e vender de e para qualquer 
jurisdição sem ao menos sair de um país; os fluxos 
migratórios estão cada vez maiores; o turismo 
traz consigo uma movimentação temporária e a 
possibilidade de criar litígios transfronteiriços; os 
investimentos internacionais alcançam patamares 
nunca antes previstos; os intentos integracionistas 
e o sistema multilateral do comércio estão cada vez 
mais liberalizando o comércio internacional e o fato 
é que tais relações conectadas a diversos sistemas 
legais têm efetivamente um direito aplicável, que não 
necessariamente é o brasileiro.

11  Ibidem, pp. 133/134.
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Configura-se, portanto, um contexto de crescente aumento de 
negócios e de relações comerciais internacionais, no qual o contrato internacional 
reafirma cada vez mais a sua função social de instrumentalizar a vontade das 
partes, pelo qual criam, extinguem ou modificam direitos, produzindo efeitos 
de natureza jurídica na esfera patrimonial dos contratantes12. 

Nesse contexto, João Luís Nogueira Matias13 salienta que “o 
comércio internacional tem como seu maior instrumento os contratos”, 
lembrando que, na definição de Irineu Strenger, “são contratos internacionais 
do comércio todas as manifestações bi ou plurilaterais da vontade livre das 
partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos elementos sejam 
vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força do 
domicilio, nacionalidade, sede principal, lugar do contrato, lugar de execução ou 
qualquer circunstância que exprima um nome indicativo do direito aplicável”.  

Neste ponto, cabe a oportuna advertência de Luizella Giardino Barbosa 
Branco14, sobre a complexidade da elaboração de um contrato internacional: 

O processo de preparação de um contrato internacional 
é mais complexo por reunir na sua formação uma série 
de elementos diferenciados e especializados, que não se 
faz presente no âmbito de um contrato interno. Tais dis-
tinções podem ser observadas nos mecanismos de sua  
construção e execução. As partes de um contrato interna-
cional confrontam-se com uma diversidade de sistemas 
jurídicos e econômicos, na variação de língua estrangeira, 
da moeda e cambio, entre outras particularidades.

A par disso, as previsões essenciais de um contrato internacional, como 
anota ainda Luizella Giardino B. Branco15, são: a) a qualificação dos contratantes; 
b) a finalidade do contrato; c) os direitos e deveres das partes; d) o detalhamento do 
projeto e sua localização; e) a imprevisão ou força maior e hardship; f) a escolha da 
lei aplicável; g) o sigilo; h) a língua do contrato; i) a convenção arbitral.

Note-se, pois, que em se tratando de contrato internacional, a 
convenção arbitral é considerada hoje como previsão essencial, visando maior 
segurança jurídica para as partes contratantes. 

12  BRANCO, Luizella Giardino Barbosa. A arbitragem nos contratos internacionais. Disponível 
em: <http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/arbitragem_nos_contratos_internacionais.pdf>. 
Acesso em 13/11/14.  
13  MATIAS, João Luis Nogueira. Lex mercatória e contratos internacionais. In Revistas PGM, vol. 
08, 2000.
14  BRANCO, Luizella Giardino Barbosa. A arbitragem nos contratos internacionais. Disponível 
em: <http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/arbitragem_nos_contratos_internacionais.pdf>. 
Acesso em 13/11/14.
15  Ibidem.
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Portanto, dado esse contexto atual, marcado pela globalização, não 
resta dúvida sobre a importância que assumem os contratos internacionais, e, 
sobretudo, a conveniência da convenção arbitral, cujo instituto será mais bem 
abordado em tópico adiante.

2. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA E DO JUÍZO DO PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREVISTA NA LEI Nº 11.101/05 

Em linhas gerais, a falência é execução coletiva, prevista na Lei 
nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que reúne todos credores do devedor 
presumivelmente insolvente. 

Uma vez declarado falido, o devedor terá, por força de lei, 
reunidos os seus credores no processo falimentar, cujo processo objetiva, 
em suma, a liquidação judicial do patrimônio do falido para pagamento aos 
credores. E os credores terão seus créditos quantificados e classificados, 
conforme a lei, de modo que possam receber, segundo a ordem legal, o rateio 
dos recursos arrecadados da massa falida. 

Rubens Requião16 lembra que a falência é um instituto 
“marcadamente de ordem pública, muito embora vise resolver em massa 
questões de interesses essencialmente privados”.

A recuperação judicial, por sua vez, segundo Sérgio Campinho17, 
é um instituto desenhado justamente com o objetivo de promover a viabilização 
da superação de crise financeira, “motivado por um interesse na preservação 
da empresa desenvolvida pelo devedor”, cuja superação, porém, dependerá 
da vontade dos credores, que, nos termos da Lei 11.101/05, deverão aprovar 
o Plano de Recuperação que lhes será submetido, em juízo, pelo devedor. 

Nos estreitos limites do presente estudo, o que se quer destacar é 
que o artigo 76 da lei falimentar estabelece que “o juízo da falência é indivisível 
e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do 
falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta 
Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. Destaca-se que, 
em sequência, o artigo 115 da mesma lei estabelece que “a decretação da 
falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos 
sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que a 
própria lei falimentar prescrever”. 

16  REQUIÃO. Rubens. Curso de direito falimentar. vol. 1, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 22.
17  CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 
empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 120.
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Manoel Justino Bezerra Filho18 comenta o referido artigo 76, 
relativo ao juízo universal da falência:

1. Este art. 76 consagra a chamada “universalidade do 
juízo falimentar”, em decorrência da qual o juiz que 
preside a falência é competente, em principio, para 
todas as ações sobre as quais haja interesse da massa, 
disposição esta que repete em parte o que dizia o art. 
7º da lei anterior. Em princípio, qualquer ação contra 
a massa falida ficará suspensa e os credores deverão 
todos comparecer à falência (art. 6º), habilitando seus 
créditos, habilitação na qual serão decididos aqueles 
aspectos que eventualmente seriam discutidos em tais 
ações ou execuções individuais. 
2. Como regra geral, anote-se o principio da 
universalidade do juízo da falência, com a vis 
attractiva falimentar, no sentido de que exerce força 
de atração sobre os demais processos de interesse 
da massa. Observe-se, porém, desde já, a primeira 
exceção que ressalva as causas trabalhistas, que 
deverão ser decididas pelo próprio juiz especializado 
do trabalho, devendo ser habilitada na falência a 
importância que aquela justiça especializada entender 
como correta.
3. A segunda exceção diz respeito às causas fiscais. 
Bottesini (p. 145) anota que a Fazenda Pública não 
se sujeita ao concurso universal na falência, o que 
eventualmente redundará em prejuízo para o próprio 
Fisco, que pode prosseguir com a execução e levar 
o bem à hasta pública, devendo, porém, o produto 
ser encaminhado para a massa, para o pagamento 
preferencial dos credores que, na ordem legal, estão 
adiante do Fisco.
4. A terceira exceção diz respeito às ações não 
reguladas nesta Lei, em que o falido figure como 
autor ou litisconsorte ativo. Ou seja, a Lei está 
falando exclusivamente de ações propostas pelo 

18  BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. Lei 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, comentário artigo por artigo. 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 192/193, em comentário ao artigo 76.
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falido. O exemplo que sempre auxilia a compreensão 
pode ser lembrado no caso de a massa falida ter 
valores a receber por mercadorias vendidas a pessoa 
domiciliada em outra praça. Em tal caso, a ação de 
cobrança ou execução será ajuizada ante o juízo 
do domicílio do devedor e não perante o juízo da 
falência. Já no caso, por exemplo, da ação revocatória 
(art. 131), será ajuizada ação ante o juízo da falência, 
pois se trata de ação regulada nesta própria Lei de 
Recuperação e Falência. 

O mesmo autor19 comenta, também, o referido artigo 115, que é 
complementar ao juízo universal da falência:

1. Ante o princípio da universalidade do juízo 
falimentar consagrado no art. 76, todos os credores 
ficam sujeitos a ele; perante o juízo falimentar é 
que devem exercer seus direitos, respondendo pelas 
dividas os bens do falido e do sócio ilimitadamente 
responsável. O tipo de sociedade empresária mais 
comum nos dias de hoje é a sociedade anônima ou 
a sociedade limitada e nestas os bens pessoais dos 
acionistas e cotistas não respondem pelas dívidas da 
sociedade.
2. Os casos clássicos de responsabilidade abrangendo 
os bens pessoais ocorrem naquelas sociedades nas 
quais há sócios com responsabilidade ilimitada 
(sociedade em nome coletivo, art. 1.039 do Código 
Civil; sócio comanditado, na comandita simples, art. 
1.045 do Código Civil;  diretor com nome na firma ou 
razão social, na comandita por ações, art. 281 da Lei 
6.404/76). Também respondem de forma ilimitada 
os componentes da sociedade em comum, antiga 
sociedade irregular ou de fato, nos termos do art. 990 
do Código Civil.       

Ademais, a lei falimentar é expressa no sentido de que as 
habilitações e impugnações de crédito devem ser processadas e julgadas perante 
o juízo da recuperação judicial ou da falência, conforme esclarece Campinho: 

19  Ibidem, pp. 192/193, em comentário ao artigo 115.
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Decretada a falência ou determinado o processamento 
da recuperação judicial, os credores sujeitos a seus 
efeitos, na falência denominados de concursais em 
oposição aos extraconcursais, estarão submetidos a um 
processo judicial de verificação de créditos, realizado 
pelo juízo da recuperação ou da falência, a fim de 
que adquiram o direito de receber as importâncias 
por eles pugnadas. Com o procedimento se pretende 
assegurar o acertamento do passivo do devedor, para 
nele efetivamente figurarem os créditos legítimos, 
pelos valores exatos, e segundo a classificação que 
por direito lhes caiba.

Cumpre anotar, ainda, que o artigo 66 da lei falimentar estabelece 
que, “após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 
poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 
evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 
exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”. 

O artigo 103, por sua vez, estabelece que “desde a decretação da 
falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens 
ou deles dispor”.

Não há dúvida, portanto, sobre a higidez do juízo universal da 
falência, que atrai para si todos os litígios de interesse da massa falida, salvo as 
questões trabalhistas, fiscais e as que não estão reguladas na lei falimentar, cujo 
juízo universal também sucede em sede de processo de recuperação judicial20.

Isso posto, o que se investiga é se estes dispositivos legais, 
expressos na lei falimentar, que constituem o juízo universal da falência e 
da recuperação judicial, retiram a eficácia da convenção arbitral, deslocando 
a competência de solução de litígios sobre a existência e quantificação de 
obrigações da arbitragem para o Poder Judiciário e se os efeitos da falência e 
da recuperação judicial transmudam os bens patrimoniais do devedor, que antes 
eram disponíveis, em direitos patrimoniais indisponíveis. 

Demonstrar-se-á, adiante, à guisa de conclusão, como a doutrina 
e a jurisprudência respondem a estas questões, quando confrontadas com a 

20  Nesse sentido a posição do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se Agravo Regimental no 
Conflito de Competência. Falência. Lei n. 11.101/05. Interpretação sistemático-teleológica dos 
seus dispositivos. Execução de crédito trabalhista. Juízo universal. Precedentes da Segunda Seção 
do STJ. Manutenção da decisão agravada que conheceu do conflito para declarar a competência do 
juízo de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo – SP. Recurso a que 
se nega provimento. (AgRg no CC 118.908/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 26/09/2014).
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prevalência ou não de convenção arbitral pactuada em contrato internacional, na 
forma de cláusula compromissória cheia, quando uma das partes contratantes, 
figurando como devedora, em sede de recuperação judicial ou de falência, 
contesta a validade ou valor da obrigação decorrente do contrato internacional. 

3. ARBITRAGEM INTERNACIONAL E LEX MERCATORIA

É de Finkelstein21 a afirmação de que “para os operadores do 
comércio internacional, a arbitragem é certamente o meio mais propício para a 
solução das controvérsias”, destacando-se que, no Brasil, a Lei nº 9.307, de 23-
09-1996, estabeleceu a arbitragem como método alternativo ao Poder Judiciário 
para solução de disputas.

Para Frederico E. Z. Glitz22, o crescimento da arbitragem interna-
cional está relacionado diretamente com o contexto da globalização: 

Cada vez mais há a necessidade de implementação 
de instrumentos de pacificação internacional, através 
de modos alternativos para solução de controvérsias. 
(...)
Com o incremento do fenômeno da globalização e a 
tendência de formação de blocos econômicos, cresceu 
a necessidade de meios jurídicos que assegurassem 
uma solução rápida, econômica, sigilosa e técnica 
para os conflitos de interesses que surgissem em 
decorrência dessas relações. 
Desse modo, para se garantir um tratamento equânime 
entre as partes, afastando a incerteza quanto a isenção 
de Tribunais locais em conflitos entre nacionais e 
estrangeiros, implementou-se um sistema moderno 
de arbitragem.

Finkelstein23 esclarece que a “arbitragem traz inúmeras vantagens 
à solução de litígios comparativamente aos tribunais estatais, especialmente 
em função da preservação da autonomia da vontade das partes, da rapidez 
comparada ao Judiciário, da maior especialização do árbitro nas questões levadas 

21  Ibidem, p. 165/166.
22  GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. A arbitragem internacional como sistema de solução 
privada de controvérsias. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/22337-22339-1-PB.pdf>. Acesso em 18/11/14.
23  FINKELSTEIN, Cláudio. Direito Internacional. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 167/168.
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à sua apreciação, do custo, na maioria das vezes, e também da possibilidade de 
manutenção do sigilo sobre a questão em debate”.

A respeito da arbitragem internacional, de que se trata no presente 
estudo, o parágrafo único do artigo 34 da Lei nº 9.307, de 23-09-1996 estabelece 
que “considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 
do território nacional”.  

Sobre a distinção entre a arbitragem doméstica e a arbitragem 
internacional, Finkelstein24 melhor esclarece:

O legislador brasileiro não estabeleceu regras distintas 
para a arbitragem nacional e a internacional, somente 
um processo diferenciado para homologação de 
laudos arbitrais emitidos fora do território nacional. 
Assim, o critério brasileiro para a determinação da 
internacionalidade do laudo é o geográfico. Laudo 
emitido fora do território brasileiro é estrangeiro, 
independentemente da nacionalidade ou domicílio 
das partes, do local de cumprimento, da natureza do 
contrato que deu origem ao litígio, do idioma, da lei 
aplicável ou da moeda da obrigação.
Segundo a convenção Europeia de Genebra de 1961, 
arbitragem comercial internacional é a que “vai 
dirigida a dirimir litígios nascidos ou suscetíveis 
de nascer de operações de comércio internacional” 
(Artigo 1º), já em Portugal, “entende-se por 
arbitragem internacional a que põe em jogo interesses 
do comércio internacional” (Lei nº 31/89, Artigo 32).
O Brasil optou por não fazer distinção alguma 
entre os procedimentos, gravando, no entanto, o 
procedimento de execução com uma metodologia 
diferenciada, que no entanto reconhece como válido 
e eficaz o procedimento estrangeiro, tornando-o 
passível de homologação em território nacional.

Portanto, resta evidenciado que, para o direito brasileiro, a 
arbitragem internacional é aquela realizada fora do território nacional, cuja 
sentença arbitral estrangeira deve ser homologada perante o Superior Tribunal 
de Justiça, em procedimento previsto na própria lei que rege a matéria25.

24  Ibidem, pp. 166/167. 
25  Lei nº 9.307, de 23-09-1996, art. 35 e seguintes, cuja competência para reconhecimento 
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Deve-se registrar, por oportuno, que apenas os direitos patrimoniais 
disponíveis podem ser submetidos à arbitragem, conforme estabelece o artigo 
1º da lei brasileira. 

A par disso, é certo que a arbitragem deriva diretamente da 
autonomia da vontade das partes. Como regra, diz Finkelstein26, a vontade 
das partes as vincula, faz lei entre elas (pacta sunt servanda), cuja vontade se 
manifesta por meio da convenção de arbitragem.

A arbitragem decorre da vontade expressa das 
partes por meio da convenção de arbitragem, que é 
gênero e manifesta-se em duas diferentes espécies: 
a cláusula compromissória (ou cláusula arbitral) e o 
compromisso arbitral. 
A Lei de Arbitragem, em seu Artigo 4º, define 
cláusula compromissória como “a convenção através 
da qual as partes em um contrato comprometem-se 
a submeter à arbitragem os litígios que possam vir 
a surgir relativamente a tal contrato”. Seria uma 
determinação in abstracto da forma eleita pelas partes 
para solucionar quaisquer litígios futuros derivados 
daquele contrato.
Por sua vez, o compromisso arbitral “é a convenção 
através da qual as partes submetem um litígio à 
arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser 
judicial ou extrajudicial” (Artigo 9º). Assim, já 
individualizada a controvérsia, as partes firmam o 
compromisso, indicando in concreto qual o litígio, 
determinando quem será o(s) árbitro(s) e qual o 
procedimento e prazos a serem seguidos.
Desta forma, apesar de facultativo o uso do 
juízo arbitral no âmbito da Lei nº 9.307/96, uma 
vez adotado por meio da inserção, de cláusula 
compromissória no bojo de um contrato, torna-se 
obrigatória para as partes a utilização deste meio, 
podendo qualquer uma delas exigir a instalação do 
juízo arbitral para dirimir o litígio.

de sentença arbitral estrangeira, que antes era do Supremo Tribunal Federal, atualmente é do 
Superior Tribunal de Justiça, por força da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 105, 
alínea i, da Constituição Federal.
26  FINKELSTEIN, Cláudio. Direito Internacional. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 138.
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Na cláusula compromissória, a escolha do local 
para a realização da arbitragem influirá também no 
processo de execução, pois quando proferida no 
Brasil a sentença pode ser imediatamente executada, 
por ser comparada a uma sentença judicial; já quando 
proferida fora do território nacional, o reconhecimento 
e execução dependerão da homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça (EC 45)27.

Todavia, essa autonomia da vontade das partes encontra limites, 
como também observa Finkelstein28:

A autonomia da vontade encontra seus limites nas leis 
imperativas, na ordem pública que é conceito mais 
político que jurídico ou social. É conceito temporal 
e variável, de conteúdo social, político e jurídico. 
(...) Não é um conceito passível de uma definição 
universalmente aceita. Dependerá do caso concreto e 
do entendimento do julgador. 
(...) essa liberdade de ação conferida às partes 
contratantes não é limitada, vez que não pode afastar 
a aplicabilidade das chamadas normas de ordem 
pública vigentes nos países com os quais o contrato 
internacional esteja relacionado, ou seja, aquelas 
jurisdições nas quais referido contrato internacional 
produzirá seus efeitos.

De todo modo, como anota Luizella Giardino B. Branco29, “a 
arbitragem garante aos contratantes grande liberdade na escolha do modo pelo 
qual será resolvido o conflito. Com relação ao direito aplicável, essa liberdade 
traduz-se nas regras de procedimento que o árbitro irá se utilizar e da opção do 
direito material a ser aplicado na solução do litígio”.

Portanto, em se tratando de procedimento arbitral, as partes podem 
escolher que a arbitragem seja regida ou por normas de direito eleitas por elas 
próprias, ou por equidade, e podem optar por “leis nacionais, pelos princípios 

27  Ibidem, p. 168.
28  FINKELSTEIN, Cláudio. Direito Internacional. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 138 e 143.
29  BRANCO, Luizella Giardino Barbosa. A arbitragem nos contratos internacionais. Disponível 
em: <http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/arbitragem_nos_contratos_internacionais.pdf>. 
Acesso em 13/11/14.  
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gerais do direito, pelos usos e costumes ou pelas regras internacionais do 
comércio, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”30. 

E como os usos e costumes podem ser eleitos pelas partes como 
fontes normativas, registre-se, neste ponto, a lex mercatoria.  

Para Finkelstein31, há muitos anos se discute em meios acadêmicos a 
existência da lex mercatoria, sendo que existem diversas correntes propugnando 
pela sua existência e diversas outras propugnando pela impossibilidade de uma 
lei “anacional”, sem vínculo algum com um sistema jurídico estatal ou mesmo 
sem alguma substantivação, ainda que mínima.

No entanto, não podemos concordar com esses 
argumentos, até porque muitas decisões arbitrais se 
baseiam na lex mercatoria. Aliás, há indícios de que a lex 
mercatoria pode ser tão antiga quanto as leis humanas, e 
mais antiga do que a lei escrita, conforme defende Gerard 
Malynes, a quem se atribui a primeira definição de lex 
mercatoria em 1622. Tendo percorrido grande parte 
do território europeu fazendo um estudo das práticas 
comerciais, MALYNES conclui que: “e os mercadores 
viajavam de país a país. [...] E provou-se ser verdadeiro 
(e a experiência confirmou) que vita ciculis in societa 
posita est, societas autem in império & commercio. 
Assim, esta aparentava que a Lei dos Comerciantes pode 
ser tão antiga quanto as leis humanas, e mais antiga que 
qualquer lei escrita. A própria lei moral, na forma escrita 
por Moisés, o foi muito após a Lei dos Comerciantes 
derivada dos costumes”.
Para que não paire dúvida sobre a existência ou não da 
lex mercatoria, nada melhor do que a apresentação de 
alguns exemplos de sua aplicação prática que fogem 
às regras de abstração e incerteza características 
desta. 
O crédito documentário é um típico exemplo de lex 
mercatoria. Sua normatização ocorreu por meio da 
Câmara Internacional de Comércio, que elaborou 
em 1933 a primeira versão das frequentemente 
atualizadas RUU (Règles et Usages Uniformes 

30  Ibidem, p. 145.
31  FINKELSTEIN, Cláudio. A “E-Lex Mercatoria”. In: Revista de Direito Internacional e 
Econômico. Porto Alegre: Síntese/INCE, v. 2, n. 1, out./dez., 2002, p. 99/106.
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Relatives aux Crédits Documentaires), regulação 
essa que decorreu dos usos e costumes internacionais. 
O mesmo se pode dizer dos chamados INCONTERMS 
(regras oficias da Câmara Internacional de Comércio 
para a interpretação de termos comerciais), elaborados 
em 1936, atualizados frequentemente e utilizados 
virtualmente em todas as operações de comércio 
internacional. Já os princípios gerais costumeiramente 
aplicados aos contratos internacionais do comércio 
foram positivados em um diploma pela UNIDROIT 
(International Institute for the Unification of Private 
Law), em 1994, tendo este sido atualizado em 2004 
e 2010. Enquanto que o comitê da Basiléia vem 
editando regras e princípios relativos à atividade 
bancária internacional desde 1975. Em resumo, 
trata-se de regulamentações das principais cláusulas 
contratuais utilizadas no comércio internacional, 
novamente resultante dos usos e costumes comerciais. 
Resta claro, portanto, que, em alguns aspectos, não 
há que se questionar a existência de lex mercatoria, 
constatando-se, no entanto, que em áreas sob as 
quais inexiste reforço internacional de unificação e 
harmonização, a correta definição de seu conteúdo 
é de difícil afirmação. Assim, especialmente em 
procedimentos arbitrais internacionais, nos quais 
estão envolvidas relações comerciais transnacionais, 
a aplicação de usos e costumes utilizados no comércio 
é, na maioria das vezes, fundamental para uma 
análise e compreensão dos conflitos, bem como para 
o proferimento de decisões corretas e adequadas. Em 
geral, normas positivadas relativamente estáticas, tais 
como legislações nacionais e tratados internacionais, 
não acompanham a flexibilidade e dinâmica das 
práticas comerciais. Por isso, a enorme utilização da 
lex mercatoria em arbitragem e o desenvolvimento 
da íntima relação entre os institutos32.

Decerto, “a adoção da ‘lex mercatoria’ apresenta-se, na atual fase 
de globalização da economia como um grande facilitador da contratação no 

32  FINKELSTEIN, Cláudio. Direito Internacional. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 173/174.
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comércio internacional, afastando a incerteza dos julgamentos nacionalistas 
que podem prosperar em qualquer parte do mundo, seja por ideologia, seja por 
xenofobia, ou pelo prosaico comodismo de decidirem os juízes sem maiores 
indagações sobre o direito alienígena”33.

Não resta dúvida, portanto, da relevância da arbitragem, e inclusive 
da lex mercatoria, no contexto atual da globalização.

4. OS EFEITOS DA FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE A CONVENÇÃO 
ARBITRAL

A investigação empreendida revela que o instituto da arbitragem, 
e inclusive da lex mercatoria, prestigiam a autonomia da vontade das partes e 
permitem maior segurança jurídica na solução de conflitos decorrentes de relações 
comerciais internacionais, crescentes exponencialmente por força da globalização.

A par disso, resta saber em que medida a convenção arbitral, 
pactuada em contrato internacional, na forma de cláusula compromissória 
cheia, pode ser afetada por recuperação judicial ou falência que afete o devedor.   

A doutrina de Donaldo Armelin já se ocupou de tal questão, 
reconhecendo que a falência pode suscitar dúvida sobre a prevalência da 
arbitragem. Contudo, Armelin34 sustenta que não há fundamento a justificar 
a suspensão de procedimento arbitral iniciado ou a se iniciar, com lastro em 
convenção de arbitragem celebrada antes da falência. Confira-se:

Há, sem dúvida, como antes já examinado, um tipo 
especial de execução concursal, que, pela sua natureza 
e finalidade, pode gerar questionamento quanto à sua 
aptidão para afetar higidez da arbitragem já iniciada 
ou da convenção de arbitragem também já pactuada. 
Trata-se da falência, atualmente disciplinada pela Lei 
11.101, de 09.02.2005, cujo art. 6º dispõe:
“A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções 
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário.”

33  TAVOLARO, Agostinho Toffoli. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Fontes do comércio 
internacional e o direito brasileiro. Disponível em: <http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/
cs518.pdf>. Acesso em 18/11/14.
34  ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. In: Revista de 
Arbitragem e Mediação, Ano 4, n. 13, ab./jun./2007. Coordenador Arnold Wald, p. 16/29. Instituto 
Brasileiro de Direito Comparado, Editora Revista dos Tribunais.
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O texto legal é suficientemente amplo para 
abranger, na sua literalidade, as execuções e as 
ações de conhecimento, não se reportando, todavia, 
às arbitragens em curso ou a serem iniciadas. 
Considerando-se o caráter de indivisibilidade 
emprestado ao foro da falência, no sentido deste 
concentrar todos os créditos e litígios sob a mesma 
autoridade judicial, para controle dos pagamentos 
aos credores com a manutenção, quantum satis, do 
princípio da par condicio creditorum, é perfeitamente 
aceitável a imposição da cessão da fluência das 
execuções em face do devedor e a centralização das 
ações sob a mesma competência. Mas a suspensão 
de processos de conhecimento em que se discutem 
o an e o quantum debeatur dos credores, soa 
excessiva, considerando-se que os créditos apurados 
judicialmente passarão pelo crivo do processo 
falimentar.
Deveras, a falência é, sob o prisma processual, uma 
execução que, por ser concursal, deve albergar todas 
as execuções dos credores do falido. Mas inexiste 
fundamento jurídico para a suspensão das ações de 
conhecimento, cujo escopo é tão-somente aparelhar 
títulos executivos que habilitem os credores do falido 
a participar da execução dessa natureza. Se justificável 
a fixação de competência exclusiva do foro da falência 
para o conhecimento e decisão das ações aforadas em 
face do falido, tal não justifica a sua suspensão. Com 
maior razão, portanto, injustificável será a suspensão 
de uma arbitragem em curso ou a se iniciar com 
lastro em convenção de arbitragem celebrada antes 
da falência e do período por ela alcançado.
Assim, relativamente às arbitragens em curso, 
não há porque se sobrestar, na dependência do 
desenvolvimento da falência. Nelas se discute 
a existência de uma determinada obrigação 
relativa a direitos patrimoniais e disponíveis. A 
indisponibilidade dos bens do falido, resultante de 
falência, tem um caráter e escopo também cautelares, 
por tornar ineficaz qualquer alienação destes, 
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enquanto pendente o processo falimentar. É forma 
de se obter a manutenção do patrimônio do falido, 
garantia comum de todos os credores. Essa garantia 
não se esgarça com a pendência de arbitragem, cujo 
resultado também pode ser de preparar e aparelhar 
uma execução, na qual, salienta-se, o crédito 
nela apurado poderá, quando cabível, ser objeto 
de revisitação pelo Poder Judiciário, mediante a 
utilização dos instrumentos pessoais adequados.

Aliás, Armelin35 enfrenta questão do juízo universal da falência, 
mas conclui que a arbitragem convencionada não resta prejudicada.

O prosseguimento de arbitragem após a decretação da 
falência é análogo à continuidade do processamento 
das reclamações trabalhistas perante a Justiça 
Laboral, com a consequente habilitação dos créditos 
nela reconhecidos, na execução falimentar, tal 
como o determina o art. 76 da Lei de Quebras. 
A falência, nessa hipótese, não dispõe do condão 
de romper as balizas da competência da Justiça do 
Trabalho, constitucionalmente delimitada, mas 
indisputavelmente um tipo de competência absoluta 
em razão da matéria. Ora, se a distribuição da 
competência entre as várias Justiças que integram 
o Poder Judiciário é suficiente para estancar a vis 
atractiva da falência, com maior razão a diversidade 
entre a jurisdição estatal e a arbitral será bastante para 
esse fim.
A continuidade do processo arbitral, após a decretação 
da falência de uma das partes nele envolvidas, não 
viola a ordem pública interna, nem coloca em risco 
a regularidade da execução concursal. Não implica 
risco de tratamento discriminatório entre credores, até 
porque, como já acentuado supra, a arbitragem não 
vai além da declaração, em sentido lato, do direito 
das partes. O remoto risco de utilização da arbitragem 
para obter resultado vedado em lei, tem, como sucede 
com o mesmo risco decorrente do processo simulado 

35  Ibidem.
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(art. 129 do CPC), meios de ser superado mediante 
o instrumento processual da invalidação da sentença 
arbitral.
Sem dúvida, relativamente a falência vige o princípio 
que consagra a indivisibilidade do respectivo juízo, 
insculpido no art. 76 da Lei 11.101 de 09.02.1995, 
que dispõe, verbis:
“O juízo da falência é indivisível e competente para 
conhecer todas as ações sobre bens, interesses e 
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, 
fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o 
falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.”
Mas esse princípio não abarca a arbitragem, que não se 
encanta entre ações judiciais, como é cediço. Existe no 
Brasil inequívoca separação entre a jurisdição estatal 
e a arbitral. A invocação do direito estrangeiro não 
aproveita, considerando-se as características próprias 
de cada sistema jurídico existente. Notadamente 
ao plano constitucional, no qual, como assegura a 
CF/88, existe a tutela do direito adquirido e a garantia 
à tutela arbitral, se e quando decorrente da convenção 
arbitral, da qual resulta o direito a esse tipo de tutela. 
(...)
Não há, pois, obstáculo jurídico a continuidade da 
arbitragem, quando decretada a falência de uma das 
partes litigantes na tela arbitral. Atuam ambas em 
campos diversos, ainda que o resultado da arbitragem 
possa, eventualmente, implicar consequências na 
execução concursal, na medida em que fixará a 
existência ou não do direito patrimonial questionado 
e, pois, influenciará na possibilidade de sua 
habilitação no juízo falimentar. Esse posicionamento 
pró-arbitragem lastreia-se na circunstância de se 
manter hígida e eficaz a convenção da arbitragem a 
despeito de decretação de falência de um dos seus 
signatários, como tem sido acentuado supra. (...)
Portanto, é de se concluir no sentido da iniciação e 
continuidade da arbitragem resultante de convenção 
de arbitragem celebrada antes da decretação da 
falência de uma das partes nela envolvidas. Esta 
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conclusão não se altera pela circunstância de ter o 
Ministério Público uma atividade fiscalizadora na tela 
falimentar, estando, pois, legitimado a ajuizar as ações 
cabíveis na defesa dos direitos e interesses da massa 
falida, mas não para ingressar em arbitragem para 
monitorar ou nela atuar como custos legais. Caber-
lhe-á, se admissível for, postular o reconhecimento de 
invalidade da decisão arbitral que se encartar em uma 
das hipóteses previstas no art. 32 da Lei 9.307/96.
Isto em razão de ser a arbitragem terreno exclusivo 
de litígios sobre direitos patrimoniais disponíveis 
já submetidos, mediante convenção de arbitragem 
anterior à quebra, a jurisdição privada. A intervenção 
fiscalizadora do Parquet haverá de ocorrer após o 
término da arbitragem e a inserção de seu resultado 
na execução concursal correspondente a falência, 
se e quando tal sentença convolar-se em título 
executivo judicial.

Na jurisprudência também se colhem julgados que enfrentaram a 
questão, dentre os quais se destaca acordão do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, da lavra no Desembargador Pereira Calças, que tem a seguinte ementa36:

Agravo de Instrumento. Falência. Impugnação judicial 
objetivando habilitação de crédito fundamentado 
em sentença arbitral. Cláusula com promissória 
pactuada em contrato de construção de edifício 
firmado entre as partes. Inadimplemento contratual 
gerador de resolução do contrato e formulação de 
demanda perante a Câmara de Arbitragem. Posterior 
decretação da falência da demandada. Intervenção 
do Administrador Judicial da Massa Falida no 
procedimento arbitral, com alegação de incompetência 
do Juízo Arbitral, em face da falta de capacidade 
processual da falida e indisponibilidade dos bens da 
devedora, com base no artigo 25, da Lei n° 9.307/96, 
sustentando dever a demanda ser atraída para o Juízo 

36  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais de Direito Privado. Agravo de Instrumento nº 531.020-4/3-00, julgado em 25/06/2008. 
Relator Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças.
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Universal da Falência. Prosseguimento da demanda 
arbitral com condenação da devedora na indenização 
fixada pela Câmara de Arbitragem. Aplicabilidade 
do artigo 6º, § 1º, da Lei n° 11.101/2005, eis que, 
versando a demanda sobre quantia ilíquida, o 
processo não é suspenso em virtude da falência da 
devedora, inexistindo a “vis attractiva” do art. 76, 
“caput”, devendo o procedimento arbitral prosseguir 
com o administrador judicial que representará a massa 
falida, sob pena de nulidade. Inaplicabilidade do 
artigo 117 à convenção de arbitragem. Inexistência de 
previsão legal de intervenção do Ministério Público 
nas demandas arbitrais em que a massa falida seja 
parte, especialmente sob a óptica do veto ao artigo 
4º, da Lei n° 11.101/2005, que não manteve norma 
similar ao artigo 210 do Decreto-lei n° 7.661/45. 
Legitimidade da inclusão do crédito reconhecido 
no Tribunal Arbitral no Quadro-Geral de Credores 
da falida, pelo valor determinado no juízo arbitral, 
limitada a atualização monetária e os juros até a data 
do decreto da quebra, a teor dos artigos 9º, inciso 
II e 124, ambos, da Lei n° 11.101/2005. Agravo 
parcialmente provido para ser deferida a impugnação 
e a habilitação do crédito da agravante, observados os 
limites acima estabelecidos.

Do referido acórdão, destacam-se os seguintes trechos de sua 
fundamentação37: 

Em que pese o respeito à argumentação adotada, 
mesmo considerando-se que no processo de falência 
há interesses da coletividade dos credores do devedor 
comum, não se entrevê qualquer impedimento ao 
cumprimento de convenção de arbitragem pactuada 
anteriormente à decretação da falência, em cláusula 
prevista no contrato firmado por pessoas jurídicas, 
regularmente constituídas e presentadas na forma 

37  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais de Direito Privado. Agravo de Instrumento nº 531.020-4/3-00, julgado em 25/06/2008. 
Relator Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças.
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de seus atos constitutivos, com plena capacidade 
negociai e tendo por objeto direitos patrimoniais 
disponíveis, conforme estabelece o artigo 1º, da Lei 
n° 9 307, de 1996.
Outrossim, é correta a assertiva do ilustre magistrado 
de que decretada a falência, o devedor perde o direito 
de administrar seus bens ou deles dispor, na dicção 
expressa do artigo 103 da Lei n° 11 101/2005. No 
entanto, disso não resulta que a indisponibilidade dos 
bens, interesses e direitos envolvidos no processo de 
falência, acarrete a aplicação do artigo 25 da Lei n° 
9.307/96 à convenção de arbitragem anteriormente 
pactuada, eis que, caberá à Massa Falida, representada 
pelo Administrador Judicial, praticar todos os atos 
conservatórios de direitos e ações, consoante prevê o 
artigo 22, inciso III, alínea I, da Lei de Recuperação 
de Empresas e Falências. 
Além disso, não procede a afirmativa da decisão 
recorrida no sentido de que, decretada a quebra, 
deveria haver a imediata suspensão do procedimento 
arbitral, eis que, versando a demanda sobre quantia 
ilíquida, incide no caso o artigo 6º, § 1º, da Lei n° 
11 101/2005, que afasta a suspensão das ações 
movidas contra o devedor, prevista no “caput” 
do referido dispositivo legal, ao determinar que 
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se 
processando a ação que demandar quantia ilíquida”, 
cumprindo apenas que se observe o artigo 76, 
parágrafo único, da Lei de Recuperação de Empresas 
e Falências, “todas as ações, inclusive as excetuadas 
no ‘caput’ deste artigo, terão prosseguimento com o 
administrador judicial, que deverá ser intimado, sob 
pena de nulidade do processo”.
Outrossim, também sem fomento jurídico, “venia 
concessa”, a assertiva de que, em se tratando de contrato 
com cláusula de arbitragem, deve ser observado o artigo 
117 da  Lei n° 11 101/2005, que estabelece os efeitos da 
falência em relação aos contratos bilaterais, “que não 
se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo 
administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar 
o aumento do passivo, ou for necessário à manutenção 
e preservação de seus ativos, mediante autorização 
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do Comitê”. No caso vertente, o contrato bilateral de 
construção de edifício celebrado entre as partes já estava 
resolvido unilateralmente, desde 31 de julho de 2004 
e, quando foi decretada a falência, em 14 de junho de 
2005, a demanda arbitral já havia se iniciado por pedido 
formulado ao Tribunal Arbitral em 20 de abril de 2005. 
Não se olvide, ademais, que o conceito de contrato 
bilateral que se insere na regra do artigo 117 da 
Lei n° 11 101/2005, não é o mesmo adotado pelo 
direito comum das obrigações. Contrato bilateral 
na esfera do direito falimentar não é aquele em que 
ambas as partes contratam obrigações recíprocas e 
contrapostas, ou seja, como leciona CAIO MÁRIO 
DA SILVA PEREIRA “no contrato bilateral cada 
uma das partes é credora e reciprocamente devedora 
da outra” (Instituições de Direito Civil, Ed. Forense, 
12ª edição, Rio de Janeiro, 2005, atualizado por Régis 
Fichtner, vol III, p 66). 
(...)
Diante de tais considerações, não entrevejo qualquer 
óbice para a habilitação do crédito da agravante, 
que, como se verifica, foi fixado pela Câmara de 
Arbitragem, nos exatos termos do contrato celebrado 
entre as partes, ao tempo em que não havia qualquer 
restrição à capacidade para contratar da empresa 
agravada, nem indisponibilidade de bens patrimoniais 
O fato de, posteriormente, ter sido decretada a 
falência da agravada, não pode ter eficácia retroativa 
a impedir o cumprimento da cláusula de arbitragem.

Como se vê, a doutrina e a jurisprudência38 já se depararam com 
as questões que são objeto da presente investigação e apontaram no sentido 
de que a decretação da falência ou o deferimento de recuperação judicial não 
retiram a eficácia da convenção arbitral pactuada. 

Cabe ressalvar que o julgado referido trata de arbitragem doméstica, 
mas sua fundamentação amolda-se perfeitamente à hipótese de convenção 
arbitral pactuada em contrato internacional, sendo certo que a sentença arbitral 
ficará sujeita à prévia homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. 

38  No mesmo sentido, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Embargos de 
Declaração nº 644.204-4/4-01, registro nº 02755989, Relator Desembargador Maia da Cunha: “A 
superveniência da massa falida e indisponibilidade de seus bens não impede a aplicação da Lei n° 
9307/96, prosseguindo-se o processo de arbitragem com a participação do administrador judicial. 
Precedente da Câmara de Falências e Recuperações deste TJSP.” 
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CONCLUSÃO

Sendo certo que a coerência é pressuposto do ordenamento jurídico, 
à guisa de conclusão é possível extrair da investigação as afirmações seguintes:  

i.  prevalece a convenção arbitral pactuada em contrato 
internacional, na forma de cláusula compromissória cheia, 
na hipótese de uma das partes contratantes, figurando como 
devedora e estando estabelecida no Brasil, ingressa com 
requerimento de recuperação judicial, com deferimento do 
processamento e mesmo que sobrevenha decretação de falência, 
ainda que não precedida de recuperação judicial. Em outras 
palavras: o advento de recuperação ou falência não retira a eficácia 
da convenção arbitral e não desloca a competência de solução de 
litígios abrangidos pela convenção arbitral para o Poder Judiciário; 

ii.  qualquer litígio sobre a existência ou o valor da obrigação 
decorrente do contrato internacional, no qual as partes pactuaram 
convenção arbitral, na forma de cláusula compromissória cheia, 
deverá ser dirimido pela arbitragem, não sendo tal conflito 
atraído pelo juízo universal da falência; 

iii.  embora a falência acarrete indisponibilidade dos bens do 
devedor, quando pactuada anteriormente a convenção arbitral 
e os bens do devedor eram disponíveis, não se aplica o artigo 
25 da Lei n° 9.307/9639, de modo que os efeitos da falência e da 
recuperação judicial não transmudam a qualificação desse bens 
para efeito de sujeição à arbitragem. 

39  Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e 
verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal 
arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o 
procedimento arbitral.
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TRANSAÇÕES COMERCIAIS E PAGAMENTOS INTERNACIONAIS
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Conclusão; Referências.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Face a realidade da globalização e constante avanço tecnológico nos 
vimos diante de transações comerciais cada vez mais complexas e estruturadas 
envolvendo partes contratantes localizadas em múltiplas jurisdições e, dentro 
desse contexto, seria razoável supor que tal evolução venha acompanhada de 
respectivo desenvolvimento no que tange aos meios de pagamento utilizados 
para que as partes possam dar cumprimento às suas obrigações  no âmbito 
destas transações comerciais.

A partir deste novo ambiente comercial globalizado onde as 
fronteiras dos países estão cada vez mais sendo desconsideradas face as 
inovações tecnológicas que viabilizam o fechamento de transações comerciais 
internacionais das mais simples até as mais sofisticadas de forma quase que 
imediata, podemos notar que a tendência natural de tal evolução é no sentido 
de que as relações comerciais deixem de se pautar em usos e costumes locais 
de certos países ou mesmo regiões e passem a se respaldar em regulamentações 
uniformes e transparentes que possam ser conhecidas por todos os participantes, 
independentemente de sua origem, cultura, costume ou localização geográfica. 

Apesar de não ser novidade, devemos atentar para o fato de que 
estamos diante de uma nova realidade onde as fronteiras formais dos países estão 
cada vez mais se esvaindo quando se fala em comércio internacional. O advento da 
internet propiciou que transações comerciais fossem fechadas rapidamente pelas mais 
diversas pessoas independentemente de sua localização em qualquer dos países do 
globo e essa nova realidade tem sido a força motriz transformadora da nova realidade.

Muitos dos ordenamentos e conceitos jurídicos tradicionais existentes 
foram estabelecidos levando-se em consideração o Estado territorial mas, diante 

1  Advogada e mestranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo no Núcleo de Pesquisa em Direito das Relações Econômicas 
Internacionais.
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desta nova realidade e deste novo mundo globalizado, tal hipótese ou fundamento 
deve ser reconsiderado pelos operadores do Direito para que as questões advindas 
desta nova realidade possam ser atendidas e devidamente resolvidas.

Deparamo-nos com um expressivo crescimento no volume de 
transações comerciais que envolvem partes localizadas em jurisdições das 
mais variadas, crescimento este suportado em grande parte por considerações 
econômico-financeiras, tornando-se cada vez mais urgente a necessidade de 
integração entre as partes contratantes e Estados para que se possa, de forma 
consistente, uniforme e transparente, prover respaldo jurídico que ampare 
de forma adequada as relações comerciais internacionais fruto da crescente 
globalização econômica mundial.

As transações internacionais privadas são, em geral, reguladas 
por um conjunto de leis, regulamentos, costumes e acordos estabelecidos 
entre as partes contratantes que objetivam padronizar os relacionamentos por 
intermédio de acordos de regras e parâmetros que permitam a atuação uniforme 
e tratamento equitativo entre as partes.

Quando se está diante de transações comerciais internacionais é 
fundamental que também se considere a regulamentação cambial vigente nos 
Estados em que se localizam as partes contratantes posto que a regulamentação 
cambial vigente em cada país poderá impor condições ou mesmo conter restrições 
que impactem na compra ou venda da moeda estrangeira necessária para a efetivação 
dos pagamentos decorrentes destas transações comerciais internacionais.

O Direito Internacional Econômico teve seu nascimento com 
as instituições de Bretton Woods, com os organismos internacionais e com o 
surgimento dos grandes blocos comerciais e diversos tratados comerciais, com 
regras e princípios que visam regular a relação entre os países e partes contratantes. 
As próprias partes contratantes de transações de comércio internacional são fonte 
de contribuição para o estabelecimento de práticas e regras que tem como objetivo 
padronizar condutas visando o fomento das transações de comércio internacional.

Apesar das iniciativas descritas nos parágrafos acima, existem 
preocupações legítimas por parte dos contratantes que almejam, sobretudo, 
segurança e eliminação ou mitigação de riscos decorrentes de transações de 
comércio internacional, sendo justamente este o foco problemático que o 
presente artigo visa explorar por meio da análise de mecanismos e instrumentos 
jurídicos para que se conclua se tais mecanismos e instrumentos de fato 
propiciem às partes contratantes um grau de segurança e conforto quanto a 
seus respectivos direitos e obrigações assumidos por meio da realização de 
transações comerciais internacionais.

A problemática enfrentada pela presente pesquisa é a análise de 
instrumentos e mecanismos jurídicos existentes para que as partes contratantes 
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possam estabelecer elos de proteção e segurança que as respaldem no âmbito 
de contratação de transações de comércio internacional. O método utilizado 
é o dedutivo com pesquisa bibliográfica e documental por meio da análise de 
soluções disponíveis no mercado como meios de pagamento alternativos. Para 
tanto serão identificadas as principais alternativas em termos de regulamentação, 
instrumentos jurídicos, mecanismos, práticas, usos e costumes adotados e 
existentes nos mercado de transações de comércio internacional.

1. INTERNATIONAL COMERCIAL TERMS – INCOTERMS

Cláusulas Internacionais do Comércio - International Comercial 
Terms ou Incoterms são cláusulas comerciais padrão e foram criadas em 1936 
pela Câmara de Comércio Internacional – International Chamber of Commerce 
(ICC) tendo como finalidade a padronização das cláusulas utilizadas no 
comércio internacional que estabelecem as obrigações e os deveres das partes 
contratantes. Tais cláusulas estabelecem de forma clara as obrigações atribuídas 
ao exportador assim como as obrigações atribuídas ao importador2.

A utilização de Incoterms veio ao encontro das necessidades do 
comércio internacional que foi impulsionado e beneficiou-se de estabelecimento 
de regras claras e termos padrão que podem ser compreendidos claramente pelas 
partes contratantes, independentemente de sua localização geográfica ou de regras 
específicas de cada país, propiciando segurança aos comerciantes internacionais 
afastando incertezas existentes nas interpretações subjetivas das partes contratantes3.

Os Incoterms são usualmente adotados pois são regras imparciais 
que visam a uniformização, facilidade e simplificação dos contratos que regem 
as transações de comércio internacional. Uma vez inseridos nos contratos 
internacionais, os Incoterms passam a ter força legal com o significado que lhe 
empresta a ICC4.

Importante ressaltar que os Incoterms são periodicamente 
atualizados pela ICC na medida em que o desenvolvimento e as práticas do 
comércio internacional assim o exigem, sendo a atualização e publicação mais 
recente datada de 2010, a qual passou a vigorar a partir de 1o de Janeiro de 2011.

A ICC busca atualizar e adequar os Incoterms às condições atuais do 
mercado de comércio internacional com base em pesquisas e estudos mercadológicos 

2 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 269.
3  AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 269.
4  FRANCO, Paulo Sérgio de Moura. Incoterms – International Commercial Terms. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 61, 1 jan. 2003, p. 4.
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para que os mesmos possam definir os direitos e obrigações recíprocos do exportador 
e importador em suas operações de comércio internacional5.

Atualmente existem 11 Incoterms que estão divididos em 2 grupos: 

1- Incoterms para utilização em operações cujo transporte se dará 
pelos meios aquaviários (marítimo, fluvial ou lacustre) e 

2- Incoterms para operações cujo transporte se dará por qualquer 
outro meio de transporte, inclusive transporte multimodal.

No Brasil, a Câmara de Comércio Exterior por meio da Resolução 
de número 21 datada de 07 de abril de 2011, estabeleceu que nas exportações e 
importações brasileiras serão aceitas quaisquer condições de venda praticadas 
no comércio internacional, desde que as mesmas sejam compatíveis com o 
ordenamento jurídico nacional. 

A adoção de Incoterms pelas partes contratantes aumenta o grau de 
segurança por intermédio da uniformização da transação comercial internacional, 
diminuindo desentendimentos e conflitos entre as partes devido à práticas locais 
e respectivos costumes adotados nos países das partes contratantes. A utilização 
de Incoterms deixa clara quais são as regras aplicáveis para a realização de 
determinado negócio comercial internacional.

2. PRINCIPAIS MODALIDADES DE PAGAMENTO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

A escolha da modalidade de pagamento a ser utilizada entre as 
partes em uma transação de comércio internacional é feita, em geral, de comum 
acordo entre as partes contratantes e dependerá, basicamente, de três fatores 
que são: o nível de segurança e confiança comercial existente entre as partes, 
a disponibilidade de linhas e/ou programas de financiamentos, e as exigências 
legais e regulatórias das jurisdições onde as partes estão localizadas.

Como demonstrado a seguir, algumas modalidades de pagamento 
foram estruturadas de forma a resolver questões relativas a falta de confiança 
entre as partes, sendo claro que o custo da modalidade de pagamento será 
diretamente relacionada ao nível de segurança que tal modalidade de pagamento 
oferece para atender os requerimentos das partes ou, de outra forma, quanto 
maior a segurança propiciada por uma determinada modalidade de pagamento 
maior será o seu custo de contratação6.

5  SOUZA, Cláudio Luiz Gonçalves de. A Relevância dos INCOTERMS nas Relações Nacionais e 
Internacionais do Comércio. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n.3111, 7 jan. 2012, p. 5. 
6 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 277 e seguintes. 
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No pagamento à vista, o importador receberá diretamente do 
exportador os documentos de embarque e promoverá, primeiramente, o desembaraço 
da mercadoria ou receberá os serviços importados e somente a posteriori efetuará 
o pagamento à vista providenciando a remessa do pagamento diretamente para 
o exportador. Tal modalidade apresenta agilidade e baixo custo em termos de 
comissões, taxas e despesas uma vez que o relacionamento acontece de forma 
direta entre importador e exportado sem o envolvimento de terceiros, entretanto, tal 
modalidade apresenta maior exposição a risco para as partes contratantes.

No caso do pagamento antecipado, o importador remeterá 
previamente o valor do pagamento referente a uma operação de importação de 
bens ou serviços para o exportador o qual, por sua vez, providenciará a exportação 
dos bens ou prestação dos serviços a posteriori. Muitas vezes os recursos advindos 
do pagamento antecipado são empregados no próprio processo de produção 
do bem ou estruturação do serviço a ser exportado. Da perspectiva cambial, o 
exportador deverá providenciar o contrato de câmbio antes do embarque das 
mercadorias junto a um banco devidamente autorizado pelo Banco Central do 
Brasil a atuar no mercado de câmbio brasileiro. Nesta modalidade, o importador 
ficará totalmente dependente do exportador assumindo, portanto, diretamente o 
risco de inadimplemento por parte do exportador.

O pagamento efetuado por meio de uma carta de crédito consistirá 
em cobrança documentária e é caracterizado pelo manuseio de documentos 
pelos bancos que atuam como cobradores internacionais de uma transação de 
comércio internacional. Neste caso, o exportador embarcará a mercadoria e 
remeterá os documentos de embarque para um banco contratado que, por sua 
vez, remeterá os documentos para outro banco na praça do importador de forma  
que os documentos sejam apresentados para pagamento imediato na modalidade 
de cobrança à vista ou para aceite e posterior pagamento na modalidade de 
cobrança a prazo. Para que o importador possa desembaraçar a mercadoria na 
alfândega será preciso que ele tenha em mãos os documentos apresentados para 
cobrança e, dessa forma, o importador somente poderá liberar a mercadoria após 
retirar os documentos com o banco, o que será feito mediante pagamento à vista 
do valor devido ou aceitação dos saques cambiais para posterior pagamento nos 
casos em que se tratar de pagamento a prazo.

Por tratar-se de um instrumento de pagamento mais complexo 
vamos examinar carta de crédito como modalidade de pagamento de forma mais 
detalhada. Este instrumento desenvolveu-se ao longo dos anos como resultado 
da aplicação de práticas bancárias e, ainda hoje, permanece como a modalidade 
mais utilizada quando se trata de pagamento no âmbito de transações de 
comércio internacional pois oferece maior garantia e propicia segurança tanto 
para o exportador como para o importador.



DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

94

As cartas de crédito pressupõem a distantia loci uma vez que o 
beneficiário de uma carta de crédito se baseia no crédito que a sua contraparte 
na operação comercial goza em outra praça para receber seu pagamento7.

Cartas de crédito são especialmente utilizadas em operações comerciais 
internacionais de maior valor as quais, por conseguinte, envolvem maior exposição 
das partes aos riscos inerentes à transação. As cartas de crédito são de grande relevância 
no desenvolvimento do comércio internacional uma vez que por intermédio de sua 
utilização cria-se um mecanismo efetivo que garante às partes contratantes maior 
certeza e segurança em relação aos seus respectivos direitos e obrigações. De um lado, 
o vendedor sentirá segurança de que receberá o preço acordado pelas mercadorias 
negociadas e de outro o comprador terá segurança de que o pagamento somente será 
efetuado quando a mercadoria for entregue na forma acordada8.

O estabelecimento das Regras Uniformes para Crédito 
Documentário - Uniform Regulations for Commercial Documentary Credits 
no ano de 1929 foi a primeira tentativa da ICC de codificação de regras sobre 
cartas de crédito, mas foram introduzidas como prática bancária somente 
pela Bélgica e pela França, com possibilidade de adoção por outros países 
após a efetivação de certas modificações. Dessa iniciativa resultou o Uniform 
Customs and Practice for Commercial Documentary Credits datado de 1933 e 
subsequentemente revisado em 1951. 

As Normas e Usos Uniformes para Crédito Documentário - 
Uniform Customs and Practices for Documentary Credits - publicado em 
1962 foi, provavelmente, o primeiro conjunto de regras mundialmente aceito. 
Essas regras foram objeto de diversas revisões em 1971, 1983, 1993 (na versão 
conhecida como UCP 500) e, finalmente, em 2007 com a emissão de novas 
Normas e Usos Uniformes para Crédito Documentário - Uniform Customs and 
Practices for Documentary Credits - revisão de 2007 (chamada de UCP 600)
com vigência a partir de 1o de Julho de 2007. 

A estrutura envolvendo a utilização de uma carta de crédito consiste, 
basicamente, em solicitação da parte contratante para que um banco de seu 
relacionamento e confiança emita tal instrumento para entrega à sua contraparte 
de uma transação comercial e, por meio do recebimento de tal carta de crédito, 
essa contraparte poderá receber determinada quantia assim que as condições da 
transação comercial previamente acordadas sejam devidamente cumpridas9. 

A determinação de que as condições previamente estabelecidas 
foram cumpridas será realizada pelo banco emissor da carta de crédito e se 

7 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 195.
8 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 283 e seguintes. 
9  ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 184.
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baseará na apresentação dos documentos e confirmação de que os mesmos 
encontram-se em boa ordem. Feita tal confirmação, o banco emissor da carta 
de crédito efetuará o pagamento à parte que lhe entregou os documentos em 
boa ordem. O banco emissor da carta de crédito poderá efetuar o pagamento 
diretamente à parte que lhe entregou os documentos em boa ordem ou, ainda, 
poderá efetuar tal pagamento de forma indireta por intermédio da utilização de 
outro banco localizado no país da parte.

Por sua natureza, o crédito documentário é uma transação distinta 
da obrigação comercial subjacente embora inteiramente relacionado à ela. As 
obrigações assumidas por um banco mediante a emissão de uma carta de crédito 
são desvinculadas das obrigações estabelecidas no âmbito da relação comercial 
entre comprador e vendedor e tem sua origem no momento em que é realizado 
um pedido de abertura de carta de crédito, pedido este formalizado por meio da 
celebração de um contrato de abertura de carta de crédito a ser celebrado entre 
a parte solicitante e o banco emitente deste instrumento. 

Portanto, o crédito documentário configura, na verdade, um 
compromisso bancário, uma vez que o vendedor da mercadoria terá como fonte 
pagadora o próprio banco emissor da carta de crédito e não mais a sua contraparte 
da transação comercial transferindo, assim, para o banco, a exposição ao risco 
que geralmente correria em relação ao comprador da mercadoria, inclusive o 
risco de crédito por eventual inadimplemento.

Justamente pela existência de autonomia do crédito documentário 
em relação à transação comercial é que esse instrumento é largamente utilizado 
no mercado internacional em transações de comércio exterior, pois mediante 
o recebimento de uma carta de crédito o vendedor da mercadoria passará a 
correr o risco, principalmente de crédito, de uma instituição financeira e não 
mais de sua contraparte da transação comercial a qual, muitas vezes, lhe é 
completamente desconhecida.

3. GARANTIAS NO ÂMBITO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS

Os instrumentos de garantias utilizados no âmbito de transações 
comerciais, sobretudo internacionais, visam criar segurança e estabelecer 
garantia em relação a diversas finalidades de riscos inerentes à celebração de 
contratos e negócios entre as partes.

Como mencionado acima, a distância geográfica e muitas vezes 
cultural existente em relação às partes contratantes faz com que os riscos 
inerentes às transações celebradas entre as mesmas possam ser razoavelmente 
majorados e essa é a razão pela quais instrumentos de garantia são extremamente 
relevantes e, muitas vezes, cruciais para a viabilização de transações comerciais 
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internacionais, provendo conforto e segurança suficientes para que as partes 
decidam seguir adiante e realizar a transação comercial10.

Apesar da importância e relevância destes instrumentos de 
garantia para o comércio internacional, poucos ordenamentos jurídicos regulam 
internamente tais instrumentos de garantia largamente utilizada em transações 
internacionais ou chamada cross-border transactions.

A constituição desses instrumentos de garantia acaba se pautando 
muito mais nas práticas internacionais e usos e costumes estabelecidos e 
utilizados pelas partes contratantes do que propriamente no ordenamento 
jurídico interno dos países.

Essa situação decorre do fato de que, em geral, são as próprias 
partes que detém a expertise e o conhecimento para o estabelecimento dos 
termos que devem constar de tais instrumentos de forma que a segurança 
pretendida pelas partes contratantes seja efetivamente alcançada. 

Atualmente no Brasil não há tipificação de tais garantias no 
ordenamento jurídico em vigor, embora tais instrumentos sejam amplamente 
reconhecidos como base para a interpretação e validade dos negócios jurídicos 
celebrados entre as partes contratantes.

Esse reconhecimento encontra respaldo no artigo 122 do Código 
Civil brasileiro que estabelece: “são lícitas, em geral, todas as condições não 
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições 
defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

Dessa forma, fica claro não ser vedado o reconhecimento dos 
direitos e obrigações constantes de instrumentos de garantia desde que os 
mesmos não contenham condições contrárias à lei, ordem pública ou aos bons 
costumes. Apesar destes instrumentos de garantia não encontrarem tipificação, 
os usos e costumes advindos da utilização de tais instrumentos são reconhecidos 
como base de interpretação de validade de seus negócios jurídicos no Brasil.

Face a necessidade de uniformizar as regras e conceitos aplicáveis 
a esses instrumentos de garantia, a ICC inicialmente, por meio da Publicação 
CCI número 325, publicou Regras Uniformes para Garantias Contratuais – 
Uniform Rules for Contract Guarantees – URCG 325.

Tais regras surgiram das necessidades práticas do comércio 
internacional e visaram estabelecer um equilíbrio justo entre as três partes 
contratantes destes instrumentos de garantia: o ordenador-contratante (aplicante), 
o beneficiário e o garantidor (emissor dos instrumentos de garantia)11.

10  AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 286. 
11  AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 286.
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Para que um instrumento de garantia seja emitido, o ordenador-
contratante (aplicante) deverá celebrar um contrato de reembolso 
(reimbursement agreement) com o emissor do instrumento de garantia, contrato 
este que assegurará ao emissor do instrumento de garantia o recebimento 
de determinado valor em contrapartida da emissão, bem como o direito de 
solicitar reembolso caso ocorra inadimplemento das obrigações contraídas pelo 
ordenador contratante (aplicante).

Dependendo do grau de complexidade de uma transação comercial, 
será possível que uma quarta parte seja envolvida na emissão de um instrumento 
de garantia e tal parte atuará como um contra-garantidor do garantidor emissor 
do instrumento de garantia. 

A estrutura contemplando essa figura de contra-garantidor é 
comumente utilizada em operações internacionais e justificada pelo fato de que 
cada uma das partes da operação internacional subjacente mantém, na maioria 
das vezes, relacionamento comercial de confiança com um banco localizado 
em seu país de origem. Nessa situação, faz-se necessário o envolvimento de um 
banco garantidor do país do beneficiário que será contra-garantido pelo banco 
emissor da garantia contratada pelo ordenador-contratante (aplicante) para que 
as partes se sintam seguras e efetivamente garantidas quanto aos riscos inerentes 
da transação comercial subjacente.

O envolvimento de um contra-garantidor não alterará a estrutura 
básica da garantia, mas simplesmente adicionará uma nova camada na estrutura 
devido a participação de mais um banco garantidor. Em tal caso, este banco 
incluído é que atuará como garantidor e emitirá o instrumento de garantia em 
favor do beneficiário apontado pelo ordenador-contratante (aplicante). Tal banco 
garantidor, por sua vez, será respaldado pela contra-garantia emitida em seu favor 
pelo banco contratado pelo ordenador-contratante (aplicante), o que permitirá o 
direito de ressarcimento do banco garantidor contra o contratado na ocorrência 
de um evento de inadimplemento por parte do ordenador-contratante (aplicante). 

Caso ocorra um evento de inadimplemento, o banco garantidor que 
emitiu o instrumento de garantida será acionado pelo beneficiário para honrar o 
pagamento coberto pela garantia e, mediante o pagamento ao beneficiário, tal banco 
garantidor acionará a contra-garantia recebida do banco contratado e solicitará o 
reembolso dos valores pagos ao beneficiário. Por sua vez, o banco contratado 
solicitará o respectivo reembolso dos valores pagos ao banco garantidor junto 
ao ordenador-contratante (aplicante) da garantia por meio do acionamento do 
Contrato de Reembolso. Em sua grande maioria, o emissor destes instrumentos 
de garantia são os bancos mas também companhias de seguros multinacionais.

É importante ressaltar que tais instrumentos de garantia não 
são contratos acessórios à um contrato ou negócio principal, mas constituem 
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obrigações independentes dos contratos que lhe deram causa e, por isso, são 
considerados como instrumentos sui generis12.

Na prática, estes instrumentos de garantia funcionam como efetivos 
meios de pagamento, pois bastará o envio de um comunicado pelo beneficiário 
de que a obrigação garantida não foi devidamente adimplida para que o 
garantidor efetue o pagamento devido ao beneficiário em nome do ordenador-
contratante (aplicante) sem qualquer questionamento ou formalização adicional 
e, de forma a evitar potenciais questionamentos que podem procrastinar o 
pagamento solicitado pelo beneficiário, o texto do comunicado a ser enviado ao 
banco garantidor já consta do próprio instrumento de garantia.

Em geral os emissores destes instrumentos de garantia têm sólido 
relacionamento comercial com o ordenador-contratante (aplicante) e recebem 
remuneração na forma de comissão para a emissão destes instrumentos de 
garantia. Além do pagamento desta comissão, os emissores destes instrumentos 
de garantia muitas vezes recebem ativos em garantia (collateral) para respaldar 
as obrigações assumidas pelo emissor do instrumento de garantia para reduzir 
sua exposição ao risco de crédito do ordenador-contratante (aplicante).

A versão mais atualizada das regras internacionais que regem estes 
instrumentos de garantia foi publicada em 2010 e são as constantes da Publicação 
CCI número 758 - Regras Uniformes para Garantias Independentes - Uniform 
Rules for Demand Guarantees - URDG 758. Essa versão atualizada - URGD 758 
- substituiu as Regras Uniformes para Garantias Independentes - Uniform Rules 
for Demand Guarantees - URDG 458 que, por sua vez, substituíram a URCG 325.

A URDG 458 foi a primeira tentativa feita pela ICC de codificação 
da prática de garantias independentes mas, com o decorrer do tempo e a 
evolução das práticas, os próprios usuários desses instrumentos de garantia 
emitidos no âmbito da URGD 458 solicitaram nova revisão e contribuíram 
para o aprimoramento das regras aplicáveis a tais instrumentos de garantias 
contribuindo com sua visão e experiências práticas.

É importante ressaltar que a nova URDG 758 não é uma mera 
atualização da URDG 458, mas sim resulta de um projeto cujo objetivo era 
trazer novas regras para Garantias Independentes (Demand Guarantees) que 
fossem claras, precisas e mais compreensivas.

Essa revisão teve início em 2007 e foi conduzida na ICC tanto pela 
Comissão Bancária (ICC Banking Commission) como pela área de Lei e Prática 
Comercial (Commercial Law and Practice).

A URDG 758 derivou-se de uma revisão das regras sobre garantias 
após quase 20 anos, revisão esta que significou muito mais do que a mera 

12  BASSO, Maristela. Contratos Internacionais do Comércio: negociação, conclusão prática. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 3 ed, 2002, p. 256. 
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atualização das regras emitidas anteriormente. De acordo com a própria CCI, 
as novas regras são o resultado de um processo ambicioso que trouxe para a 
atualidade regras mais claras, precisas e compreensivas sobre instrumentos de 
garantia utilizados por bancos e empresas de todos os setores ao redor do mundo13.

A URDG 758 reflete as práticas internacionais de instrumentos de 
garantias e visa equalizar os interesses dos beneficiários, ordenadores-contratantes 
e dos garantidores. De acordo com levantamento efetuado pela própria ICC, 
estas regras foram bem recebidas e endossadas por organizações internacionais, 
agências financeiras multilaterais, reguladores, autoridades e entidades de classe. 

Durante esse processo de revisão, a ICC informou que recebeu mais 
de 600 comentários advindos de 52 países diferentes. De acordo com manifestação 
da ICC, esses comentários foram instrumentais para que a ICC pudesse chegar 
à versão final da nova URDG 758. De acordo com informação divulgada pela 
ICC, a metodologia de revisão utilizada pelas comissões da ICC assegurou que 
as novas regras fossem bem recebidas pelas diversas partes ao redor do mundo14.

Como resultado desse esforço, entende-se que a nova URDG 
758 reflete a realidade do mercado internacional e estabelece uma relação de 
equilíbrio razoável entre os interesses das diversas partes envolvidas na emissão 
de instrumentos de garantia.

A URDG 758 foi adotada em votação unânime dos membros do 
Comitê Executivo da ICC em reunião que aconteceu em Nova Deli na Índia em 
03 de dezembro de 2009, sendo endossada pelos membros das duas comissões 
da ICC responsáveis por sua elaboração. A URDG 758 entrou em vigor no 
dia 1° de julho de 2010 e, de acordo com dados da CCI, a partir dessa data 
um número considerável de garantias independentes (demand guarantees) e 
contra-garantias (counter-garantees) foram emitidas ao redor do mundo de 
acordo com as novas regras da URDG 758.

Diante de um instrumento de garantia emitido no âmbito da URDG 
758, é estabelecido de plano que o ordenador-contratante (aplicante) renuncia a 
sua habilidade de obstar o pagamento por razões derivadas de seu relacionamento 
comercial com o beneficiário e, do lado dos beneficiários, espera-se que seja 
comunicada a natureza do descumprimento do ordenador-contratante (aplicante) 
em relação a obrigação comercial subjacente sem a necessidade de qualquer 
justificativa ou produção de prova15.

13 Cf. disponível nos sites www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-Demand-Guarantee-Rules-
URDG-758/e www.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Comissions/Banking/Task-forces/Uniform 
Rules-for-Demand-Guarantees-(URGD).
14 Cf. disponível nos sites www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-Demand-Guarantee-Rules-
URDG-758/ ewww.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Comissions/Banking/Task-forces/Uniform 
Rules-for-Demand-Guarantees-(URGD).
15 Cf. disponível nos sites www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-Demand-Guarantee-Rules-
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Por ser instrumento de garantia independente (demand guarantee), 
é assegurado aos garantidores que suas obrigações são isoladas de qualquer 
correlação, questionamento ou mesmo confirmação sobre a obrigação comercial 
subjacente, restringindo-se a responsabilidade e obrigação dos garantidores 
a mera conferência documental e recebimento de certificação por escrito do 
beneficiário nos termos pré-estabelecidos no corpo do próprio instrumento de 
garantia independente (demand guarantee).   

A URDG 758 possibilita que o beneficiário de um instrumento 
de garantia independente (demand guarantee) receba o pagamento mediante 
apresentação de solicitação de pagamento sem necessidade de obter qualquer 
aprovação ou confirmação por parte do ordenador-contratante (aplicante) e este 
fato evidencia o papel independente que o garantidor desempenha, possibilitando 
maior nível de independência e segurança entre as partes contratantes. 

Conforme acima referido, a publicação da ICC vem acompanhada 
de modelos padrão de instrumento de garantia e de contra-garantia, além de uma 
relação de cláusulas opcionais que podem ser utilizadas pelas partes contratantes.

Como referência, os principais instrumentos de garantia utilizados 
nas relações internacionais são os seguintes16:

1- Garantia de licitação (Bid Bond/Tender Bond): que visa garantir o 
compromisso assumido por participantes perante um beneficiário 
no âmbito de um processo de licitação.

2- Garantia de boa execução (Performance Bond): tem como objeto 
garantir o compromisso assumido por uma das partes contratante 
perante um beneficiário que, em geral, adquiriu mercadoria ou serviços.

3- Garantia de reembolso (Repayment Bond): garante o compromisso 
de reembolso assumido por uma das partes contratantes perante o 
beneficiário que fez adiantamento ou já realizou um pagamento.

4- Garantia de manutenção (Maintenance Bond): visa garantir, por deter-
minado período, o compromisso relativo às obrigações de manuten-
ção assumidas por uma parte após o término de uma obra ou serviço. 

5- Garantia de Retenção (Retention Money Bond): tem como objetivo 
garantir o pagamento de um valor ao beneficiário que seria origi-
nalmente retido pelo beneficiário, na qualidade de comprador de 
um bem ou tomador de um serviço, até que o vendedor honre sua 
parte na contratação.

URDG-758/ e www.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Comissions/Banking/Task-forces/Uniform 
Rules-for-Demand-Guarantees-(URGD).
16 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (Coord.). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 290 e seguintes.
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6- Carta de Crédito Independente (Standby Letter of Credit): esse 
instrumento visa assegurar o cumprimento de obrigações contra-
tuais e trata-se de garantia por meio da qual o garantidor assegura 
ao beneficiário o pagamento à ele devido em decorrência de uma 
transação. A emissão de uma standy letter of credit muitas vezes 
é suportada por uma counter-standby letter emitida por um banco 
garantidor com o qual o ordenador-contratante (aplicante) tenha 
relacionamento comercial.

Existe ainda a modalidade de garantia de risco político, garantia 
esta muito utilizada no passado em transações internacionais envolvendo, 
sobretudo, partes localizadas no Brasil. Estas garantias têm como objetivo a 
cobertura do risco político relativo ao país no qual se localiza a parte contratante 
e visa assegurar a efetivação de pagamentos independentemente da ocorrência 
de qualquer situação que possa se caracterizar como evento político em tal país. 

Referido risco político compreende basicamente riscos associados 
a nacionalização, expropriação, conversibilidade e transferência de moeda para 
fora do país. A garantia de risco político visa assegurar que o beneficiário de tal 
instrumento receba pagamento decorrente de uma transação independentemente 
de qualquer evento que possa vir a ocorrer no país coberto na garantia.

É importante ressaltar que garantias de risco político somente 
poderão ser acionadas caso o não pagamento decorra exclusivamente de um 
evento político e não de mero inadimplemento por parte do devedor.

A utilização de garantias de risco político no Brasil caiu em desuso 
principalmente depois que o país obteve grau de investimento das agências 
de avaliação internacionais, mas podem voltar a ser requeridas caso ocorra 
mudança negativa no cenário político ou macroeconômico brasileiro.

4. NOVAS TENDÊNCIAS NO ÂMBITO DO COMÉRCIO E MEIOS DE PAGAMENTOS 
INTERNACIONAIS

4.1. E-COMMERCE  

O e-commerce ou comércio eletrônico caracteriza-se como 
transação comercial efetuada por meio eletrônico e nada mais é do que o ato 
de vender, comprar ou realizar transações diversas através da rede mundial de 
computadores - internet.

Podemos caracterizar e-commerce pelo tipo de relação comercial 
estabelecida entre partes contratantes. Neste sentido, podemos classificar o 
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e-commerce basicamente em cinco categorias distintas17:

1- Business-to-Business (B2B): quando as empresas se inter-relacio-
nam de forma eletrônica, com o intuito de trocar informações entre 
os seus diversos sistemas sejam eles de compras, vendas, distribui-
ção, logística, produção, e etc.;

2- Business-to-Consumer (B2C): quando conduzido por consumido-
res que adquirem bens e serviços para uso próprio ou domiciliar 
sem objetivo comercial para os que adquirem. É a forma de e-
-commerce que conecta empresa com os consumidores e é mais 
relacionada com as áreas de varejo e comércio direto;

3- Business-to-Administration (B2A): caracterizado por transações 
realizadas entre empresas e a Administração Pública;

4- Consumer-to-Admnistration (C2A): quando as transações são con-
duzidas entre pessoas físicas e a Admnistração pública; e

5- Consumer to Consumer (C2C): quando caracterizada a venda por 
meio eletrônico de bens e serviços por consumidores diretamente 
à outros consumidores sem envolvimento de produtores.

O número de indivíduos e empresas que atuam no comércio 
eletrônico tem crescido exponencialmente nos últimos anos o que originou o 
desenvolvimento de formas alternativas de pagamento que propiciam maior 
agilidade e segurança para as partes contratantes.

4.2. MOEDA ELETRÔNICA E MEIOS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO

Impulsionado pela crescente expansão do comércio eletrônico, o 
mercado financeiro foi compelido a repensar os meios de pagamento disponíveis 
de forma a adequá-los à nova realidade, pois a velocidade e facilidade das 
transações de comércio eletrônico exigiam meios de pagamento mais ágeis, mas 
que, ao mesmo tempo, também pudessem propiciar certa proteção e segurança 
às partes contratantes, uma vez que no comércio eletrônico o relacionamento 
pode ser ainda mais distanciado e desconhecido.

Neste sentido, o PayPal foi fundado em 1998 na Califórnia como 
uma solução inovadora e pioneira para o envio e recebimento de pagamentos na 
- internet, visando atender a necessidade das partes contratantes que necessitam 
efetuar pagamentos. O PayPal se popularizou rapidamente por propiciar maior 
grau de sigilo e segurança para as partes, tornando-se uma grande inovação em 
termos de meio de pagamentos.

17  Cf. informações do site http://tudoecommerce.com.br/tipos de-e-commerce-ou-comercio-
eletronico.
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Considera-se o PayPal como uma instituição de pagamento na 
modalidade emissor de moeda eletrônica e instituidor de arranjos de pagamento 
nos termos da Lei nº 12.855 de 09 de outubro de 2013 e, como tal, o PayPal 
oferece serviços de pagamento para partes contratantes. Nos termos previstos 
no contrato padrão de usuário do PayPal, o arranjo de pagamento é celebrado 
por meio de instrumento contratual que pode ser definido como um arranjo de 
compra e de pagamento pré-pago.

Ao se tornar cliente do PayPal o usuário poderá atuar tanto 
como usuário pagador, adquirindo mercadorias ou serviços ou como usuário 
recebedor, dependendo da atividade desenvolvida em relação a determinada 
transação comercial.

O PayPal atua basicamente como um agente de pagamentos, 
fazendo a intermediação das informações e pagamentos evitando-se, assim, 
o compartilhamento de informações financeiras das partes envolvidas na 
transação comercial. As transações via PayPal evitam a utilização de meios de 
pagamento tradicionais como cheques, transferências bancárias ou pagamento 
de boletos bancários. 

Pagamentos realizados via PayPal são largamente aceitos em 
transações de e-commerce efetuadas na internet. A utilização do PayPal depende 
de simples criação de uma conta gratuita atrelada a um cartão de crédito. Desta 
forma, pessoas físicas e jurídicas se tornam membros do PayPal e terão a 
faculdade de efetuar pagamentos utilizando-se de suas respectivas contas PayPal 
para qualquer beneficiário ao redor do mundo e sem qualquer compartilhamento 
de suas informações financeiras.

O PayPal foi mencionado especificamente devido a popularização 
de sua utilização, mas serviços de pagamento similares são oferecidos por 
outras empresas que atuam neste mercado.

A Koin se estabeleceu como uma nova solução de pagamentos para 
o comércio eletrônico chamado de pós-pago. A Koin se estabeleceu como uma 
nova modalidade de compra e meio de pagamento na internet, uma vez o valor 
de aquisição do produto somente será pago pelo comprador após o recebimento 
da mercadoria e sem que haja necessidade de fornecimento de quaisquer dados 
financeiros do comprador ao vendedor por intermédio da internet.

O modelo adotado pela Koin basicamente estabelece que seus 
clientes efetuam compras de mercadorias em lojas eletrônicas estabelecidas 
na rede mundial de computadores-internet sem necessidade de que as mesmas 
forneçam seus dados financeiros aos vendedores. Além disto, é garantido 
ao comprador que ele somente efetuará o pagamento após o recebimento da 
mercadoria adquirida. Do outro lado, o vendedor que efetua a venda de sua 
mercadoria por intermédio de sua loja eletrônica deve obter a aprovação da 
transação pela Koin que se responsabilizará por efetuar o pagamento diretamente 
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ao vendedor. Desta forma, a Koin assume integralmente o risco relacionado à 
transação comercial basicamente atuando como terceiro garantidor da transação, 
uma vez que o comprador somente será obrigado a efetuar o pagamento para a 
Koin mediante o recebimento da mercadoria adquirida e o vendedor receberá 
o pagamento diretamente da Koin e não do comprador, independentemente do 
vendedor ter efetuado o pagamento devido.

Já a Bitcoin trata-se de uma moeda digital criada para ser utilizada 
em transações virtuais que são gerenciadas coletivamente pelos usuários da  
internet. 

O sistema Bitcoin implica na transferência de quantias entre 
contas e todas as transações são públicas e o histórico das transações deve ser 
armazenado em um banco de dados.

Por não estarem regulamentadas ou supervisionadas por 
nenhuma autoridade específica, as Bitcoins podem ser utilizadas de maneira 
diferenciada das formas atualmente regulamentadas e disponíveis nos sistemas 
de pagamento regulados.

O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgão 
do governo americano, emitiu relatório no dia 18 de Março de 2013 sobre 
moedas virtuais classificando moedas digitais e outras formas de pagamentos, 
inclusive a Bitcoin, como “moedas virtuais” e eximiu os usuários americanos de 
quaisquer obrigações legais referentes às moedas virtuais por considerar que a 
Bitcoin não é regulada pelo FinCEN, mas determinou que quaisquer partes que 
emitam moedas virtuais devem obedecer à legislação específica caso vendam 
sua moeda virtual em troca da moeda nacional.

Em agosto de 2013, o Departamento de Finanças da Alemanha 
autorizou a utilização da Bitcoin em transações financeiras privadas, mas 
determinou que as empresas que façam uso da Bitcoin devem solicitar permissão 
da Autoridade de Supervisão Financeira Federal. Na Alemanha, a Bitcoin não é 
classificada como uma moeda real, mas sim como uma unidade de conta.

No dia 19 de fevereiro de 2014, o Banco Central do Brasil emitiu 
esclarecimento público informando que as chamadas moedas virtuais não se 
confundem com moeda eletrônica que se caracteriza por recursos armazenados 
em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem efetivar pagamentos 
denominados em reais. Esse mesmo comunicado esclareceu que as moedas 
virtuais – como a Bitcoin - são denominadas em unidade de conta distinta das 
moedas emitidas por governos soberanos, e portanto, não se caracterizam como 
dispositivo ou sistema eletrônico para armazenamento em reais.

Conforme esclarecido por diversas fontes, as chamadas moedas virtuais 
- como a Bitcoin - não são emitidas ou garantidas por uma autoridade monetária central 
e as entidades e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais 
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não são reguladas nem supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país. 
Portanto, as chamadas moedas virtuais não têm garantia de conversão para qualquer 
moeda oficial e nem tampouco são garantidas por lastro de qualquer espécie, ficando 
o risco de sua aceitação nas mãos dos próprios usuários. 

O Banco Central do Brasil está acompanhando a evolução da 
utilização de tais moedas virtuais, bem como as discussões a esse respeito nos 
foros internacionais para fins de adoção no Brasil de eventuais medidas no 
âmbito de sua competência legal, embora o uso das chamadas moedas virtuais 
ainda não tenha demonstrado, até o presente momento, capaz de oferecer riscos 
ao Sistema Financeiro Nacional ou às transações de pagamentos de varejo18.

A utilização das chamadas moedas virtuais e a incidência de 
normas aplicáveis aos sistemas financeiros e de pagamentos sobre elas têm sido 
tema de amplo debate internacional face aos riscos que tais moedas virtuais 
apresentam às partes contratantes de transações de comércio e ao mercado.

Como visto, estamos diante de uma nova realidade que precisa ser 
analisada e atendida pelo Direito e neste sentido Vladmir Oliveira da Silveira 
e Ernani Contipelli asseveram ser certo que com o processo de globalização a 
ciência do direito vem se ligando cada vez mais aos fatos que dizem respeito 
à economia haja vista os numerosos fenômenos neste campo de conhecimento 
que refletem diretamente no próprio direito positivo19. 

Do mesmo modo, Marcelo Neves opina que a economia moderna 
não pode prescindir de institutos jurídicos para o seu desenvolvimento, assim 
como o direito moderno pressupõe uma dinâmica veloz de trocas, circulação e 
apropriação econômica de bens e valores para manter e inovar permanentemente 
os institutos do contrato e da mutação de propriedade20.

Ainda nessa mesma direção Cláudio Finkelstein, reafirma a 
necessidade de um direito vocacionado à realidade contemporânea e aos tempos 
de globalização21.

CONCLUSÃO

Em relação ao objetivo inicial da presente pesquisa, qual seja, a 
investigação e análise de instrumentos e mecanismos jurídicos que pudessem 
propiciar às partes contratantes de transações comerciais e internacionais 

18  Cf. Informações do site http://www.bcb.gov.br/pt-br/Paginas/bc-esclarece-sobre-os-riscos-
decorrentes-da-aquisicao-das-chamadas-moedas-virtuais-ou-moedas-criptografadas.aspx.
19  SILVEIRA, Vladmir Oliveira, e Ernani Contipelli. Direitos Humanos Econômicos na perspectiva 
da Solidariedade: desenvolvimento integral. XVI Encontro Nacional CONPEDI, 2008, p.2580.
20   NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Ed.WMF Martins Fontes, 2009, p.36.
21 FINKELSTEIN, Cláudio. Hierarquia das Normas no Direito Internacional: jus cogens e 
metaconstitucionalismo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 56.
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o estabelecimento de elos de proteção e segurança que as respaldassem no 
âmbito de tais transações, pode-se concluir que esses elos possíveis derivam-se 
de diversas fontes e apresentam-se na forma de uma gama de possibilidades 
e soluções em diferentes graduações de complexidade, que podem ir desde 
a simples adoção dos usos e costumes desenvolvidos ao longo do tempo 
pelos próprios contratantes até a utilização de produtos e serviços financeiros 
altamente complexos e sofisticados. 

Com base na pesquisa realizada realmente pode-se concluir 
que existem mecanismos e instrumentos jurídicos disponíveis no mercado 
internacional que podem ser adotados pelos participantes do mercado de 
comércio internacional com a finalidade que as partes contratantes tenham o 
grau desejado de segurança e conforto, cabendo, portanto, às partes envolvidas 
a escolha da solução que melhor lhes aprouver considerando as suas respectivas 
necessidades e tolerância à risco bem como as particularidades de cada transação 
comercial específica.

É importante ressaltar que os participantes do comércio internacio-
nal, quer sejam pessoas físicas, empresas locais, empresas transnacionais, insti-
tuições financeiras, seguradoras, associações ou entidades não governamentais, 
além dos Estados, desempenham papel fundamental e tem grande interesse em 
contribuir direta ou indiretamente no estabelecimento de regras, padrões, práti-
cas e regulamentações que ao mesmo tempo provenham segurança e estimulem 
o fluxo comercial internacional que servem como força motriz para o desenvol-
vimento e crescimento das economias mundiais.

Vivemos um momento em que os mercados estão em constante 
evolução e, portanto, as contribuições têm que ser dinâmicas e cada vez mais 
céleres para que se possa, de forma adequada, acompanhar as tendências de 
evolução e desenvolvimento do comércio internacional visando proporcionar 
às partes maior nível de segurança e menor exposição à risco por intermédio do 
estabelecimento de condições mais transparentes, uniformes e seguras que, ao 
final, beneficiarão à todos e contribuirão não somente para o desenvolvimento 
das economias mundiais mas também para a construção de um ambiente 
normativo internacional.
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O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Silvia Ferraz Ivamoto1

Sumário: Considerações Iniciais. 1. Contratos Internacionais 2. Relações 
entre o artigo 1.º da Lei nº 9.307/1996 e o artigo 9.º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro. 3. O Principio da Autonomia no Direito 
entre Brasileiro. Conclusão. Referências.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tradicionalmente, o Direito Internacional Privado fixou sua atenção 
na busca por soluções para os casos de direito privado que contenham elementos 
estrangeiros, por exemplo, o domicílio, a nacionalidade, o país sede das empresas, 
o local onde a obrigação se constituiu, o local onde o imóvel se encontra, entre 
outros, e, assim, procura contemplar a solução de conflitos de leis no espaço 
mediante a indicação pela norma conflitual do direito aplicável à relação jurídica.

Ao contrário das normas de direito estatal, diretas e materiais, as 
normas de Direito Internacional Privado são indiretas e gerais. Enquanto as 
normas diretas preveem fatos e apontam soluções e consequências jurídicas, 
dirigidas à solução dos casos jusprivatistas cujo elemento se encontra em um 
único território, as indiretas, por sua vez, indicam a lei a ser aplicada, consoante 
à matéria jurídica envolvida, ao caso concreto, direcionadas à solução dos casos 
jusprivatistas com elementos estrangeiros. 

Entre as regras de conexão que instrumentalizam o operador de 
Direito no comércio internacional na escolha da legislação aplicável, temos 
o princípio da autonomia da vontade, a qual significa, em breve síntese, a 
liberdade concedida às partes para designação de uma lei aplicável ao contrato. 

O aumento do fluxo de pessoas, bens e capitais decorrente 
do fenômeno da globalização fez aumentar demasiadamente a quantidade 
de contratos internacionais que se realizam entre empresas e indivíduos 
domiciliados em países diferentes, dado que o problema em relação à lei 
aplicável à relação jurídica, a qual desafia o princípio da territorialidade, se 
tornou cada vez mais presente.

Daí por que se tem deparado cada vez mais com situações em 
que os contratos internacionais buscam se valer do princípio da autonomia 
da vontade para eleger as regras de direito adequadas e atender aos anseios e 
expectativas do operador do comércio internacional. 

1  Graduada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e mestre em Direito com Ênfase 
em Relações Econômicas Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
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Partindo da análise das diversas concepções doutrinárias do 
conceito de contrato internacional, estudaremos as diferenças entre estes e os 
contratos domésticos.

No que se refere aos elementos de conexão, sabe-se que não é 
necessário verificarmos a presença destes quando estivermos diante de um con-
trato internacional com a presença de cláusula arbitral, tal como ocorre nos 
contratos submetidos ao juízo comum, pois naqueles casos as partes estão intei-
ramente livres no tocante à escolha da lei aplicável. 

Em que pese no direito comparado o princípio da autonomia da vontade 
das partes quanto à escolha da legislação aplicável ser amplamente aceito, sabe-se 
que no Brasil a legislação atual não reconhece expressamente sua existência, exceto 
no que se refere à Lei de Arbitragem Brasileira, Lei nº 9.307/1996, que permite às 
partes optar pela legislação aplicável ao contrato internacional.

Ao prever, em seu artigo 2.º, que “poderão as partes escolher 
livremente as regras de direito que serão aplicadas à arbitragem, desde que 
não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”, a Lei nº 9.307/1996 
finalmente consagrou a autonomia da vontade em sede de arbitragem.

A principal discussão doutrinária a respeito do princípio da 
autonomia da vontade trazida com o advento da nova Lei de Arbitragem, todavia, 
concerne à extensão do referido princípio, isto é, se o princípio poderia ser aplicado 
inclusive nos contratos sem a presença de nenhum elemento de estraneidade. Para 
tanto, discutiremos a existência das modalidades de “arbitragem doméstica” e 
“internacional”, tema ainda controverso na doutrina atual. 

Após analisar a extensão do princípio da autonomia da vontade 
no âmbito da arbitragem, adentraremos na situação curiosa que se impôs no 
ordenamento jurídico vigente desde o advento da referida Lei nº 9.307/1996: 
convive-se, por um lado, com a possibilidade da eleição da legislação aplicável 
aos contratos internacionais quando as partes tiverem optado pela arbitragem 
como meio de solução de conflitos, e, por outro lado, tem-se que o princípio 
da autonomia da vontade nos contratos internacionais é tema ainda muito 
controverso quando presente cláusula de eleição de foro judicial em face da 
redação do artigo 9.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Da afirmação feita acima surgem diversas indagações que serão 
tratadas também no presente estudo. Isto é, não seria um contrassenso admi-
tirmos o princípio da autonomia como elemento de conexão nos contratos  
internacionais com a presença de cláusula arbitral e não o fizermos nos contra-
tos internacionais com eleição de foro comum? O que define a possibilidade de 
as partes escolherem a legislação aplicável aos contratos internacionais? Seria o 
meio de solução de controversa, e não a natureza do negócio jurídico?

Sabe-se que o modelo econômico adotado pelo Brasil nas últimas 
décadas tem resultado no incremento das relações comerciais em âmbito 
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internacional, assim como tem resultado na melhora dos índices de crescimento 
da economia, avanços na redução da desigualdade social e dos níveis de emprego. 
No entanto, ainda é muito questionável como o País tem que ser preparado, 
do ponto de vista jurídico, para operar no comércio internacional. Será que 
os operadores do comércio internacional contam com o suporte legislativo e 
doutrinário suficiente para transacionarem no mercado global, ainda quando 
não tiverem optado pela arbitragem em seus contratos internacionais?

Diferentemente da regra que impera na Europa e nos Estados 
Unidos, principais mercados de relacionamento comercial do Brasil, onde, tanto 
por força das leis internas como pelas convenções internacionais, a liberdade 
de escolha da lei aplicável é princípio consolidado. Ainda é muito controverso 
se a regra do Direito Internacional Privado Brasileiro para legislação adotada 
nos contratos internacionais seria aquela do local da sua celebração, tal como 
previsto no artigo 9.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Parece-nos que se a única regra para legislação aplicável aos 
contratos corresponderia a do local de celebração do contrato, pode-se afirmar  
que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 1942, para além 
de seu inquestionável valor dogmático, não oferece soluções consentâneas e 
atuais para os problemas identificados nas relações jurídicas contratuais quando 
verificada a presença de elemento que remeta a mais de um ordenamento 
jurídico, levando em consideração o fato de que o Brasil está inserido em uma 
economia globalizada, tendo galgado, nesses últimos anos, cada vez mais 
importância no cenário econômico internacional. 

Assim, estudaremos o princípio da autonomia no ordenamento 
jurídico brasileiro, no que se refere às diversas interpretações em relação ao 
artigo 9.º e seus parágrafos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  
E nesse ponto ressalta quase como uma premissa a teoria da autonomia da 
vontade, ou seja, podem ou não as partes escolher a lei do contrato quando 
tiverem optado pelo juízo comum para resolver controvérsias? 

Cabe ressaltar ainda a importante Convenção do México, assinada 
pelo Brasil, mas ainda não ratificada, que reconhece expressamente o princípio 
da autonomia da vontade para o fim de permitir a determinação da legislação 
aplicável aos contratos internacionais. 

Sabemos que os tratados internacionais são ainda importante 
fonte de inspiração para a interpretação e aplicação das normas de Direito 
Internacional Privado, sendo de relevante valia a harmonização normativa no 
campo das regras determinadoras do direito aplicável às relações contratuais 
para o fim de agregar segurança jurídica ao operador do comércio internacional.

Ainda que tratados uniformizadores das regras de Direito 
Internacional Privado não sejam ratificados pelos Estados, tal como é o caso do 
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Brasil em relação à Convenção do México, não se pode negar o valor normativo 
que deve ser atribuído a tais Convenções, tanto no campo teórico como no 
prático. A presença de uma legislação federal (Lei nº 9.307/1996) que permite 
expressamente a escolha da legislação aplicável aos contratos internacionais, 
somada ao fato de o Brasil ser signatário de um tratado internacional que 
consagra o princípio, não seria importante indício do reconhecimento da 
autonomia da vontade no ordenamento jurídico brasileiro?

Por se tratar de um estudo descritivo e explanatório, ele será 
realizado com base em pesquisa bibliográfica e histórica, utilizando os métodos 
indutivo e dedutivo, no que se refere aos textos normativos, em especial da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Lei de Arbitragem. 

1. CONTRATOS INTERNACIONAIS 

Situa-se o contrato internacional dentro do ramo do Direito do 
Comércio Internacional, o qual é considerado como uma das matérias do Direito 
Internacional e é aquele verdadeiramente internacional e privado, porque 
é o direito entre particulares (comerciantes), cujas relações ultrapassam as 
fronteiras, com a aplicação das regras costumeiras internacionais do comércio 
(lex mercatoria). Nesse passo, o contrato internacional é elemento fundamental, 
pois cria direito próprio, muitas vezes acordando e buscando solução para seus 
conflitos ainda que fora do ordenamento jurídico interno do Estado, como no 
caso da arbitragem internacional2.

De acordo com Suzan Lee Zaragoza de Rovira3,

Um contrato internacional também é um acordo de 
vontades através do qual as partes contratantes visam 
alcançar um objetivo, porém difere fundamentalmente 
daquele, de direito interno, porque traz em seu bojo 
a potencialidade de ser enquadrado em mais de um 
sistema jurídico.

Apesar das diferenças existentes entre o contrato doméstico e do 
contrato internacional, impõe-se consignar alguns traços comuns entre estes 
que podem ser colhidos na dogmática das obrigações e nos princípios gerais 
sobre o negócio jurídico. 

As normas do direito obrigacional são inevitavelmente aplicáveis 
às relações jurídicas emergentes da atividade mercantil, com algumas 

2  Carlos Roberto Husek, Curso de direito internacional público, p. 39.
3  Suzan Lee Zaragoza Rovira, Estudo comparativo sobre os contratos internacionais: aspectos 
doutrinários e práticos apud João Grandino Rodas (Coord.),Contatos internacionais, p. 37.



115

DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

modificações. Irineu Strenger4 explica que tais modificações justificam-se pela 
necessidade de adaptar a ordem jurídica positiva à especialidade técnica da 
atividade econômica mercantil. Esse é um aspecto confluente do Direito do 
Comércio Internacional e do direito doméstico, porquanto ambos têm por objeto 
a sistematização de técnicas jurídicas adequadas às operações comerciais.

Objetivando chegar à definição de contrato internacional, José 
Cretella Neto compara as diferenças entre o contrato internacional e o contrato 
nacional (interno), trazendo quadro comparativo criado por Luizella Giardino 
B. Branco5:

Contrato nacional Contrato internacional

Existência de apenas uma jurisdição (Estado) 
competente 

Várias jurisdições competentes

Competência interna Competência internacional e interna 

Legislação nacional Duas ou mais legislações, ao menos em tese

Apenas uma cultura/política Contextos cultural e político diversificados e diferenciados

Mesma ótica empresarial e comercial Práticas empresariais e comerciais distintas

Idioma único e das partes Pode haver mais de um idioma, não necessariamente o das 
partes

Moeda do país Moeda forte (dólar, euro, iene etc.)

Em seguida, o mesmo autor questiona, partindo de discussão do que 
é causa e do que é efeito, se o contrato é internacional porque tem determinados 
elementos caracterizadores ou porque produz tais ou quais efeitos. 

As primeiras definições de contrato internacional foram criadas por 
Bertho Condé6, segundo o qual o contrato possuía dois elementos característicos: 
“a residência das partes em Estados diferentes” e a “execução do contrato em 
Estado diverso daquele no qual foi pactuado”.

Apesar de não ter definido o contrato internacional, o conceito 
trazido por Condé assinala duas características essenciais do contrato 
internacional. 

Parece-nos, todavia, que esse conceito não é suficiente para 

4  Irineu Strenger, Contratos internacionais do comércio, p. 33.
5  Luizella Giardino B. Branco, A arbitragem nos contratos internacionais. Disponível em: <www.
cbsg.com.br/pdf_publicacoes/arbitragem_nos_contratos_internacionais.pdf>. Acesso em: 15 
nov. 2013. Apud José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 20.
6  Bertho Condé, Princípios de direito comercial internacional. Apud José Cretella Neto, Contratos 
internacionais do comércio, p. 14.
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definir o contrato internacional, pois podem existir outras variáveis capazes 
de o caracterizarem como tal. Assim, por exemplo, o fato de o contrato, ao 
menos em tese, apresentar mais de uma ordem jurídica, em razão das diferenças 
entre as nacionalidades ou domicílio das partes, pelo local de celebração ou da 
execução, ou por qualquer outro elemento de estraneidade7, pode, a priori, ser 
suficiente para caracterizá-lo e defini-lo como um contrato internacional em 
oposição a um contrato doméstico. 

Antônio Mário da Cunha Guimarães, ao dissertar sobre os 
contratos internacionais de seguros, nos explica que é claramente identificável a 
possibilidade de que diversas legislações possam pretender exercer controle sobre 
o contrato, por exemplo, a lei de celebração do contrato, a lei de nacionalidade 
das partes contratantes, a lei do lugar de sua execução, etc. O contrato estará, 
de alguma forma, se sujeitando a vários ordenamentos jurídicos estrangeiros, 
sendo importante firmar qual a legislação de que país será aplicável8.

Segundo o autor, o contrato se diz internacional quando as partes 
tenham nacionalidades diversas ou domicílio em países distintos, quando a 
mercadoria ou o serviço objeto da obrigação seja entregue, ou seja, prestado em 
país estrangeiro, ou quando os lugares de celebração e execução das obrigações 
contratuais não coincidam9.

Para José Cretella Neto10 “o contrato internacional caracteriza-se 
pela existência de um elemento de conexão entre o contrato e mais de um sistema 
jurídico a que pode estar submetido...”. Todavia, o jurista parece discordar desse 
entendimento ao mencionar que essa definição, “[...] se, por um lado, ainda está 
longe de cobrir toda a abrangência conceitual do contrato internacional, por 
outro lado, já identifica uma de suas importantes características”. 

Na definição de José Luis Siqueiros, por sua vez, trazida por Ireneu 
Strenger11,

[...] quando os elementos constitutivos do contrato 
(partes, objeto e lugar onde se pactua a obrigação, 
lugar onde deverá surtir seus efeitos) se originam e 
se realizam dentro dos limites geográficos políticos 
de um único país, estamos situados no âmbito interno 
das obrigações. Inversamente, quando as partes 
contratantes tenham nacionalidades diversas ou 

7  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 19.
8  Antônio Marcio da Cunha Guimarães, Contratos internacionais de seguros, p. 66.
9  Idem, ibidem, p. 66.
10  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 16.
11  Irineu Strenger, Contratos internacionais do comércio, p. 33.
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domicílio em países distintos, quando a mercadoria 
ou o serviço objeto da obrigação seja entregue ou 
seja prestado além das fronteiras, ou quando os 
lugares de celebração e execução das obrigações 
contratuais tampouco coincidam, estamos no âmbito 
dos contratos internacionais.

Já na definição de contrato internacional trazida por Nadia de 
Araujo12,

O que caracteriza a internacionalidade de um con-
trato é a presença de um elemento que o ligue a dois 
ou mais ordenamentos jurídicos. Basta que uma das 
partes seja domiciliada em um país estrangeiro ou 
que um contrato seja celebrado em um país, para ser 
cumprido em outro.

Esther Engelberg13, de forma sucinta, resume a questão ao 
mencionar que no contrato internacional podemos encontrar um elemento de 
estraneidade que pode ligá-lo a mais de um sistema jurídico e são caracterizados 
como elementos de estraneidade fáticos que se constituem nos elementos de 
conexão, definidos por Irineu Strenger como “o vínculo que relaciona qualquer 
fato a um determinado sistema jurídico”.

E no Direito Internacional Privado esses elementos ou pontos de 
conexão têm função indicativa, ou seja, vão demonstrar qual o direito aplicável, 
de acordo com as circunstâncias. Nada mais são, nos explica Suzan Lee Zaragoza 
Rovira14, que elementos fáticos, aos quais um determinado sistema legislativo 
confere essa valoração, no sentido de indicar a norma aplicável. 

Nota-se, portanto, uma característica comum a todas as definições 
colacionadas até aqui, que é a importância do elemento de estraneidade. No 
entanto, Luiz Olavo Baptista15 aponta que a diferença quanto aos critérios 
adotados, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência internacional, quer pelos 
tratados, muitas vezes decorre da natureza do contrato, pois os elementos que 
permitem caracterizar determinada operação econômica como internacional 
nem sempre são significativos em outra.

12  Nadia de Araujo, Direito internacional privado: teoria e prática brasileira, p. 76.
13  Esther Engelberg, Contratos internacionais do comércio, p. 20.
14 Suzan Lee Zaragoza Rovira, Estudo comparativo sobre os contratos internacionais: aspectos 
doutrinários e práticos. Apud João Grandino Rodas (Coord.), Contatos internacionais, p. 39. 
15  Luis Olavo Baptista, Contratos internacionais, p. 23.
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Ou seja, alguns contratos são aceitos como internacionais prima 
facie, outros classificados desde logo como de direito doméstico, enquanto os 
demais ficam na zona cinzenta, em que seus elementos que têm contato com 
determinado sistema jurídico estrangeiro devem ser apreciados por um juiz e 
este deverá resolver se o seu sistema jurídico deve ou não deve ter o seu âmbito 
de aplicação ampliado até atingir essa situação16.

Sobre o reconhecimento judicial do contrato como internacional, 
Irineu Strenger17 explica que, não raro, o contrato internacional depende 
forçosamente de um reconhecimento que pode advir de uma decisão judicial 
ou de ordenamentos jurídicos. Assim, o direito de cada país encerra regras que 
possibilitam determinar as condições de reconhecimento da força obrigatória de 
um contrato internacional.

Os elementos do contrato podem ser vinculantes a mais de um 
sistema jurídico por força do domicílio, nacionalidade, sede principal dos 
negócios, lugar do contrato, lugar de execução ou qualquer circunstância que 
exprima um liame indicativo do direito aplicável. Ou seja, trata-se de critérios 
ecléticos que passaram a dominar a doutrina, tanto no Brasil como no exterior18.

Segundo nos explica Luiz Olavo Baptista19, há aqueles que enfatizam 
o ângulo econômico, há quem ressalte o lado jurídico para fins de definir o contrato 
internacional e, por fim, há uma terceira categoria que possui critérios ecléticos, 
os quais levam em conta tanto o elemento jurídico como o elemento econômico 
do contrato internacional. De fato, as doutrinas brasileira e estrangeira parecem 
ter abandonado a ideia de realçar apenas um dos ângulos mencionados supra.

Portanto, não importa apenas onde ocorreram o fluxo e o refluxo 
dos bens ou serviços mencionados no contrato internacional, nem apenas se 
as partes celebraram o contrato em determinado país ou se a execução se deu 
em outro lugar. Os critérios jurídicos, segundo Irineu Strenger20, referem-se 
aos elementos de conexão identificáveis pela análise jurídica do domicílio, 
sede social, lugar de celebração ou execução do contrato, etc. Os critérios 
econômicos implicam o exame do impacto econômico da operação, incidência 
do comércio entre Estados, repercussão sobre as reservas de divisas de um país-
membro, movimentação nas fronteiras, entre outros.

Deve-se levar em conta se um ou outro elemento remete a mais de 
um sistema jurídico para o fim de caracterizá-lo como internacional. Em outras 
palavras, o contrato é internacional não em virtude de alguma regra, porém tem 

16  Idem, ibidem, p. 22.
17  Irineu Strenger, Contratos internacionais do comércio, p. 23.
18  Luis Olavo Baptista, Contratos internacionais, p. 22.
19  Idem, ibidem, p. 23.
20  Irineu Strenger, Contratos internacionais do comércio, p. 86.
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essa condição de fato, que se constata a partir de um feixe de elementos que não 
cabem numa enumeração rígida21.

Independentemente da definição que se considere mais cabível, os 
contratos internacionais, diz Irineu Strenger22, “são o motor, no sentido estrito, 
do comércio internacional e, no sentido amplo, das relações internacionais em 
todos os seus matizes”.

No âmbito da lei aplicável ao contrato internacional, impera o po-
der da autonomia da vontade, desde que, respeitados determinados limites, que, 
Oscar Tenório denominou como as “raias traçadas pelas leis”.

Jacob Dolinger23, ao dissertar sobre a autonomia da vontade, escla-
rece que referido princípio se aplica à validade do contrato, à sua interpretação, 
a seus efeitos, mas não à capacidade das partes, que será regida por sua lei do-
miciliar, que poderá ser a lei brasileira, a lei do país cuja legislação foi escolhi-
da ou a lei de terceiro país, tudo dependendo, repita-se, do efeito domicílio dos 
contratantes, pelo que pode ocorrer que se aplique a lei de determinado Estado a 
um contratante e a lei de outro para outro contratante. Assim, tal distinção entre 
lei que rege a capacidade e a lei que rege o contrato segue a teoria da depeçage, 
que aceita o desmembramento dos vários aspectos de uma relação transacional.

O autor português Machado Villela, contrário à autonomia da vonta-
de, adere à escolha germano-italiana que só admite o princípio na escolha das leis 
supletivas. Curioso notar que para ilustrar sua posição ele discorre sobre outros 
elementos de conexão, tais como a lei pessoal dos cônjuges, a lei pessoal dos her-
deiros, os imóveis que têm necessariamente que ficar sob o governo de seu local24.

Nada interfere, todavia, a liberdade das partes de escolherem uma 
lei estrangeira para reger um contrato de Direito Civil ou Comercial. O que se 
pretende afirmar é que os outros elementos de conexão antes expostos não dei-
xarão de ser aplicados ao respeitamos o princípio da autonomia da vontade nos 
contratos internacionais e suas respectivas limitações.   

Retomando o autor Haroldo Valladão, o Direito Internacional 
Privado o adotou nas suas origens e o mantém até hoje, seja em convenções 
internacionais, seja em leis domésticas, dando categoricamente à vontade  

21  Idem, ibidem, p. 23.
22  Idem, p. 62.
23  Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional 
privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins 
(Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 95.
24  MachadoVillela, O direito internacional privado no Código Civil brasileiro, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1921. Apud JacobDolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável 
no direito internacional privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e 
Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da 
Silva Soares, p. 53.
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individual, expressa ou tácita, a faculdade de escolher a lei competente em 
determinada matéria25.

Com efeito, como bem assevera Luis de Lima Pinheiro26, a auto-
nomia da vontade na determinação do direito aplicável aos contratos interna-
cionais constitui hoje um princípio de Direito Internacional Privado comum à 
esmagadora maioria dos sistemas nacionais.

No Brasil, conforme será demonstrado ainda neste texto, não há 
unanimidade sobre a adoção do princípio para fins de afastar a regra de que a re-
gência da lei deve ser a do lugar onde a obrigação foi contraída, nos termos do es-
tabelecido no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 
que pese termos assinado a Convenção do México, consagradora de tal princípio. 

Não bastasse o Brasil ser signatário da Convenção do México que 
consagra o princípio da autonomia da vontade, conforme veremos no tercei-
ro capítulo do presente estudo, o fato é que há legislação vigente no país que 
reconhece expressamente o princípio da autonomia da vontade e não é aquela 
atinente ao Direito Internacional Privado. 

Com efeito, desde 1996, com a promulgação da Lei de Arbitragem 
Brasileira, Lei nº 9.307/1996, a qual permite às partes optarem pela arbitra-
gem como mecanismo de preferência para a solução de controvérsias em seus 
contratos27, o princípio da autonomia da vontade é uma realidade no sistema 
jurídico brasileiro, ao menos quando as partes elegerem essa via alternativa de 
solução de controversas. 

2. RELAÇÕES ENTRE O ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.307/1996 E O ARTIGO 9º DA LEI 
DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

Com o advento da Lei nº 9.307/1996, uma situação, no mínimo 
curiosa, passou a ser verificada no ordenamento jurídico brasileiro: se, por um 
lado, há uma lei federal que consagra o princípio da autonomia da vontade, 
inclusive, permitindo, a nosso ver, a eleição de legislação estrangeira em 
contratos tipicamente domésticos, por outro lado, tem-se que a regra do 
Direito Internacional Privado brasileiro para legislação aplicável aos contratos 
internacionais é a do local da sua celebração, tal como previsto no artigo 9.º da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Em outras palavras, diferentemente da Lei de Arbitragem que 
prevê expressamente a possibilidade de escolha da legislação aplicável, no 

25  Haroldo Valladão, Direito internacional privado. Introdução e Parte Geral, p. 362.
26  Luiz de Lima Pinheiro, Direito comercial internacional, p. 99 apud José Cretella Neto, Contratos 
internacionais: cláusulas típicas, p. 171.
27  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 251.
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âmbito do Direito Internacional Privado, há controvérsias sobre a existência do 
princípio da autonomia da vontade, tendo em vista a inexistência expressa deste 
na Lei de Introdução, tal como será demonstrado com profundidade no terceiro 
capítulo neste estudo.  

Conforme lição de Pedro Batista Martins28 sobre a possível 
aplicação do artigo 9.º da Lei de Introdução aos contratos submetidos à 
arbitragem:

Não há que se pensar, tampouco, na disposição con-
tida no artigo 9º da LICC, pois estranha aos contratos 
submetidos à arbitragem. A escolha da lei que vai ser 
adotada para solucionar a demanda submetida à arbi-
tragem não sofre qualquer limitação porventura exis-
tente na Lei de Introdução. Na arbitragem as partes 
são livres para exercerem opção.

Para o referido autor, portanto, não há dúvidas de que, caso as 
partes tenham optado pela via arbitral na solução de controvérsias, não há que 
falar na aplicação do artigo 9º da Lei de Introdução. 

Foi exatamente nesse sentido que se pronunciou o Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo no leading case a seguir 
transcrito em voto do Des. Juiz Souza José, que reconheceu a eficácia da 
autonomia da vontade em sede de arbitragem, mas consignou, por outro lado, 
que tal eleição seria inválida em juízo, segundo o disposto no artigo 9º da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro29.

Assim, enquanto o princípio da autonomia da vontade é tema 
pacificado no âmbito de um procedimento arbitral, a sua existência no juízo 
comum é altamente questionada, para não dizer inadmitida, quando tal questão 
é levada à apreciação jurisdicional.  

28  Pedro A. Batista Martins, Apontamentos sobre arbitragem: comentários à Lei 9.307/96, p. 56.
29  I TACSP, AI 1.111.650-0, Rel. Juiz Waldir de Sousa José. Ao analisar a alegação de invalidade 
da cláusula de eleição do direito francês, a decisão textualmente afirma: “Da mesma forma, não 
há invocar-se a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que só tem aplicação quando houver 
omissão ou controversa a respeito do direito aplicável à hipótese. Como a Lei 9.307/96, em seu 
art. 2.º, permite que as partes possam livremente escolher as regras de direito que serão aplicadas 
na arbitragem, não se verifica o impedimento arguido. Pela mesma razão não se vislumbra o vício 
em haver previsão de que seja com base no direito francês que os árbitros venham a resolver 
a pendenga” (Lauro da Gamae Souza Jr., Autonomia da vontade nos contratos internacionais no 
direito internacional privado brasileiro: uma leitura constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução 
ao Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: Carmen Tibúrcio e Luis 
Roberto Barroso (Org.), O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 
Professor Jacob Dolinger, p.434).
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Lauro da Gama e Souza Jr.30 resume em poucas palavras a situação 
que se verifica no que se refere à interpretação do princípio da autonomia da 
vontade: “Eis o paradoxo: no ordenamento jurídico brasileiro, é o modo de 
solução de controvérsias que determina o império da autonomia da vontade ou 
da sua negação, e não a natureza contratual da relação jurídica”. 

O autor ainda se indigna ressaltando a dificuldade enfrentada 
pelos operadores do comércio internacional diante da ausência de regra no 
ordenamento jurídico brasileiro quando as partes não tiverem submetido o 
contrato à arbitragem internacional:

Desta maneira, os contratantes que não pretendam se 
submeter à arbitragem tem, muitas vezes, de empregar 
verdadeiros malabarismos para contornar os riscos que 
resultam da ausência, no direito brasileiro, de uma re-
gra clara e objetiva sobre a possibilidade de eleição do 
direito aplicável ao contrato internacional31.

Tendo em vista a insegurança jurídica que se impõe diante da 
inexistência de regra explícita na Lei de Introdução consagrando o princípio 
da autonomia da vontade, as partes de um contrato internacional muitas vezes 
devem se valer da arbitragem, caso queiram gozar da liberdade de elegerem a 
lei mais adequada àquele determinado negócio jurídico. 

Cabe mencionarmos os ensinamentos de Nadia de Araujo quanto às 
vantagens da autonomia da vontade que, pela leitura rasa da Lei de Introdução, 
parecem ser subtraídas dos signatários dos contratos internacionais que tiverem 
optado pela eleição do juízo comum em detrimento do arbitral:

A autonomia da vontade pode ser vista em três pla-
nos: de uma parte, o princípio da autonomia aparece 
como um meio privilegiado de designação da lei es-
tatal aplicável a um contrato internacional. De outro, 
o princípio permite às partes subtraírem o seu con-
trato ao direito estatal do foro. Finalmente, poderia 
servir como um instrumento de aperfeiçoamento do 

30  Lauro da Gamae Souza Jr., Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito 
internacional privado brasileiro: uma leitura constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução ao 
Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: Carmen Tibúrcio e Luis 
Roberto Barroso (Org.), O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 
Professor Jacob Dolinger, p. 611.
31  Idem, ibidem, p. 610.
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direito por ocasionar a eliminação do conflito de leis, 
pois suas normas reguladoras emudeceriam em ra-
zão da liberdade internacional da determinação do 
direito aplicável32.

Em que pese a legislação arbitral apontar em outro sentido, a 
nossa Lei de Introdução não veda a possibilidade de as partes de um contrato 
internacional optarem pela legislação que bem entenderem. Todavia, como se 
explica o então denominado “paradoxo” – emprestando a terminologia utilizada 
por Lauro da Gama e Souza Jr. – existente sobre uma lei que expressamente 
consagra o princípio e outra que não veda, mas é omissa quanto à sua existência? 
Estaríamos diante de um conflito de leis, de uma antinomia? E, se sim, qual é o 
critério para superar essa antinomia?

De acordo com o entendimento de Maria Helena Diniz, “antinomia 
é o conflito ente duas normas, dois princípios, ou de uma norma e um princípio 
geral de direito em sua aplicação prática a um caso particular. É a presença de 
duas normas conflitantes, sem que possa saber qual delas deverá ser aplicada 
ao caso singular”33.

Segundo Luiz Olavo Baptista34, há conflito entre o disposto no 
artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o disposto no 
artigo 2º § 1º, da Lei nº 9.307/1996, devendo ser aplicada a autonomia da vontade 
autorizada por esse dispositivo legal pelo fato de este ter revogado o disposto na 
Lei de Introdução por ser mais recente e mais específico que essa lei:

Como a arbitragem é mais recente e mais específica 
que a LICC, suas disposições referentes à autonomia 
da vontade das partes revogam as disposições da LICC 
sempre que um contrato inclua uma cláusula arbitral. 
Por consequência, as partes são livres para aplicarem 
sua escolha que não está sujeita às limitações da LICC.

O autor se utiliza, portanto, de dois critérios para determinar 
a revogação da Lei de Introdução sempre que um contato contiver cláusula 

32  Nadia Araujo, A nova Lei de Arbitragem brasileira e os “princípios uniformes dos contratos 
comerciais internacionais elaborados pelo Unidroit”. In: Paulo Borba Casella (Coord.), Arbitragem: 
a nova lei brasileira (9.037/96) e a praxe internacional, p. 47
33  Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito. Introdução à teoria geral do 
direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica, e à lógica jurídica. Norma jurídica e aplicação 
do direito, p. 480.
34  Luiz Olavo Baptista e Silvia Julio Bueno de Miranda, Convenção de arbitragem e escolha da lei 
aplicável: uma perspectiva do direito brasileiro, p.22.
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arbitral: o critério cronológico e o critério da especialidade. Tendo em vista 
que (i) a Lei de Arbitragem é posterior à Lei de Introdução e (ii) que a Lei de 
Arbitragem é mais específica que a Lei de Introdução, haveria revogação da 
primeira sobre a segunda.

De acordo com Maria Helena Diniz35, a ordem jurídica prevê 
uma série de critérios para solução de antinomias no direito doméstico, sendo 
que o cronológico (lex posterior derogat legi priori) é caracterizado como 
aquele que remonta ao tempo em que as normas começaram a ter vigência, 
restringindo-se somente ao conflito de normas pertencentes ao mesmo escalão. 
Já o da especialidade (lex specialis derogat legi generali) é aquele que visa a 
consideração da matéria normada, com o recurso de meios interpretativos.

Contudo, permitindo-nos discordar da existência de conflito entre 
o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o disposto 
no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.307/1996 que justifique a utilização dos critérios 
cronológicos e da especialidade anteriormente explicados por Maria Helena 
Diniz, pois não nos parece que há antinomia entre os referidos dispositivos legais. 

Tercio Sampaio Ferraz Junior aponta três condições para afastar 
a existência de antinomia jurídica36. A primeira delas se refere aos casos em que a 
relação entre o receptor e o emissor de uma mensagem não é complementar. Ou ainda 
nos casos em que há complementaridade, mas válida em contextos diferentes. Assim, 
a primeira condição para que exista antinomia, segundo o referido autor, é que as 
normas que expressam ordens ao mesmo sujeito emanem de autoridades competentes 
num mesmo âmbito normativo37.

A segunda condição, de acordo com o autor, exige que as instruções 
dadas ao comportamento do receptor se contradigam, pois, para obedecê-las, 
ele deve também desobedecê-las. O referido comportamento pode ser um ato 
ou uma omissão. Teremos uma contraditoriedade sempre que duas normas 
tiverem operadores opostos (uma permite, outra proíbe) e seus conteúdos (atos 
e omissões) seja a negação interna um do outro38.

Segundo ainda nos ensina Tercio Sampaio Ferraz Junior39, a 
terceira e última condição é de que o sujeito fique numa situação insustentável, 
isto é, não terá qualquer recurso para se livrar dela.

Em outras palavras, a presença da antinomia deve reunir as 
características antes mencionadas, de tal forma que inexista no ordenamento 
jurídico dado regra que venha que dar auxílio para que o sujeito decida a questão. 

35  Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito. Introdução à teoria geral do 
direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica, e à lógica jurídica. Norma jurídica e aplicação 
do direito, p.484.
36  Tercio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação, p. 174.
37  Idem, ibidem, p.174.
38  Tercio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação, p.175.
39  Idem, ibidem, p. 175.
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Os ordenamentos jurídicos modernos contêm diversas regras ou critérios 
para a solução de conflitos normativos, como os critérios hierárquico (lex 
superior derogat inferiori), de especialidade (lex specialis derogat generalis), 
cronológico (lex posterior derogat priori), para solucionar os conflitos de leis, 
tal como anteriormente referido. 

Assim, só haveria, de fato, uma antinomia quando existisse: (i) 
conflito entre os critérios (cronológico versus especialidade, por exemplo); (ii) 
oposição entre duas normas contraditórias (parcial ou totalmente) emanadas de 
autoridades competentes no mesmo âmbito normativo que colocam o sujeito 
numa situação insustentável40.

A suposta antinomia entre o artigo 9º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro e o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.307/1996, 
a nosso ver, inexiste porque não há oposição nem parcial nem total entre os 
referidos dispositivos legais. 

Note-se que a Lei de Introdução, conforme será demonstrado com 
mais profundidade no próximo capítulo, não proibiu a escolha da lei competente 
e, segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude da lei.

Assim, parece-nos que não estamos diante de uma situação em 
que há uma oposição de duas normas contraditórias, em que uma proíbe e outra 
permite, de forma a deixar o sujeito em uma situação insustentável.

Temos, ao contrário, uma lei que permite expressamente as 
partes optarem livremente pela legislação quando tiverem escolhido pela via 
arbitral como meio de solução de controvérsias, e outra, com caráter geral, 
que é omissa, mas que não proíbe expressamente o princípio da autonomia da 
vontade. Ou seja, parece-nos que as duas leis federais não se chocam, como 
querem fazer crer alguns autores. 

Sabe-se, todavia, que, se parte dos autores acredita na existência 
do suposto conflito existente entre os dispositivos legais é porque entendem que 
o princípio não está autorizado pela Lei de Introdução, tendo em vista a referida 
omissão textual. 

Daí por que Lauro da Gama e Souza Jr., defensor da existência do 
princípio no ordenamento jurídico brasileiro, demonstra indignação ao apontar, 
conforme já mencionado, que no ordenamento jurídico brasileiro é o modo de 
solução de controvérsias que determina o império da autonomia da vontade ou 
a sua negação e não a natureza contratual da relação jurídica.

Coadunamos com o entendimento de Lauro da Gama e Souza Jr. 
Assim como com o entendimento de Paulo Borba Casella no sentido de que 
tal diversidade de tratamento não parece alinhar-se pela lógica jurídica41.

40  Idem, p. 175.
41  Paulo Borba Casella, Autonomia da vontade, arbitragem comercial internacional e direito 
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É um contrassenso admitirmos que, diante de um contrato 
internacional, as partes podem tranquilamente escolher pela legislação que será 
aplicada se tiverem optado pela via arbitral, mas ficam adstritas ao disposto no 
artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito, se tiverem optado pelo 
juízo comum. 

De acordo com Fabricio Bertini Pasquot42 Polido, 

[...] no sistema brasileiro, ainda que se pretenda am-
pliar o escopo do artigo 2º da (Lei de Arbitragem) 
para inclusive alcançar situações envolvendo a es-
colha da lei material aos contratos e para suscitar a 
derrogação implícita do artigo 9º da Lei de Introdu-
ção às Normas do Direito Brasileiro, o juiz natural 
tem como referência imediata a regra de conexão 
baseada na lei do lugar de constituição das obriga-
ções. Segundo o caput do artigo 9º, a lei do país do 
qual as obrigações tenham sido constituídas é que 
determina a qualificação e a disciplina material de 
contratos internacionais eventualmente discutidos 
em litígios multilaterais submetidos ao juiz nacio-
nal. A consideração da regra locusregitactum ainda 
não deixa de ter menor importância, pois decorre da 
norma vigente no Direito brasileiro.

Com todo o respeito ao acima exposto, entendemos que não se trata 
de ampliar o escopo do artigo 2º da Lei de Arbitragem para inclusive alcançar 
situações envolvendo a escolha da lei material aos contratos internacionais em 
que inexista a opção pela arbitragem, de forma a suscitar a derrogação implícita 
do artigo 9º da Lei de Introdução pelo  artigo 2º da Lei nº 9.307/1996. 

Diferentemente, parece-nos que o fato de a Lei de Arbitragem con-
sagrar expressamente o princípio da autonomia da vontade nada mais coerente 
e alinhado com a melhor lógica jurídica de que se admita que as mesmas partes 
possam determinar a lei aplicável quando tiverem optado pelas vias judiciais. 

O fato de a própria Lei de Arbitragem editada muitos anos de-
pois da Lei de Introdução prever expressamente o princípio da autonomia da  

brasileiro. In: Carmen Tiburcio e Luis Roberto Barroso (Org.), O direito internacional 
contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger, p. 739.
42  Fabricio Bertini Pasquot Polido, Aplicação do direito estrangeiro pelos tribunais domésticos. 
In: Umberto Celli Junior, Maristela Basso e Alberto do Amaral Junior (Coord.), Arbitragem e 
comércio internacional: estudos a homenagem a Luiz Olavo Baptista, p. 58.
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vontade, cuidando para que o texto não fosse omisso, tal como a Lei de In-
trodução, de forma que pudesse gerar dúvidas ou interpretações equivocadas, 
reafirma a orientação de abertura para o comércio internacional do legislador 
infraconstitucional brasileiro. 

No domínio do Direito Internacional Privado, Claudia Lima  
Marques43, em recente obra, desenvolve as ideias de Erik Jayme e, em apertada 
síntese, procura afastar a ideia de exclusão, inerente ao sistema clássico de solu-
ção de conflitos de leis no espaço para sublinhar as de harmonia e coordenação 
entre as várias normas do ordenamento jurídico. Confira-se:

É a denominada “coerência derivada ou restaurada” 
[...], que em um momento posterior à decodificação, 
à tópica e à microrrecodificação, procura uma efi-
ciência não só hierárquica, mas funcional do sistema 
plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a 
evitar a “antinomia”, a “incompatibilidade” ou “não 
coerência” [...].

E, em seguida, a autora44 continua:

A solução sistemática pós-moderna deve ser mais 
fluida, mais flexível, a permitir maior mobilidade e 
fineza de distinções. Nesses tempos, a superação de 
paradigmas é substituída pela convivência de para-
digmas. [...] há por fim a convivência de leis com 
campos de aplicação diferentes, em um mesmo sis-
tema jurídico, que parece ser agora um sistema (para 
sempre) plural, fluído, mutável e complexo. Não dei-
xa de ser um paradoxo que o “sistema”, o todo cons-
truído, seja agora plural... [...].

Assim, para além de existir um possível conflito normativo entre os 
dispositivos legais supracitados, temos a coordenação e a convivência normativa 
de duas normas que permitem que se alcance a finalidade buscada pelo legislador 

43  Claudia Lima Marques, Proteção do Consumidor no âmbito do comércio eletrônico, Revista 
da Faculdade de Direito da UFRGS 23/51-2, 2003 Apud Lauro da Gamae Souza Jr., Autonomia 
da vontade nos contratos internacionais no direito internacional privado brasileiro: uma leitura 
constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução ao Código Civil em favor da liberdade de escolha 
do direito aplicável. In: Carmen Tibúrcio e Luis Roberto Barroso (Org.), O direito internacional 
contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger, p. 625.
44  Idem, Ibidem, p. 625
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infraconstitucional, que, em nenhum momento, procurou abolir do sistema jurí-
dico brasileiro o princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais, 
sejam estes redigidos com ou sem a presença de cláusula compromissória. 

3. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA NO DIREITO BRASILEIRO

A situação apontada pela doutrina majoritária, conforme se verá a 
seguir, é de que a legislação atual não reconhece o princípio da autonomia da vontade 
das partes quanto à escolha da lei aplicável aos contratos internacionais. Conforme já 
mencionado, a exceção à regra é encontrada na Lei de Arbitragem Brasileira, a Lei 
n.º 9.307/1996, que permite expressamente às partes optarem pela arbitragem como 
mecanismo de preferência para a solução de controvérsias em seus contratos45.

O princípio da domésticos da vontade das partes, tanto em relação 
aos contratos internacionais como aos domésticos, é acolhido pela nossa Lei de 
Arbitragem. Conforme assinala José Cretella Neto46, a Lei de Arbitragem não 
chegou a ser uma revolução em nosso ordenamento jurídico, como propalado 
por alguns, mas, sim, foi de importante evolução.

Nadia de Araujo nos ensina que “permite-se, agora, às partes, em 
um contrato nacional ou internacional, estipular na convenção arbitral a lei 
aplicável, ou ainda determinar a aplicabilidade de princípios gerais do direito, 
além dos usos e costumes”47.

Conforme exposto anteriormente, é curioso notar o fato de que 
em um contrato internacional as partes têm a liberdade de fixar a lei que será 
aplicada quando tiverem convencionado a arbitragem como meio de solução 
de controvérsias, porém não podem fazê-lo na hipótese de solução judicial, de 
acordo com o entendimento majoritário da doutrina brasileira.

Coadunamos com o posicionamento de Jacob Dolinger48 ao 
afirmar que o debate em torno da admissão pelo legislador brasileiro em relação 
à autonomia da vontade deveria ter cessado desde que a lei de arbitragem 
expressamente autorizou os contratantes a escolherem a lei aplicável ao 
processo arbitral, pois, sem querer antecipar a conclusão do presente estudo, mas 
já o fazendo, não há porque admitirmos o princípio da autonomia da vontade 
quando as partes elegerem a arbitragem na solução de suas controvérsias, e não 
o fazê-lo quando as partes decidirem pela via judicial.   

45  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 251.
46  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 251.
47  Nadia de Araujo, Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais, p. 120.
48  Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional 
privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins 
(Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 107.
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Pois bem. Sabe-se que, que diferentemente do previsto na Lei de 
Arbitragem, tem-se que a regra do Direito Internacional Privado brasileiro para 
legislação aplicável aos contratos internacionais é a do local da sua celebração, 
tal como previsto no artigo 9.º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro. Importante mencionar que é o que está expressamente previsto na 
Lei de Introdução, o que não quer dizer que há vedação para instituição da 
legislação aplicável. 

Com efeito, em seguida à edição da denominada Lei de Introdução 
ao Código Civil de 1942, vários autores passaram a discutir o tema da existência 
ou não do princípio da autonomia da vontade no Direito brasileiro. 

Isto porque a autonomia da vontade antes consagrada pela Lei de 
Introdução ao Código Civil de 1917 passou a ser questionada com o advento da 
Lei de Introdução ao Código Civil de 1942, em razão da supressão da expressão 
“salvo estipulação em contrário”,  prevista no artigo 13:

Art. 13. Regulará, salvo disposição em contrário, 
quanto à substância e aos efeitos das obrigações, a lei 
do lugar onde foram contraídas.  
Parágrafo único. Mas sempre se regerão pela lei bra-
sileira:
I – os contratos ajustados em países estrangeiros, 
quando exequíveis no Brasil;
II – as obrigações contraídas entre brasileiros em país 
estrangeiro;
III – os atos relativos a móveis situados no Brasil;
IV – os atos relativos ao regime hipotecário brasileiro.

Nadia de Araújo49 se debruçou sobre os fundamentos que deram 
origem à Lei de Introdução do Código Civil de 1942 que, segundo entendimento 
da autora, colocou em xeque a existência da autonomia da vontade, ao excluir a 
expressão “salvo disposição em contrário” contida na Lei de Introdução de 1916.

Ao estudar a exposição de motivos da Lei de Introdução do 
Código Civil de 1942, Nadia de Araujo observou que a regra genérica foi 
adotada pressupondo-se a aplicação da lei do lugar onde foram constituídas as 
obrigações, sem qualquer referência à autonomia da vontade ou às razões que 
deram origem à eliminação da expressão “salvo estipulação em contrário”.

Em que pese a exposição de motivos não demonstrar as intenções 
do legislador de 1942 em excluir a autonomia da vontade do ordenamento 

49  Nadia de Araujo, Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais, p. 117.
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jurídico brasileiro, sabe-se que nos estudos publicados logo após a edição da 
Lei de Introdução do Código Civil de 1942, a maioria dos juristas parece ter se 
posicionado no sentido de que a supressão da expressão “salvo estipulação em 
contrário” significaria a intenção proposital do legislador de que a autonomia da 
vontade somente seria admitida de forma indireta. 

Oscar Tenório50, em seu livro sobre os comentários à Lei de 
Introdução ao Código Civil de 1942, esclarece que a exclusão da teoria da 
autonomia da vontade se deu em razão das diversas críticas que aquela teoria 
havia sofrido. No entanto, Oscar Tenório manifestou entendimento no sentido de 
que a nova lei não a proibiu, mas que o princípio fundamental era o da lei do país 
em que constituíram as obrigações, sendo que autonomia da vontade regeria as 
obrigações se fosse ela admitida pela lei competente, ou seja, de forma indireta.

Serpa Lopes51 examinou na época a posição de Oscar Tenório, seu 
colega no Tribunal de Justiça do então Distrito Federal, no sentido de que a 
autonomia somente seria possível de forma indireta, quando indicada pela lei 
do local da celebração. 

Comentando essa conclusão, Serpa Lopes critica o conceito proposto 
por Oscar Tenório de que a autonomia só seria possível se aceita pela lei do local 
da celebração do contrato, pois, segundo Serpa Lopes, tal conceito significaria 
admitir uma forma de reenvio, posto que nossa lei, que dá preponderância à lei do 
lugar da obrigação, por seu turno, terá que se reportar a uma segunda lei52.

Jacob Dolinger, por sua vez, acredita que a posição de Oscar Tenório 
não corresponde ao reenvio que é vedado pelo artigo 16 da lei introdutória, pois 
o reenvio proibido se restringe à “remissão feita pela lei estrangeira a outra lei”. 
O referido autor explica que na formulação de Tenório a lei escolhida pelas 
partes passa a ser a lei originalmente aplicável pelo sistema jurídico que aceita 
a opção pelas partes. Em outras palavras, a lei do outro Estado para questões 
transacionais pode ser a sua lei interna, em razão da assinatura do contrato e 
seu território – ou a lei designada pelas partes no exercício de sua liberdade 
de escolha. Daí por que, segundo Dolinger53, seguir essa escolha realizada no 
exterior não constituiria uma forma de reenvio.

50  Oscar Tenório. Direito Internacional Privado, p. 36 apud Nadia deAraujo, Contratos 
internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções internacionais, p.117. 
51  Miguel Maria de Serpa Lopes. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil, p. 58 apud 
Nadia de Araujo, Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais, p. 117. 
52  Miguel Maria de Serpa Lopes, Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil apud Suzan Lee 
Zaragoza Rovira, Estudo comparativo sobre os contratos internacionais: aspectos doutrinários e 
práticos. In: João Grandino Rodas (Coord.), Contatos internacionais, p. 32.
53  Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional 
privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins 
(Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 86.
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Amílcar de Castro54, por sua vez, manifestou seu inconformismo 
sobre a possibilidade de as partes elegerem o direito aplicável ao explicar que, 

Como ficou visto, os contratos em geral são essen-
cialmente dominados pela liberdade das convenções, 
mas isso não quer dizer que as partes possam fugir 
do direito que lhes deva ser imposto, escolhendo ou-
tro mais de seu agrado, e sim apenas que, dentro de 
certos limites, mais ou menos amplos ou traçados por 
disposições facultativas deixam à vontade dos parti-
culares à regulamentação contratual de seus interes-
ses privados, o que é coisa muito diferente de escolha 
do direito por autonomia da vontade.

O autor se posiciona em sua obra totalmente contrário ao princípio 
da autonomia das vontades ao mencionar que: 

[...] não existe, portanto, a imaginada autonomia da 
vontade em direito internacional privado: o objeto pró-
prio da vontade das partes é a escolha do lugar onde 
queiram realizar o contrato, e não a escolha do direito... 
o princípio da autonomia da vontade é assentado em 
sofisma de confusão: para a jurisdição nacional, o di-
reito estrangeiro é mero fato, modelado pelo qual, no 
fórum, se organiza direito nacional especial, e este é 
que é imposto às partes, como o é o direito comum55.

É curioso notar que Amílcar de Castro parece considerar o direito 
estrangeiro como fato, e não como direito propriamente dito, diferentemente do 
disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois a doutrina 
brasileira é praticamente unânime ao considerar o direito estrangeiro como 
direito, e não como fato56.

Aliás, as eventuais dúvidas que pudessem existir sobre o tema (di-
reito estrangeiro como direito ou fato) são sanadas por Serpa Lopes na invoca-
ção do Código de Bustamante, cujo artigo 408 determina que “os juízes e tribu-
nais de cada Estado contratante aplicarão de ofício, quando for o caso, as leis 
dos demais, sem prejuízo dos meios probatórios a que este capítulo se refere”57.

54  Amílcar de Castro, Direito internacional privado, p. 40.
55  Idem, ibidem, p. 89
56  Idem, ibidem, p. 89.
57  Miguel Maria de Serpa Lopes, Comentário teórico e prático da Lei de Introdução ao Código 
Civil, v. 3, p.308 apud Jacob Dolinger, Direito internacional privado. Parte Geral, p. 282.
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No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 1973, em seu 
artigo 337, também prevê que “a parte que alegar o direito municipal, estadual, 
estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e vigência, se assim o de-
terminar o juiz”. Ou seja, a lei estrangeira é equiparada ao direito municipal e 
estadual, cujas regras constituem lei, e não fato58.

Outro importante autor brasileiro contrário à escolha das leis apli-
cáveis pelas partes foi Pontes de Miranda59 que, em sua linguagem excêntrica, 
se pronunciou do seguinte modo:

A autonomia da vontade não existe no Direito interna-
cional, nem como princípio, nem como teoria aceitável. 
Porque a) na parte de cogência, há uma lei aplicável, 
que poderá conferir à vontade, por estranha demissão 
de si mesma, o poder de desfazer tal imperatividade, 
quer dizer – um imperativo que se nega a si mesmo, 
que se faz dispositivo; b) fixamos pela lei aplicável os 
limites da autonomia, dentro deles não há escolha de 
lei, há “lei” (ou outra coisa, lei revogável, página de 
livro, memorando, cartas), que constitui o conteúdo, 
citação, parte integrante, de um querer.
Afastada a autonomia das partes como princípio, fica 
de pé: A) que há Estado competente para dizer a lei 
aplicável às obrigações (contratuais, por declaração 
unilateral de vontade) e B) que, no caso de dois Es-
tados interessados, existe o problema de pesquisa da 
lei a que se deve obedecer. Este problema de pesquisa 
da lei a que se deve obedecer. Este problema, ou se 
revolve pela observância sincrônica das leis dos Esta-
dos na nacionalidade e dos obrigados, ou pela adoção 
artificial, de um princípio de ajustação.

Como se pode observar do texto de Pontes de Miranda, a escolha 
da lei aplicável ao contrato não é algo que está à disposição das partes, daí por 
que somente o Estado pode ser competente para dizer a lei aplicável às obriga-
ções contratuais.

58  Jacob Dolinger, Direito internacional privado. Parte Geral, p. 282.
59  Pontes de Miranda, Tratado de direito internacional privado, Rio de Janeiro: José Olympio, 
1935, t.II, p.156-157apud Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável 
no direito internacional privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e 
Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da 
Silva Soares, p. 56.
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Espínola e Espínola Filho60 entenderam que a alteração sofrida 
pelo artigo 9º foi benéfica, por não mais permitir às partes escolher com plena 
autonomia à lei aplicável. Assim, parecem se posicionar contrários à teoria da 
autonomia da vontade. 

Cabe mencionar o entendimento de Irineu Strenger que, na sua 
magistral concepção do direito internacional, explica: “[...] apesar de não ter a 
Lei de Introdução reproduzido o preceito que admitia a estipulação das partes, 
para formular apenas a regra do jus loci contractus, não fez incluir qualquer 
proibição expressa da aplicação da teoria da autonomia da vontade”.

Irineu Strenger61 admite a autonomia da vontade e acompanha 
Oscar Tenório em seu entendimento sobre o assunto, segundo o qual, 

[...] se o princípio fundamental é do da lei do país 
se constituem as obrigações, não há dúvida de que 
a autonomia da vontade regerá as obrigações se for 
ela admitida pela lei competente, pois o sistema do 
direito internacional privado no Brasil é de modo a 
entregar as obrigações, com as naturais restrições da 
ordem pública, à lei e à sua constituição.

 
Haroldo Valladão, grande defensor do princípio no direito 

brasileiro, demonstrou que o nosso ordenamento jurídico manteve a autonomia 
da vontade no campo da lei aplicável às obrigações contratuais e que, aliás, 
já se encontrava em todos os projetos de lei a respeito. Nem por isso teria 
desaparecido por não constar explicitamente no caput do artigo 9º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro62.

Posição diversa constitui verdadeiro retrocesso. Cabe mencionar 
que, na justificativa que apresentou ao texto de seu anteprojeto, Valladão dá ao 
elemento de conexão relativo à escolha da lei aplicável ao contrato o mesmo valor 
dos elementos de conexão relativos à nacionalidade, domicílio, lugar do contrato 
ou da execução. Segundo expôs, 

Nesse e noutros casos a lei que o DIP do foro permite 
seja indicada pela vontade ou pela nacionalidade 
ou pelo domicílio ou pelo lugar do contrato ou da 

60 Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, p. 58 
apud Nadia de Araujo, Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais, p. 117.
61  Irineu Strenger, Da autonomia da vontade: direito interno e internacional, p. 197.
62  Haroldo Valladão, Direito internacional privado, v. 2, p. 186 apud José Cretella Neto, Contratos 
internacionais do comércio, p. 253.
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execução, tal lei é aplicada na íntegra, em suas 
disposições imperativas ou facultativas, salvo 
evidentemente, abuso de direito e ofensa à ordem 
pública do foro63.

Aliás, Valladão retira do momento histórico outros argumentos 
para comprovar o fato de que o princípio da autonomia da vontade é aceita 
no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com o referido autor, a Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro é fruto de um decreto presidencial 
editado em época ditatorial, marcada pela ausência de funcionamento do 
Congresso Nacional, quando a vontade dos cidadãos não era respeitada64.

Esse momento histórico, segundo Valladão, levou o legislador da 
época a camuflar o princípio da autonomia da vontade das partes, considerando 
o argumento do mestre de que o princípio da autonomia da vontade é secular e 
que não precisa ser confirmado pelo legislador, que, aliás, o fez em sede da Lei 
de Introdução de 1916, o que, de acordo com o autor, não foi revogado, como 
não poderia ser pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 194265.

Na moderna doutrina brasileira, José Cretella Neto66 se posicionou 
no mesmo sentido que Valladão ao explicar que o fato de não constarem 
explicitamente no caput do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro referências à autonomia da vontade nem à liberdade de 
escolha da lei aplicável ao contrato não significa que houve a supressão desse 
princípio. Tal princípio básico, de acordo com o entendimento do referido 
autor, há décadas acolhido pelo ordenamento jurídico brasileiro e consolidado 
pela jurisprudência, não poderia ter desaparecido em caso de mera omissão no 
texto de código ou de uma lei.

Diversos defensores do princípio da autonomia da vontade no 
direito brasileiro apoiaram sua defesa no fato de que o § 2º do referido artigo 9.º 
emprega o termo “reputa-se”, que é sinônimo de “presume-se”, ou seja, trata-
se de indicativa do acolhimento do princípio da autonomia da vontade feitas 
as ressalvas, “salvo estipulação em contrário” ou então “na falta de vontade 
expressa ou tácita”.

63  Haroldo Valladão, Lei geral de aplicação das normas jurídicas, p. 89. Apud Jacob Dolinger, A 
autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional privado brasileiro.In: 
Selma FerreiraLemes, Carlos AlbertoCarmona e Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: estudos 
em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 92.
64 Haroldo Valladão, Direito internacional privado, v. 2, p. 186 apud Jacob Dolinger, A autonomia 
da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional privado brasileiro. In: Selma 
Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: estudos em 
homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 92.
65  Idem, ibidem, p. 83.
66  José Cretella Neto, Contratos internacionais do comércio, p. 252.
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Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-
-se-á a lei do país em que se constituírem. 
§ 1º [...]
§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se 
constituída no lugar em que residir o proponente.

Assim, o elemento de conexão para o fim de designação da lei 
aplicável às partes não corresponderia ao “lugar em que residir o proponente”, 
mas sim decorreria do princípio da autonomia da vontade. Caso as partes não 
tiverem acordado tácita ou expressamente sobre a lei aplicável ao contrato, 
aplicar-se-ia “a lei do lugar onde residir o proponente”. 

Luiz Olavo Baptista67, por sua vez, não retira a fundamentação 
da existência do princípio da autonomia da vontade no fato de que o termo 
“reputa-se”, como sinônimo de “presume-se”, seria indicativo do acolhimento 
do referido princípio pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Diferentemente, o referido autor nos explica que a regra do § 2º 
do referido artigo 9º se refere a contrato entre ausentes, porque o celebrado 
entre presentes reputa-se concluído no lugar em que as partes o constituíram, 
na forma disposta no caput do referido artigo68. O problema prático é de poder 
existir propostas sucessivas ou mesmo inexistirem propostas, nos casos em que 
o contrato nasce de negociações entre as partes por aproximações sucessivas. 
Daí a dificuldade em definir quem seria o proponente e consequentemente 
definir a lei aplicável ao negócio jurídico. 

O posicionamento de Luiz Olavo Baptista vai de encontro ao 
expoente defensor do princípio no direito brasileiro que foi Valladão69, o qual 
considerava que o termo “reputa-se” do § 2º do artigo 9º da Lei Introdutória 
é indicação de que se admite que as partes escolham outra lei, o que também 
vale para presentes, considerando que o artigo 42 do Código Civil, ao admitir 
o domicílio eleito, demostra que o regime que vigeu concomitantemente com a 
Lei de Introdução da época admitia a escolha da lei aplicável. 

Sobre a existência do princípio da autonomia da vontade no 
ordenamento jurídico brasileiro, Luiz Olavo Baptista explica que o artigo 9.º não 
significa que se aplique irrestritamente o princípio da territorialidade no Brasil, 
dado que o local de celebração é livre e a autonomia da vontade das partes na 

67  Luis Olavo Baptista, Contratos internacionais, p. 111.
68  Idem, ibidem, p. 112.
69  Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional 
privado brasileiro.In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins (Ed.), 
Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 78.
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escolha desse local será respeitada. Assim se manifesta o referido autor70:

No Brasil, é possível escolher a lei aplicável de duas 
formas: firmando o contrato no local cuja lei se dese-
ja ver prevalecer ou escolhendo-a, de modo expresso 
quando o contrato ocorra em situação sob a regência 
das convenções da CIDIP V do Mercosul, ou quando 
há cláusula arbitral.

Não concordamos, todavia, com o entendimento de Luiz Olavo 
Baptista sobre o tema, pois nos parece que não se trata do exercício pleno da 
autonomia da vontade se as partes tiverem que escolher o local da constituição das 
obrigações para o fim de determinar a legislação aplicável ao contrato internacional. 

Acreditamos que o princípio da autonomia seria efetivamente aplicado 
quando os operadores do comércio internacional se utilizassem do conhecimento do 
seu próprio negócio para definir a legislação mais adequada para reger determinado 
contrato internacional sem ter que pensar na localização do contrato, no local de 
constituição das obrigações, no domicílio dos contratantes etc.     

Nadia de Araujo71 também se manifesta no sentido de que artigo 9º 
não comporta a autonomia da vontade ao mencionar, de forma enfática e direta, 
que, embora muitos juristas sejam a favor, “o princípio é proibido”. Aliás, a 
ilustre doutrinadora aconselha os operadores do comércio internacional no 
seguinte sentido:

As partes precisam ser cautelosas quando da redação 
de uma cláusula deste tipo no contrato internacional, 
pois os tribunais brasileiros não enfrentaram a ques-
tão diretamente, nem parecem ter abraçado as teses 
pró-autonomia da vontade defendidas mais recente-
mente na esteira das modificações da legislação no 
plano internacional. Só quando a LICC for modifica-
da ou for adotada a Convenção Interamericana sobre 
Direito Aplicável aos Contratos Internacionais (Mé-
xico, 1994) a incorporação do princípio da autonomia 
da vontade ao direito brasileiro será garantida.

70  Luis Olavo Baptista, Contratos internacionais, p. 113.
71  Nadia de Araujo, Contratos internacionais, apud Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para 
escolha da lei aplicável no direito internacional privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos 
Alberto Carmona e Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. 
Guido Fernandes da Silva Soares, p. 72.
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Não nos parece que este seja o entendimento mais adequado sobre o 
tema, pois não há vedação, expressa ou tácita, na atual Lei de Introdução que nos 
faça concluir que houve supressão do princípio da autonomia no Direito brasileiro. 

Com efeito, a doutrina não é unânime em aceitar que o princípio 
da autonomia da vontade é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro. 
Esther Engelberg72, por exemplo, explica que o artigo 9º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro tem caráter imperativo e não comporta a acolhida da 
doutrina da autonomia da vontade, em matéria de Direito Internacional Privado.

Segundo essa autora, há algumas exceções ao disposto no artigo 
supracitado e dentre elas merecem menção os contratos de trabalho que 
obedecem aos dispositivos legais do lugar, onde o trabalho foi executado, e os 
contratos de transferência de tecnologia, que são regulamentados pelo direito 
interno pátrio, sem levar em consideração o direito conflitual73.

Na moderna doutrina brasileira, cabe destacarmos o entendimento 
de João Grandino Rodas que relatou a posição doutrinária brasileira em várias 
ocasiões, no Brasil e no exterior, deixando assinalada a posição contrária ao 
princípio da autonomia da vontade.

É de autoria do referido autor o Projeto de Lei nº 4.905/1995 que visou 
à promulgação de uma Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas que reformaria 
integralmente a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Enviado ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 1293/1994 do 
Poder Executivo, o Projeto de Lei nº 4.905/1995 foi posteriormente retirado, em 
7 de fevereiro de 1996 pela Mensagem n.º100/1996 também no Poder Executivo. 
No que tange às obrigações contratuais, o seu artigo 11 previa o seguinte: 

Art. 11. Obrigações contratuais são regidas pela lei 
escolhida pelas partes. Essa escolha será expressa ou 
tácita, sendo alterável a qualquer tempo, respeitados 
os direitos de terceiros. 
§ 1º Caso não tenha havido escolha ou se a escolha 
não for eficaz, o contrato será regido pela lei do país 
com o qual mantenha vínculos mais estreitos.  
§ 2º Se uma parte do contrato for separável do res-
tante, e mantiver conexão mais estreita com a lei de 
outro país, poderá esta aplicar-se em caráter excep-
cional. 
§ 3º A forma dos atos e contratos rege-se pela lei do 
lugar da sua celebração, permitida a adoção de outra 

72  Esther Engelberg, Contratos internacionais do comércio, p. 24.
73 Idem, ibidem, p. 24.
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forma aceita em direito, que tenha vinculação com o 
ato ou contrato. 
§ 4º Os contratos realizados no exterior sobre bens 
situados no país, ou direito a eles relativos, serão re-
gistrados no Brasil, desde que atendidos os requisitos 
de forma estabelecidos no parágrafo anterior.

João Grandino Rodas manifestou, com razão, sua indignação 
quanto às atuais regras de Direito Internacional Privado, que não deixam 
clara a possibilidade de as partes elegerem a legislação aplicável aos contratos 
internacionais. 

De acordo com o autor74, 

Desta maneira, poder-se-iam, a final, exorcizar o pri-
mitivismo e a inadequação de nossas regras de Direi-
to Internacional Privado – e por via de consequência 
de suas regras obrigacionais que são incompatíveis 
com o fato de o Brasil ser o condottiere do proces-
so integrativo regional, buscar papel destacado no 
processo de integração do hemisfério e estar entre 
as dez maiores economias do mundo.

Jacob Dolinger critica veementemente o posicionamento da doutrina 
brasileira nos últimos 20 anos no sentido de negar a existência do princípio da 
autonomia da vontade no direito brasileiro, na medida em que se tem demonstrado 
totalmente desatenta às opiniões daqueles que mostraram como se pode e se deve 
interpretar o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 
maneira favorável à escolha das leis aplicáveis pelas partes.

O autor nos explica, e estamos convencidos de que seu 
posicionamento é o mais adequado sobre o tema, que o artigo 9º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro não impõe qualquer óbice à 
escolha de outra lei que a lex contractus, inclusive porque existe o princípio da 
continuidade das leis, pelo qual não se considera revogada a norma anterior se 
expressamente não tiver sido revogada pela posterior e nada consta na Lei de 
Introdução de 1942 que tenha modificado o previsto na Lei de Introdução de 
1916, conforme já mencionado.

74  João Grandino Rodas (Coord.), Contatos internacionais, p. 22 apud Jacob Dolinger, A 
autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional privado brasileiro. 
In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins (Ed.), Arbitragem: 
estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 97.
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Jacob Dolinger75, ao discorrer sobre o princípio da autonomia da 
vontade no Direito brasileiro, demonstra indignação quanto ao posicionamento 
da doutrina brasileira, nos seguintes termos: 

[...] os doutrinadores devem se conscientizar de sua 
responsabilidade de condutores e orientadores dessa 
disciplina no direito do nosso país e, no caso presen-
te, se capacitar de que o interesse de nossa economia, 
de nossas relações internacionais, de nosso prestígio 
e da confiabilidade de nossas empresas no plano in-
ternacional dependem, em considerável medida, de 
nos apresentarmos como uma orientação de abertura 
para o comércio internacional, admitindo, claramen-
te, o direito dos contratantes brasileiros assinarem um 
pacto no Brasil e que determinaram, voluntariamente, 
a aplicação de lei de outro sistema jurídico.

Coadunamos com o entendimento de Jacob Dolinger no sentido 
de que precisamos apresentar uma orientação de abertura para o comércio 
internacional, permitindo aos contratantes brasileiros assinarem um contrato 
internacional com a liberdade de poderem escolher legislação estrangeira que 
seja mais adequada ao negócio jurídico entabulado. 

Interessante notar os fundamentos constitucionais trazidos por 
Lauro da Gama e Souza Junior76 para justificar a existência do princípio da 
autonomia da vontade no ordenamento jurídico brasileiro.

De acordo com o autor, na sua aplicação no direito privado, 
o princípio da legalidade contém a cláusula constitucional da liberdade, 
desaguando na autonomia da vontade – artigo 5º, II, da Constituição de 1988 
(“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei”) e na livre-iniciativa, prevista nos artigos 1º, IV, e 170, parágrafo 
único, da Constituição Federal77.

75  Jacob Dolinger, A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional 
privado brasileiro. In: Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins 
(Ed.), Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, p. 100.
76  Lauro da Gama e Souza Jr., Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito 
internacional privado brasileiro: uma leitura constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução ao 
Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: Carmen Tibúrcio e Luis 
Roberto Barroso (Org.), O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 
Professor Jacob Dolinger, p. 611.
77  Lauro da Gama e Souza Jr., Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito 
internacional privado brasileiro: uma leitura constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução ao 
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Ainda de acordo com o autor, a autonomia privada, por sua vez, 
ostenta, pois, qualidade de preceito fundamental da ordem constitucional 
brasileira, tratando-se do poder reconhecido aos particulares de regrar, por meio 
de atuação de sua próxima vontade, as relações das quais pretendem participar, 
obrigando-se ao conteúdo contido nessa manifestação78.

De acordo com Lauro da Gama e Souza Junior79, de um ponto de vista 
constitucional, a autonomia privada representa a projeção jurídica do personalismo 
ético que tem como fundamento e objetivo a pessoa humana, centro da ordem 
jurídica. Sem ela, o sujeito de direito, embora formalmente investido de titularidade 
jurídica, nada mais seria que um simples instrumento a serviço do Estado.

A interpretação do artigo 9.º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro deve ser realizada, ainda de acordo com o autor, em maior 
extensão e profundidade, a que se realizada levando em consideração o exercício 
da autonomia da vontade em matéria contratual80.

Nesse sentido, vale transcrever as palavras do referido autor81:

Portanto, a interpretação conforme a Constituição do 
artigo 9.º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, além de afastar qualquer vedação à esco-
lha da lei aplicável ao contrato sem previsão expressa, 
deve privilegiar a possibilidade de escolha do direito 
aplicável ao contrato internacional. Em outras pala-
vras, o intérprete, numa perspectiva civil-constitucio-
nalista, deve observar a prevalência da interpretação 
que confere a maior efetividade possível ao princípio 
fundamental da autonomia privada.

E não podemos deixar de concordar com a conclusão a que chega 
Lauro da Gama e Souza Junior82, transcrita a seguir:

Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: Carmen Tiburcioe Luis 
Roberto Barroso (Org.), O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 
Professor Jacob Dolinger, p. 623.
78  Idem, ibidem,p. 623.
79  Idem, p. 624.
80  Idem, p. 624.
81  Idem, p. 624.
82  Lauro da Gama e Souza Jr., Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito 
internacional privado brasileiro: uma leitura constitucional do artigo 9.º da Lei de Introdução ao 
Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito aplicável. In: Carmen Tibúrcio e Luis 
Roberto Barroso (Org.), O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 
Professor Jacob Dolinger, p. 624.
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Assim, entrever no artigo 9.º da LICC uma proibição 
à autonomia da vontade significaria admitir e aprovar 
que o Estado-legislador faça escolhas em nome das 
partes contratantes, em vez de respeitar e privilegiar as 
suas eleições conscientes e informadas, numa atitude 
paternalista e contrária à Constituição. Além disso, a 
interpretação vexatória do artigo 9.º da LICC, construí-
da a partir de mera omissão legislativa, implicaria no 
sacrifício desproporcional de um direito fundamental 
(autonomia da vontade) em benefício de um interesse 
(aplicação da lei do local da celebração do contrato) 
que sequer possui status constitucional. Como é sabi-
do, no âmbito da cláusula constitucional da liberdade, 
o preceito da proporcionalidade exige que o particular 
fique preservado de intervenções desnecessárias e ex-
cessivas. Assim, a lei não deve onerar o cidadão mais 
intensamente do que o imprescindível para a proteção 
do interesse público (princípio da proibição do exces-
so). Ao contrário, a intervenção deve ser apropriada e 
necessária para alcançar o fim desejado. Por conse-
quência, proibir a escolha da lei aplicável ao contrato 
afronta a proporcionalidade em sentido estrito, pois 
estabelece restrição desnecessária e excessiva ao di-
reito fundamental de liberdade, expresso na cláusula 
da autonomia privada.

Da afirmação do autor acima podem-se extrair os principais 
fundamentos que o levam a acreditar que o princípio da autonomia da vontade 
é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo do presente estudo procuramos investigar a existência do 
princípio da autonomia da vontade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para tanto, iniciamos nosso trabalho situando o contrato 
internacional, para onde seria aplicado o princípio, dentro do ramo do 
Direito do Comércio Internacional, considerado uma das matérias do Direito 
Internacional, pois é aquele verdadeiramente internacional e privado cujas 
relações ultrapassam as fronteiras.

Com efeito, ao estudarmos o contrato internacional, elemento 
fundamental do comércio internacional, apresentamos as diversas concepções 
doutrinárias a respeito e notamos, ao final, que, embora os autores divirjam 
sobre os elementos definidores do contrato internacional (diferenças entre as 
nacionalidades ou domicílio das partes, local de celebração ou de execução 
do contrato, entre outros), uma característica é comum a todas as definições 
colacionadas, que é o elemento de estraneidade.

Partindo da definição do contrato internacional, enfocamos no 
elemento de conexão onde está presente tal liberdade, que é aquele utilizado 
para localizar um contrato, permitindo vinculá-lo a um determinado sistema 
jurídico decorrente do princípio conhecido como autonomia da vontade.

No Brasil, verificamos que não há unanimidade sobre a adoção do 
princípio para fins de afastar a regra de que a regência da lei deve ser a do lugar 
onde a obrigação foi contraída, nos termos do estabelecido no artigo 9.º da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Em que pesem os argumentos apresentados por parte dos autores 
brasileiros, entendemos que o princípio da autonomia da vontade é uma reali-
dade no sistema jurídico brasileiro desde que respeitados a soberania, a ordem 
pública e os bons costumes, previstos no artigo 17 da Lei de Introdução. 

Inicialmente, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro não proibiu a escolha da lei competente e, segundo a Constituição 
Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude da lei, nos termos do artigo 5.º, inciso II, da Constituição Federal.

Em segundo lugar, porque o fato de o artigo 2.º, § 1.º, da Lei de 
Arbitragem consagrar expressamente o princípio da autonomia da vontade não 
é nada mais coerente e alinhado com a melhor lógica jurídica de que admitir 
que as mesmas partes possam determinar a lei aplicável quando tiverem optado 
pelas vias judiciais. 

O fato de a própria Lei de Arbitragem editada muitos anos depois da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prever expressamente o princí-
pio da autonomia da vontade, cuidando para que o texto não fosse omisso de forma 
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que pudesse gerar dúvidas ou interpretações equivocadas, reafirma a orientação de 
abertura para o comércio internacional do legislador infraconstitucional brasileiro. 

Assim, para além de existir um possível conflito normativo entre 
os dispositivos legais anteriormente citados, temos a coordenação e a convivên-
cia normativa de duas normas que permitem que se alcance a finalidade buscada 
pelo legislador, que em nenhum momento procurou abolir do sistema jurídi-
co brasileiro o princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais 
com as alterações trazidas pela Lei de Introdução ao Código Civil, sejam estes 
redigidos com ou sem a presença de cláusula compromissória. 

Em terceiro lugar, sabemos que não há na atual Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro nenhuma disposição que revogue expressa ou 
tacitamente o previsto na Lei de Introdução de 1916, a qual previa o princípio 
da autonomia da vontade. Ademais, parece-nos que um princípio não pode de-
saparecer pela simples omissão de um Código ou uma lei, já que a prevalência 
de princípios, independentemente de regras que os consolidem, é elemento fun-
damental na nossa dogmática jurídica.  

Em quarto lugar, porque a existência do princípio da autonomia 
da vontade no Direito Internacional Privado para o fim de escolha do direito 
aplicável ao contrato internacional repousa na autonomia privada que deriva da 
cláusula constitucional da liberdade prevista entre os direitos e garantias funda-
mentais assegurados pela Constituição Federal e o intérprete, numa perspectiva 
constitucionalista, deve observar a prevalência da interpretação que confere a 
maior efetividade possível ao princípio fundamental da autonomia privada em 
detrimento da intervenção da estatal nas relações privadas.

Em último lugar, mas não menos importante, temos que o 
Brasil é signatário da Convenção do México que autoriza expressamente a 
possibilidade de as partes escolherem livremente a legislação aplicável aos 
contratos internacionais. Ainda que o Brasil não o tenha ratificado, como não 
o fez em diversos outros que versam sobre temas diferentes, entendemos que o 
fato de termos assinado uma convenção internacional com tal conteúdo deve, 
no mínimo, servir de importante indício para concluirmos que o princípio é 
reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, acreditamos que o princípio da autonomia deve orientar 
os operadores do comércio internacional para que se utilizem do conhecimento 
do seu próprio negócio para definir a legislação mais adequada para reger 
determinado contrato internacional sem que tenham que levar em conta a 
localização do contrato, o local de constituição das obrigações, o domicílio dos 
contratantes etc., mas tão somente os limites da ordem pública e bons costumes.

Entendemos que tal interpretação da nossa principal norma 
do Direito Internacional Privado, a Lei de Introdução às Normas do Direito 
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Brasileiro, é a mais compatível e consentânea com os problemas identificados nas 
relações jurídicas contratuais atuais quando verificada a presença de elemento 
que remeta a mais de um ordenamento jurídico, levando em consideração o fato 
de que o Brasil está inserido em uma economia globalizada, tendo galgado, 
nesses últimos anos, cada vez mais destaque no cenário econômico internacional. 
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O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NOS CONTRATOS 
INTERNACIONAIS E SUAS LIMITAÇÕES NO BRASIL E NO EXTERIOR

Luiz Fernando Picorelli de Oliveira Mouta1

Sumário: Considerações Iniciais. 1. Autonomia da Vontade. 1.1. 
Surgimento. 1.2. Conceito. 1.3. Autonomia da Vontade e as Normas de 
Direito Internacional Privado Brasileiro. 2. Limites à Autonomia da Vontade 
no Direito Internacional. 2.1. Contratos de Consumo. 2.2. Contratos de 
Trabalho. 3. Limites à Autonomia da Vontade no Direito Brasileiro. 3.1. 
Ordem Pública e Bons Costumes. 3.2. Soberania Nacional. 3.3. Fraude à 
Lei. Conclusão. Referências.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objetivo do presente trabalho é analisar o princípio da autonomia 
da vontade com todos os seus contornos.

Para tanto, primeiro será realizado um breve retrospecto histórico 
sobre o referido princípio, tratando-se de toda a sua evolução no Direito 
Internacional e Brasileiro, até os dias atuais. Após, será feita uma conceituação 
sobre o que se entende por autonomia da vontade, sendo analisadas algumas 
considerações da doutrina sobre o assunto. Em seguida, serão verificadas 
as várias posições sobre a aceitação ou não da autonomia da vontade pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. Isto para que se possa chegar a uma conclusão 
sobre qual seria a corrente mais correta e mais compatível com os tempos atuais.

Alinhavadas estas premissas haverá a análise das limitações da 
autonomia da vontade no direito internacional. Sem querer esgotar a matéria, 
duas serão tratadas neste artigo, quais sejam, as limitações relativas à relação 
de consumo e a relação de trabalho. Posteriormente, serão analisadas as 
hipóteses de limitação da autonomia da vontade presentes no ordenamento 
jurídico brasileiro e, mais especificamente, no artigo 17 da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. São elas: a soberania nacional, a ordem pública 
e os bons costumes. Por fim, muito embora não expressa na lei brasileira, mas 
plenamente aplicável, será tratada a fraude à lei, que evita o abuso de direito 
das partes contratantes.

Portanto, superadas as considerações iniciais acima, passa-se ao 
enfrentamento da matéria. 

1  Graduado em direito pelas Faculdades Integradas de Vitória – FDV. Mestrando em Direito 
Econômico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Bolsista CAPES/CNPQ. 
Advogado.
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1. AUTONOMIA DA VONTADE

1.1. SURGIMENTO

Segundo Mateus Soares de Oliveira e Mario Lúcio Quintão 
Soares2, entendendo que o princípio da autonomia da vontade se verificava mais 
na prática do que no direito, juristas como Demolombre e Laurent começaram 
a estudá-lo já nos idos dos séculos XVIII e XIX.

De acordo com Caio Mario da Silva Pereira3, foi nesse caminho 
que Savigny formulou a teoria do domicílio, gerada pelas incertezas na escolha 
do direito aplicável. Nela, como demonstra Caio Mario, ele entendeu que entre 
os Estados se estabelecia uma comunidade de direito, onde para haver justiça 
nas relações internacionais deveria existir uma forma de compartilhamento 
de princípios entre os povos que possuem intercâmbio. Esta teoria, aliás, 
também concluiu que o indivíduo nas suas relações jurídicas, pode se sujeitar 
voluntariamente a um determinado direito – isto é, possuir autonomia da vontade 
– ou estar submetido necessariamente e independentemente a sua manifestação 
de vontade a uma forma de participação de determinada relação jurídica.

Assim, segundo Savigny, como o domicílio é a sede jurídica do 
indivíduo, a lei do domicílio seria o elemento básico da determinação do direito 
a que o indivíduo ficaria subordinado. Esta seria a regra geral de aplicação da lei, 
mas que comportaria exceções: a) a faculdade concedida à vontade individual 
na escolha da lei aplicável; b) a situação da coisa quando ela indica a escolha da 
norma; c) as imposições de ordem pública4.

Assim, verifica-se que a teoria de Savigny foi muito importante 
para o estudo da escolha da lei aplicável e para a análise da autonomia da 
vontade, muito embora, como analisa Caio Mario da Silva Pereira5, possuísse 
alguns determinados equívocos que geraram problemas futuros.

Fábio Pereira Brasão e Heloísa Assis de Paiva6 ainda ressaltam 
que nas últimas décadas, sobretudo com o fenômeno da globalização, reduziu-
se consideravelmente as distâncias entre as pessoas e os diferentes povos, 
especialmente em termos de comércio internacional e houve o aumento da 
importância do Direito Internacional Privado, certamente incluindo-se nessa 

2  Mateus Soares de Oliveira; Mario Lúcio Quintão Soares. Autonomia da vontade nos contratos 
internacionais: a LICC, a Convenção do México e a Constituição Federal. p. 398.
3  Friedrich Carl von Savigny. Traité de Droit Romain, VIII. Apud, Caio Mário da Silva Pereira. 
Instituições de direito civil, V.1. p. 175.
4  Ibid, p. 175.
5  Ibid, p. 176.
6  Fábio Pereira Brasão; Heloísa Assis de Paiva. A questão da ordem pública como limite à aplicação 
da autonomia da vontade nos contratos internacionais realizados no âmbito do Mercosul. p. 3 a 4.
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matéria o princípio da autonomia da vontade. Isto porque, com o passar do 
tempo, houve uma exigência cada vez maior da existência de um direito que 
resolva as controvérsias decorrentes da aplicação da lei, apontando qual é a lei 
aplicável a cada caso concreto.

É por esta razão que vários tratados e conferências internacionais têm 
sido realizados desde o século XIX, a exemplo das Conferências Internacionais de 
Direito Internacional Privado – CIDIPs, com o propósito de harmonizar as normas 
de Direito Internacional Privado. Nesse contexto, o princípio da autonomia da 
vontade, admitido por alguns países e não por outros, por ser instrumento para a 
escolha da lei aplicável, tem sido intensamente discutido7.

Vladmir Oliveira da Silveira8 afirma que o princípio da autonomia 
da vontade se desenvolveu em grande parte pela doutrina internacionalista em 
virtude da ausência de normas escritas de direito internacional. Dessa maneira, 
o referido princípio se desenvolve de um modo inverso ao comum, e se estrutura 
no Direito Internacional para ser adaptado para o Direito doméstico.

No Brasil, como lembra Marcelo Marchioro Stumpf e Fernanda 
Pedro Meinero9, a menção a autonomia da vontade surge com Lei de Introdução 
ao Código Civil, que define as normas de Direito Internacional Privado, a qual 
foi inicialmente promulgada em 1917 e posteriormente foi revogada no ano de 
1942, data da entrada em vigor da nova lei que permanece até hoje.

Com efeito, a lei anterior em seu artigo 13 mencionava 
expressamente que “[...] regulará, salvo disposição em contrário, quanto à 
substância e aos efeitos das obrigações, a lei do lugar onde foram contraídas [...]”, 
exceto quanto às hipóteses de: a) contratos exequíveis no Brasil; b) obrigações 
contraídas entre brasileiros em país estrangeiro e, por fim; c) atos relativos a 
imóveis situados no Brasil. Por esta razão, como aduzem Marcelo Marchioro 
Stumpf e Fernanda Pedro Meinero10, entendia-se prevista expressamente no 
ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de aplicação do princípio da 
autonomia das vontades nos contratos internacionais.

Contudo, posteriormente, como esclarece Caio Mario da Silva 
Pereira11, sobreveio a nova Lei de Introdução ao Código Civil (atual Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro12) de 1942, de modo que passa a 

7  Ibid. p. 4.
8  Vladmir Oliveira da Silveira. A cláusula de hardship nos contratos de comércio internacional. p. 5.
9  Marcelo Marchioro Stumpf; Fernando Pedro Meinero. A aplicação do princípio de autonomia 
da vontade no âmbito dos contratos internacionais em relação à escolha da lei aplicável e do foro de 
eleição. p 166.
10  Ibid. p. 166.
11  Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil, V.1. p. 180 a 181.
12  Em 2010, o Decreto-Lei nº 4.657/1942 foi alterado pela Lei nº. 12.376/2010, alterando o nome 
da norma de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito 
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vigorar a regra da locus regit actum, ou seja, a aplicação sobre as obrigações 
da lei do país onde elas se constituírem, se sujeitando ainda a prova dos fatos 
ocorridos em país estrangeiro. Ademais, conforme a referida norma, nenhuma 
declaração de vontade poderá ter eficácia no Brasil quando ofender a soberania 
nacional, ordem pública e os bons costumes.

As alterações no texto legal, tais como suas consequências para a 
compreensão do princípio da autonomia da vontade no Direito Internacional e 
brasileiro, serão mais bem estudadas a seguir.

1.2. CONCEITO

Maria Helena Diniz13 define a autonomia da vontade como “[...] 
o poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo 
de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela 
ordem jurídica [...]”. Em outras palavras, é uma forma de auto-regulamentação 
realizada pelas próprias partes contratantes que envolvem, de um lado, a 
liberdade contratual, onde se delimita o conteúdo de um pacto e determinados 
contratos atípicos e, de outro, a liberdade de contratar, relativa à capacidade de 
pactuar ou não um contrato e da escolha da outra parte contratante.

Em monografia sobre o tema, Luiz Otávio da Veiga14 afirma que 
“[...] em termos práticos, o princípio da autonomia da vontade confere às 
partes, observados os limites legais internos, a liberdade de definir livremente 
o conteúdo de seus contratos. [...]”. Já no Direito Internacional, o referido 
autor explica que a autonomia da vontade é pertinente para resolver conflitos 
de leis no espaço, de modo que age como uma regra ou elemento de conexão, 
conferindo às partes o poder de escolher a lei aplicável ao contrato celebrado.

Antes de avançarmos na análise da autonomia da vontade para o 
Direito Internacional, é preciso mencionar a observação de Vladmir Oliveira 
da Silveira15 sobre a concepção subjetivista e objetivista do referido princípio. 

A concepção subjetivista sustenta que a escolha do direito 
aplicável ao contrato está à mercê da vontade das partes, de modo que, caso 
não seja escolhida lei no contrato, ao juiz restaria o papel de aplicar o que seria 
a vontade hipotética dos contratantes, ou seja, aquela que estaria contida de 
modo implícito nas cláusulas contratuais e que pode ser deduzida. Desse modo, 
haveria sob esta ótica indubitável supremacia da vontade sobre a lei, pois o 

Brasileiro, nomenclatura mais adequada, pois a norma confere regras gerais de aplicação da lei no 
tempo e espaço aplicáveis a todo o ordenamento jurídico e não apenas as normas de Direito Civil.
13  Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro, 3º volume: Teoria das Obrigações 
Contratuais e Extracontratuais. p. 23.
14  Luiz Otávio da Veiga. O princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais: 
recepção pelo direito brasileiro e análise do direito comparado norte americano. p. 12.
15  Silveira. op. cit. p. 5.
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contrato não é submisso a nenhum sistema jurídico, extrapolando o alcance do 
ordenamento jurídico interno por ser internacional. Quando a lei aplicável é 
escolhida, é ela quem é incorporada ao contrato, e não o contrário16.

Por outro lado, a concepção objetivista pura sustenta que o princípio 
da autonomia das vontades não permite que as partes adotem determinada lei 
que entendem aplicável, mas que a esta se submetam, de maneira que a lei não 
pode ser objeto do que fora convencionado pelos contratantes. Isto é, nesta 
hipótese, a lei aplicável é fixada pelo magistrado conforme o que foi estipulado 
pelos contratantes em relação à localização do contrato17.

Desta feita, conforme Vladmir Oliveira da Silveira18, se analisado 
o âmbito internacional, se encontrará maiores elementos para sustentação do 
subjetivismo moderado, o que faz com que seja considerada como de pleno 
valor a cláusula de eleição de direito no contrato internacional, sendo o mais 
relevante obstáculo à aplicação do princípio da autonomia da vontade a ofensa 
à ordem pública. Então, passamos a analisar a partir deste ponto se a autonomia 
da vontade nos contratos internacionais é ou não admitida no ordenamento 
jurídico brasileiro.

1.3. AUTONOMIA DA VONTADE E AS NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL 
PRIVADO BRASILEIRAS

Tema controvertido é aquele referente à aplicação ou não 
da autonomia da vontade em contratos internacionais firmados no Brasil. 
Retomando o que foi dito acima, tudo começou em virtude da disposição do 
art. 13 da antiga Lei de Introdução ao Código Civil que previa que, salvo as 
exceções acima mencionadas, a lei que regulará as obrigações será aquela 
onde forem contraídas, salvo disposição em contrário, isto é, exceto se a partes 
dispuserem de modo diverso.

A referida lei foi revogada pela atual Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro que, em seu art. 9º, mudou a disposição sobre a lei aplicável 
as obrigações, dispondo que “[...] para qualificar e reger as obrigações, aplicar-
se-á a lei do país em que se constituírem[...]”19. Ou seja, em uma primeira 
análise, teria sido retirado do novo diploma, que se encontra em vigor até os 
dias atuais, a possibilidade das partes disporem de forma contrária à lei sobre as 
normas que serão aplicáveis ao contrato.

16  Ibid. p. 6.
17  Ibid. p. 6.
18  Ibid. p. 6.
19  BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.
htm>. Acesso em 08 jun. 2014.
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Por esta razão, Helena Arriola Sperandio20 afirma que com a 
alteração não se poderia mais escolher qual seria a melhor lei aplicável ao caso 
concreto, de modo que poderá somente ser utilizada a norma relativa ao local da 
constituição da obrigação. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro somente 
seria possível a escolha do foro para dirimir as controvérsias, mas não da lei 
aplicável aos contratos.

Marcelo Marchioro Stumpf e Fernanda Pedro Meinero21, sobre 
essa corrente, explica que em razão do art. 9º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro restaria apenas a possibilidade de exercer a autonomia da 
vontade para as regras supletivas, ou seja, sobre aquilo que a lei não dispor, de 
forma limitada. 

Outra corrente, ainda defendia a posição de uma aplicação de uma 
autonomia da vontade apenas de forma indireta, ou seja, caso a lei do local da 
celebração do contrato que não a brasileira permitisse, os contratantes poderiam 
escolher a lei que querem ver aplicada ao seu contrato22.

No entanto, concordamos com Eduardo Santos Rente23 no sentido 
de que as normas jurídicas de natureza civil devem ser interpretadas à luz do 
art. 5º da Constituição, especialmente quanto à possibilidade de não fazer algo 
senão em virtude de lei. Por esta razão, sendo a autonomia da liberdade um 
direito constitucional, não pode ser restringida sem previsão legal expressa, ou 
por meio de uma interpretação equivocada do art. 9º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. E, tendo previsão constitucional, não poderia a 
autonomia da vontade ainda, a nosso ver, ser revogada por norma legal, mas 
apenas e de modo expresso por meio de uma emenda constitucional.

Outro ponto que ressalta Eduardo Santos Rente24 – e que 
concordamos – são as graves consequências trazidas pela interpretação do art. 
9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como uma proibição 
a autonomia da vontade. Ora, não há dúvidas de que esse posicionamento 
vai de contramão ao Direito Internacional, que há muito tempo se utiliza da 
autonomia da vontade para a expansão e evolução do comércio internacional, 
facilitando o diálogo entre os povos e conferindo às partes maior maleabilidade 
nas negociações. Deve-se, portanto, levar a sério o papel da doutrina como 
condutora da área do Direito Internacional no Brasil.

20  Helena Arriola Sperandio. O princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais – 
LICC X Convenção do México de 1994 (CIDIP V). p. 311 a 312.
21  Stumpf; Meinero. op.cit. p. 167.
22  Nádia de Araújo. O Direito Internacional privado e os contratos internacionais: a questão do 
elemento de conexão, da autonomia da vontade e os resultados da CIDIP V. p. 67.
23  Eduardo Santos Rente. A Autonomia Da Vontade à Luz Do Direito Internacional Privado 
Contemporâneo. p. 22.
24  Ibid. p. 22.
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Sendo assim, seja pela interpretação constitucional do direito civil, 
seja pela análise do Direito frente à realidade, entende-se neste trabalho pela 
sobrevivência da autonomia da vontade nos contratos internacionais para o 
ordenamento jurídico brasileiro, a qual não pode ser suprimida ou mitigada.

2. LIMITES À AUTONOMIA DA VONTADE NO DIREITO INTERNACIONAL

2.1.CONTRATOS DE CONSUMO

Quando se trata de autonomia da vontade e de suas limitações, 
não se pode deixar de mencionar os contratos de consumo e o marco a respeito 
do tema que é a Convenção da Comunidade Econômica Européia sobre a lei 
aplicável às relações contratuais de 1980, mais conhecida como Convenção de 
Roma, que entrou em vigor em 1991.

Com efeito, Nádia de Araújo25 demonstra que esta convenção 
representa um notável avanço quanto aos conflitos entre direitos relativos a 
contratos internacionais para os países signatários, uma vez que se sobrepôs a 
regras de direito doméstico que regulavam a matéria. 

Ademais, outro ponto é o de que a convenção é aplicável não 
apenas aos países signatários, mas ainda naquelas situações em que a regra 
de conexão do contrato internacional aponte para a norma de um dos países 
signatários como aplicável26.

Nádia de Araújo27 salienta também que esta convenção aplica 
como regra a utilização da autonomia da vontade, de modo que caberá às partes 
a escolha pela norma que será aplicável ao contrato. O art. 3º dispõe que esta 
autonomia se aplica integralmente ou a uma parte do contrato desde que seja 
“[...] expressa ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato 
ou das circunstâncias da causa [...]”28. Este último trecho revela a regra da 
subsidiariedade, ou seja, quando as partes não tiverem escolhido qual será a lei 
aplicável, deverá ser eleita a com elementos de conexão mais próximos.

Em relação aos contratos de consumo, o art. 5º da Convenção cria 
uma regra de conexão especial, os retirando do sistema lei aplicável versus 
ordem pública29.

25  Araújo. op.cit. p. 75.
26  Ibid. p. 75.
27  Ibid. p. 75.
28  UNIÃO EUROPÉIA. Convenção sobre à Lei aplicável às Obrigações Contratuais abertas à 
assinatura em Roma de 19 de junho de 1980. Disponível em: <http://www.fd.unl.pt/docentes_
docs/ma/mhb_MA_12548.pdf>. Acesso em 08 jun. 2014.
29  Nádia de Araújo. Contratos internacionais e consumidores nas Américas e no Mercosul: análise 
da proposta brasileira para uma Convenção Interamericana na CIDP VII. p. 8.
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Nádia de Araújo30 ainda destaca que a regra diferenciada da 
Convenção não se aplica a todos os contratos de consumo, mas somente aos 
que realizem certas condições materiais e espaciais, as quais dizem respeito ao 
objeto do contrato, ao sujeito, a residência do consumidor passivo (que recebeu 
a oferta e a publicidade) e ao consumidor ativo. 

Em outras palavras, afasta-se a autonomia da vontade e aplica-se 
o critério espacial para incidência da regra de proteção relativa aos contratos 
de consumo, se o consumidor tiver recebido em sua residência a proposta ou 
anúncio publicitário e se tiver executado no seu país de origem todos os atos 
necessários para a celebração do contrato.

Aplica-se ainda a proteção ao consumidor por este critério quando 
o fornecedor ou seu representante tiver recebido, na residência do consumidor, 
o seu pedido e quando o consumidor se desloca de sua residência habitual para 
outro país, para comprar uma mercadoria em razão de viagem organizada pelo 
próprio fornecedor com o objetivo de realizar a venda.

A proteção ao consumidor se aplica ainda aos contratos que possuem 
por objeto o fornecimento de bens móveis corpóreos, serviços e financiamento 
deste fornecimento (critério do objeto do contrato) e para aqueles que não irão 
utilizá-los para o desempenho de suas atividades profissionais (critério do sujeito).  

De outro turno, a convenção afirma que a proteção ao consumidor 
não se aplica: i) aos contratos de transporte ou ii) ao contrato de prestação de 
serviços, na hipótese em que os serviços que serão realizados para o consumidor 
deverão ser integralmente prestados em um país diverso de sua residência habitual.

Conclui-se, da mesma forma que Nádia de Araújo31 que, de acordo 
com as considerações acima, a regra de proteção somente se estende para os 
consumidores ativos em relação aos pacotes turísticos. Nota-se ainda que, muito 
embora não houvesse contratos realizados pela internet a época da elaboração 
da referida convenção, estes estão previstos no artigo 5.2.

Por fim, como esclarece Eduardo Santos Rente32, além da 
Convenção de Roma, a doutrina ainda menciona também que os Estados 
Unidos, em casos recentes envolvendo contratos de consumo, têm invalidado 
as cláusulas da lei aplicável sob a alegação de violação à política pública.

2.2. CONTRATOS DE TRABALHO

Outra matéria digna de nota que envolve a limitação da autonomia 
da vontade em âmbito internacional é a questão dos contratos internacionais 

30  Ibid. p. 16.
31  Araújo. op.cit. p. 17.
32  Rente. op.cit. p. 17.
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de trabalho. Sobre o tema, Eduardo Santos Rente33 afirma que a Convenção 
de Roma também garante proteção aos trabalhadores. Neste sentido, o art. 
6º da referida Convenção aduz que a aplicação da autonomia da vontade não 
poderá ter como consequência a exclusão do obreiro da proteção das normas 
imperativas da lei que seria aplicável. 

Por esta razão, pela Convenção (art. 6º), o contrato de trabalho 
será regulado pela lei do país em que o trabalhador presta habitualmente o seu 
trabalho, ainda que tenha laborado temporariamente em outro país. Todavia, 
caso o empregado não trabalhe habitualmente no mesmo país, a lei aplicável 
deverá ser aquela em que esteja situado o estabelecimento que contratou o 
trabalhador, a menos que, da análise do conjunto das circunstâncias do contrato 
de trabalho, se identifique uma conexão mais estreita com outro país, sendo em 
tal caso aplicável a lei desse outro país.

Assim, Maurício Godinho Delgado34 verifica que o critério 
adotado pela Convenção, portanto, é o da territorialidade, ou seja, o do local da 
execução dos serviços, reconhecido pela Convenção de Direito Internacional 
Privado de Havana, ratificada pelo Brasil, a qual foi, inclusive, assimilada 
pela jurisprudência brasileira no enunciado da Súmula 207 do TST35, a qual se 
encontra atualmente cancelada36.

A situação muda, todavia, quando não há trabalho habitual no 
mesmo país, hipótese em que se aplicaria a lei em que se contratou o trabalhador 
ou se aplicaria a lei com a regra de conexão mais estreita ao contrato. Nesse 
sentido, se for feita uma comparação com a Lei nº. 7.064/82 que regula a 
situação de trabalhadores contratados no Brasil, ou transferidos para o exterior, 
verifica-se que a primeira é menos protetiva do que a última.

Isto porque, conforme Maurício Godinho Delgado37, a Lei nº. 
7.064/82 dispõe que é direito do empregado que o contrato de trabalho seja regido 
pela legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível 
com a já mencionada lei e, ao mesmo tempo, quando for mais favorável do que a 
legislação estrangeira, no conjunto de normas em relação a cada matéria. 

33  Ibid. p. 17.
34  Maurício Godinho Delgado. Curso de Direito do Trabalho. p. 248.
35  O enunciado da Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho possuía o seguinte teor: “A 
relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por 
aquelas do local da contratação”.
36  Vale destacar que, nos autos do Recurso de Recurso nº. 219000-93.2000.5.01.0019 julgado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, a Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho foi cancelada pois 
entendeu-se que “[...] esse princípio da lex loci executionis foi sendo paulatinamente substituído 
pela aplicação da norma mais favorável ao trabalhador”, principalmente após a edição da Lei 
7.064/82 [...]”, de modo que o tribunal deixou de considerar a lei da execução do contrato e 
passou a aplicar a norma mais favorável ao trabalhador, exceto nos casos em que o trabalhador é 
contratado no exterior, quando se aplica o princípio da territorialidade.
37  Delgado. op.cit. p. 249.
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Ora, ainda que, a princípio, a Convenção possa ser tão favorável 
ao trabalhador quanto à lei acima mencionada, a previsão de aplicação da lei 
onde se contratou o obreiro pode dificultar ou até impossibilitar a concretização 
de alguns de seus direitos38. Basta, nesse sentido, pensar na hipótese em que a 
lei do local de contratação seja muito menos favorável do que a lei estrangeira 
aonde o obreiro chegou a prestar os serviços, pois o país onde o contrato foi 
celebrado possui uma proteção mitigada das relações trabalhistas.

Não há dúvidas de que nessa hipótese o trabalhador seria 
prejudicado, retirando todo o propósito de limitação da autonomia da vontade, 
que é o de justamente proteger o empregado perante o desequilíbrio econômico 
existente no contrato de trabalho.

A Constituição da Organização Internacional do Trabalho39 parece 
concordar com essa idéia quando afirma que a adoção de nenhuma convenção 
poderá rechaçar norma interna que garanta direitos mais favoráveis ao trabalhador:

Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma 
convenção ou recomendação, ou a ratificação, por 
um Estado-Membro, de uma convenção, deverão 
ser consideradas como afetando qualquer lei, 
sentença, costumes ou acordos que assegurem aos 
trabalhadores interessados condições mais favoráveis 
que as previstas pela convenção ou recomendação.

Portanto, para se evitar prejuízos ao trabalhador, seria melhor que 
a Convenção de Roma acima mencionada tivesse privilegiado o aspecto da 
norma mais favorável, o que não ocorreu.

3. LIMITES À AUTONOMIA DA VONTADE NO DIREITO BRASILEIRO

3.1. ORDEM PÚBLICA E BONS COSTUMES

O artigo 17 da atual redação da Lei de Introdução às normas 
Brasileiras dispõe que “[...] as leis, atos e sentenças de outro país, bem como 

38  Basta pensarmos no caso do trabalhador brasileiro que é contratado no Brasil, por exemplo, 
mas acaba trabalhando no Reino Unido, no Canadá e Uruguai, sem elementos para conexão 
específica com algum dos últimos países. Se utilizarmos a lógica da Convenção de Roma, este 
trabalhador escolheria a lei do Brasil como a lei aplicável. Contudo, conforme a Lei nº. 7.064/82, 
o trabalhador pode escolher a lei mais favorável (art. 3º, inciso II), ainda que não seja a brasileira.
39  OIT. Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e seu anexo. Disponível 
em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.
pdf>. Acesso em 08 jun. 2014.
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quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando 
ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”.

Entende Jacob Dolinger40 que a ordem pública é princípio de 
natureza indefinível e é o reflexo da filosofia sócio-política-jurídica que 
representa a moral básica da nação e atende às necessidades econômicas de 
cada Estado. Por esta razão, a ordem pública se verificaria pela mentalidade e 
pela sensibilidade média determinada por certa época.

De acordo com Fernanda Marinela41, é possível ainda encontrar 
uma definição de ordem pública no ordenamento jurídico brasileiro. O Decreto nº 
88.77742 que trata do regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros 
militares, por sua vez, prevê em seu art. 2º, item 21 que ordem pública seria o 
conjunto de regras que possuem por objetivo regular as relações sociais em todos 
os níveis para estabelecer um clima de convivência harmoniosa e pacífica:

21) Ordem Pública - Conjunto de regras formais, que 
emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo 
por escopo regular as relações sociais de todos os 
níveis, do interesse público, estabelecendo um clima 
de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado 
pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou 
condição que conduza ao bem comum.

Para Luiz Otávio da Veiga43, a ordem pública envolveria os direitos 
indisponíveis, os quais o titular em tese não poderia renunciar.

Já Maria Helena Diniz44 parece entender que a mistura dos conceitos 
acima mencionados envolveriam uma definição mais adequada de ordem 
pública. Para a referida autora, a ordem pública seria aquela prevista no artigo 
2.035 do Código Civil, qual seja, aquela relativa aos preceitos estabelecidos por 
lei para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. E a função 
social do contrato seria aquela voltada à solidariedade, à justiça social, à livre 
iniciativa, ao progresso social, à livre circulação de bens e serviços, à produção 
de riquezas, ao equilíbrio das prestações para assegurar o respeito à dignidade 
da pessoa humana. Assim, Maria Helena Diniz sustenta que a ordem pública 
envolveria tanto o respeito às normas de ordem pública que fixam os interesses 
da coletividade, quanto os bons costumes, que se referem à moralidade social. 

40  Jacob Dolinger. Curso de Direito Internacional Privado (parte geral). p. 349 a 350.
41  Fernanda Marinela. Direito Administrativo. p. 2.
42  BRASIL. Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o regulamento para as policias 
militares e corpos de bombeiros militares. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/D88777.htm>. Acesso em 15 jun. 2014.
43  Veiga. op.cit. p. 15.
44  Diniz. op.cit. p. 24 a 25.
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Contudo, por esta interpretação conflita com o texto do artigo 
17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diferencia 
ordem pública de bons costumes. Ora, se ordem pública já envolve os bons 
costumes, não haveria razão para que o legislador mencionasse o referido termo 
separadamente, como se fossem conceitos distintos.

Por esta razão, já se pode alcançar uma conclusão a respeito de 
ordem pública: é um conceito indefinido, controverso e que pode causar sérios 
problemas na interpretação dos contratos internacionais.

Parece mais adequado, portanto, adotar o conceito de Jacob 
Dolinger45 sobre dois planos de aplicação da ordem pública: a) aquele relativo 
ao ordenamento jurídico interno; b) aquele relativo ao direito internacional. Isto 
porque, o art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro afirma 
que os atos, as leis, as sentenças e as declarações de vontade que ofenderem a 
ordem pública não terão eficácia apenas no Brasil.

Assim, é de se concordar com Jacob Dolinger46 no sentido de que a 
indefinição é uma das características da ordem pública, de modo que o legislador 
entendeu que a ordem pública seria uma questão tão manifesta e tão evidente 
que dispensaria qualquer definição legal. Prova disso é que o artigo 2º da Lei 
nº 88.777, tentando definir o que seria ordem pública, acabou por manter a sua 
indefinição, utilizando-se de conceitos vagos como regras formais, interesse 
público e bem comum, como se tais conceitos fossem de fácil elucidação a 
qualquer intérprete.

Sendo assim, para Jacob Dolinger47, a noção de ordem pública é 
instável, pois varia de um país para outro, alterando-se de acordo com a evolução 
dos costumes sociais de cada local. Deve-se ainda atentar para o estado à época 
em que for aplicada uma determinada lei para se saber se ela ofende ou não 
a ordem pública, ou seja, a ordem pública deve ser contemporânea a lei a ser 
aplicável. Por fim, o referido autor ainda afirma que a ordem pública é uma 
realidade jurídica externa e exógena a qualquer norma jurídica.

É de se concordar ainda com Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald48 no sentido de que o conceito de ordem pública deverá envolver a 
teoria horizontal dos direitos fundamentais49, de modo que o seu conteúdo seja 

45  Dolinger. op.cit. p. 358 a 362.
46  Ibid. p. 363 a 364.
47  Ibid. p. 358 a 359.
48  Cristiano Chaves de Farias; Nelson Rosenvald. Direito Civil – Teoria Geral. p. 72. 
49  Como definem Juliana Augusta Medeiros Barro e José Roberto Freire Pimenta “[...] A eficácia 
horizontal diz respeito à incidência das normas jusfundamentais às relações privadas, havendo 
discussão se tal eficácia seria mediata ou imediata, isto é, se as normas de direito fundamental 
atingiriam os particulares, seja nos casos em que uma das partes ostenta poder econômico ou 
social, seja nas relações jurídicas entre iguais [...]”.
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permeado por princípios e normas constitucionais, evitando o acolhimento de 
uma norma estrangeira que gere um resultado inconstitucional. 

3.2. SOBERANIA NACIONAL

O art. 17 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro 
também menciona que outra limitação ao princípio da autonomia da vontade: 
a soberania nacional. Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli50, a conotação 
moderna que se atribui à expressão soberania é limitativa, de modo que o Estado 
possui o direito de se autogovernar. Nesse sentido, nenhum Estado, qualquer 
que seja a razão, poderá intervir nos assuntos interiores ou exteriores de outro.

Desse modo, a soberania de um Estado pode ser interna, quando 
se manifesta pelo fato dele poder impor e resguardar, dentro das fronteiras de 
seu território, suas decisões. Ela pode ainda ser externa, quando se analisa as 
relações do Estado com outros estrangeiros, em pé de igualdade com os outros 
atores da sociedade internacional. É por esta razão que, considerando esta 
última soberania, não existe uma soberania absoluta no plano internacional51.

O Estado, desse modo, como conclui Valério de Oliveira 
Mazzuoli52, não pode se obrigar internacionalmente a não ser pela sua própria 
vontade e dentro de sua esfera de competência.

José Afonso da Silva53, por sua vez, esclarece ainda que a soberania 
está prevista também no art. 1º da Constituição e no art. 170, inciso I do mesmo 
diploma, sendo fundamental ao conceito de Estado e também constituindo 
princípio da Ordem Econômica. Significa, segundo o referido autor, “[...] 
poder político, supremo e independente [...]”, de modo que é supremo, pois 
não se limita por nenhum outro na ordem interna, e independente, uma vez 
que não é obrigado a aceitar regras impostas por outros Estados, pois com eles 
está em pé de igualdade.

É preciso, contudo, esclarecer qual o propósito do conceito de 
soberania estatal estar elencado dentre as hipóteses de limitação da autonomia 
da vontade. E a isso Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald54 respondem 
que, embora as leis sejam editadas para incidirem apenas no território nacional, 
admite-se, sem que se possa ferir a soberania estatal nacional e a ordem 
internacional, apenas em certos casos a aplicação de lei estrangeira no território 
nacional e vice-versa.

50  Valério de Oliveira Mazzuoli. Curso de direito internacional público. p. 505.
51  Ibid. p. 505 a 506.
52  Ibid. p. 506.
53  José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 104.
54  Farias; Rosenvald. op.cit. p. 69.
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Do mesmo modo, é preciso salientar que nenhum Estado está obrigado 
a reconhecer decisões judiciais proferidas por órgãos estrangeiros apenas quando 
atendidos os elementos para compatibilização com a ordem jurídica interna55.

Portanto, pode-se concluir que a soberania nacional mencionada 
no art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vigente 
significa que a aplicação da lei estrangeira e das decisões de órgãos estrangeiros 
não poderão representar afronta ao poder político supremo e independente do 
Estado Brasileiro. 

Um exemplo seria a venda de instalações nucleares destinadas a 
lavra, ao enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio 
de minérios nucleares e seus derivados, cujo monopólio foi concedido à União 
Federal por força do art. 21, inciso XXIII da Constituição a um estrangeiro. 
Ora, por ser uma área estratégica e importante até para a segurança nacional, o 
Constituinte concedeu o monopólio das instalações nucleares à União, de modo 
que a sua venda a estrangeiro consistiria em clara ofensa à soberania.

Portanto, limitação da soberania se trata não apenas da não 
aceitação norma ou ato que ponha em risco a ordem jurídica interna, mas que 
também arrisque o poder político supremo e independente do Estado.

3.3. FRAUDE À LEI

A última limitação no direito brasileiro a ser tratada é a fraude à lei. Não 
há previsão no ordenamento jurídico da referida expressão, mas ela é plenamente 
aplicável ao direito brasileiro conforme será mais bem demonstrado a seguir. 

Nas palavras de Jacob Dolinger56, diz-se que há fraude à lei quando 
se utiliza de artifícios (como, por exemplo, a mudança de domicílio) apenas com 
o intuito de alterar o elemento de conexão que indicaria a lei aplicável. Assim, 
ela se destoaria da ordem pública ante o fato de que ela não necessita que a 
norma estrangeira se choque com a ordem pública interna, mas que apenas seja 
incompatível com todas as outras situações em que as partes não deveriam, no 
plano interno, tratar de modo oposto ao sentido da lei.

Jacob Dolinger57 ainda afirma que a fraude à lei pode ser considerada 
como um abuso de direito, ou seja, o contratante abusa de uma determinada 
faculdade apenas para fugir da lei que seria originalmente aplicável.

Adverte ainda Vladmir Oliveira da Silveira58 que a autonomia da 
vontade também se limita a coesão entre a escolha da lei aplicável e do foro 

55  Ibid. p. 73.
56  Dolinger. op.cit. p. 383 a 384.
57  Ibid. p. 384.
58  Silveira. op.cit. p. 6.



163

DIREITO INTERNACIONAL EM ANÁLISE - Volume 3

escolhido pelas partes para dirimir conflitos. Isto é, não poderiam os contratantes 
indicar um foro pelo mero fato de ser mais vantajoso aos seus interesses. Isto 
porque, o foro a ser escolhido tem que ser o mais apropriado para enfrentar a 
lide relativa a determinado conflito contratual. Desse modo, a escolha pelas 
partes de foro que não seja o mais adequado, em virtude da sua vontade, é 
denominada fórum-shopping.

Como se vê, no caso do fórum-shopping não se trata de aplicação 
da lei estrangeira, mas sim da escolha pelas partes de um foro para dirimir suas 
controvérsias decorrentes de um contrato que não é o mais adequado para tanto.

Desse modo, conforme Josiane Araújo Gomes59, é necessária a 
aplicação do princípio da proximidade previsto na Convenção Interamericana 
sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais e que consiste na aplicação 
da lei mais próxima quando não houver escolha pelas partes do direito aplicável 
ou se da escolha do mesmo for ineficaz a identificação de qual lei incidirá.

Jacob Dolinger60 ainda salienta que a fraude à lei é prevista pela 
Convenção de Haia de 1902 sobre Conflitos de Leis e Jurisdições em Matéria 
de Divórcio e de Separação de Pessoas que em seu art. 4º afirma que a lei da 
atual nacionalidade não pode ser invocada por qualquer dos cônjuges se ambos 
pertenciam à outra nacionalidade a época dos fatos.

Do mesmo modo, a Convenção de Haia de 1970 sobre o 
Reconhecimento de Sentenças de Divórcio e de Separação de Corpos que todo 
o Estado contratante poderá recusar o divórcio entre esposos que eram nacionais 
de Estados que não reconheciam a dissolução do matrimônio61.

Portanto, verifica-se que a fraude à lei é mais uma das limitações 
a autonomia da vontade, que impedem que a parte utilize tanto a lei quanto o 
foro que desejam se este não possuir qualquer relação com o contrato firmado. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que o princípio da autonomia da vontade se desenvolveu 
exponencialmente nas últimas décadas, sobretudo com o fenômeno da 
globalização, o qual diminuiu as distâncias entre as pessoas e os diferentes 
povos, especialmente em termos de comércio internacional.

O referido princípio ainda se desenvolveu em grande parte graças 
a doutrina internacionalista, em razão da falta de normas escritas de direito 
internacional. Sua evolução ocorreu, portanto, de um modo inverso ao comum, onde 
ele se estrutura no Direito Internacional para ser adaptado para o Direito doméstico.

59  Josiane Araújo Gomes. O princípio da autonomia da vontade e a cláusula hardship nos contratos 
internacionais comerciais, principalmente no âmbito do Mercosul. p. 9.
60  Dolinger. op.cit. p. 395. 
61  Ibid. p. 395.
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Definida a autonomia da vontade, pode-se dizer que é um princípio 
que envolve a auto-regulamentação realizada pelos próprios contratantes onde 
há, de um lado, a liberdade contratual, que delimita o conteúdo de um pacto e 
determinados contratos atípicos e, de outro, a liberdade de contratar, referente à 
capacidade de pactuar ou não um contrato e da escolha da outra parte contratante.

Com efeito, devendo as normas de jurídicas de natureza civil ser 
interpretadas à luz do art. 5º da Constituição, especialmente quanto possibilidade 
de não fazer algo senão em virtude de lei, a autonomia da vontade, que é um direito 
constitucional, não pode ser restringida sem previsão legal expressa, ou por meio de 
uma interpretação equivocada do art. 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro. E, tendo previsão constitucional, não poderia a autonomia da vontade 
ainda ser revogada por norma legal, mas apenas e de modo expresso por meio de 
uma emenda constitucional.

Por esta razão, entende-se no presente trabalho pela plena 
existência da autonomia da vontade no ordenamento jurídico brasileiro. Ora, 
não há dúvidas de que pensar o contrário seria ir na contramão do Direito 
Internacional, que há muito tempo se utiliza da autonomia da vontade para a 
expansão e evolução franca do comércio internacional, facilitando o diálogo 
entre os povos e conferindo às partes maior maleabilidade nas negociações. 

Ademais, quando se trata de autonomia da vontade e de suas 
limitações, não se pode deixar de mencionar os contratos de consumo e o marco 
a respeito do tema, que é a Convenção da Comunidade Econômica Européia 
sobre a lei aplicável ás relações contratuais de 1980, mais conhecida como 
Convenção de Roma, que entrou em vigor em 1991.

Outrossim, há ainda a limitação relativa aos contratos internacionais 
de trabalho, cuja proteção também é garantida pela Convenção de Roma, que aduz 
que a aplicação da autonomia da vontade não poderá ter como consequência a 
exclusão do obreiro da proteção das normas imperativas da lei que seria aplicável. 

Todavia, ainda que a princípio a referida Convenção possa ser 
favorável ao trabalhador, a previsão de aplicação da lei onde se contratou o 
obreiro pode dificultar ou até impossibilitar a concretização de alguns de seus 
direitos. Basta, nesse sentido, pensar na hipótese em que a lei do local de 
contratação seja muito menos favorável do que a lei estrangeira onde o obreiro 
chegou a prestar os serviços, pois o país onde o contrato foi celebrado possui 
uma proteção mitigada das relações trabalhistas. 

Além do mais, o art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro prevê três hipóteses de limitação da autonomia da vontade: soberania 
nacional, ordem pública e bons costumes.

Em primeiro lugar, a noção de ordem pública é instável, pois varia 
de um país para outro, alterando-se de acordo com a evolução dos costumes 
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sociais de cada local, razão pela qual é preciso atentar para o estado à época 
em que for aplicada uma determinada lei para se saber se ela ofende ou não a 
ordem pública. 

Já os bons costumes, enquanto a maioria da doutrina os trata 
juntamente com a há ordem pública, há quem diga que se referem apenas à 
moralidade social.

A soberania nacional, por sua vez, significa que a aplicação da lei 
estrangeira e as decisões de órgãos estrangeiros não poderão representar afronta 
ao poder político supremo e independente do Estado Brasileiro. 

Por fim, há fraude à lei que, muito embora não esteja prevista 
expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, a ele se aplica. A fraude á 
lei pode ser conceituada como a utilização de artifícios (como, por exemplo, a 
mudança de domicílio) apenas com o intuito de alterar o elemento de conexão 
que indicaria a lei aplicável.
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OS CONTRATOS INTERNACIONAIS E A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE 
HARDSHIP, FORÇA MAIOR E DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Bernardo Gonçalves Siqueira1

Sumário: Considerações Iniciais. 1. Os contratos internacionais. 1.1. 
Conceito de contrato. 1.2. O conceito e os requisitos dos contratos 
internacionais. 1.3. Os riscos nos contratos internacionais. 2. As cláusulas 
de mitigação de riscos supervenientes. 2.1. A cláusula de força maior. 2.2. 
A cláusula de hardship. 2.2.1. Teoria da imprevisão x teoria da incerteza: 
uma questão de improbabilidade. 2.3. Diferenças entre força maior e 
hardship. 3. As cláusulas limitativas de responsabilidades. 3.1. Objetivos. 
3.2. Cabimento. Conclusão. Referências.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na atualidade, sobretudo em face do crescente e sólido efeito 
da globalização, verdadeiro processo de aprofundamento internacional de 
integração econômica, social, cultural e política dos povos da humanidade, as 
relações jurídicas privadas passaram a desconhecer as barreiras territoriais locais 
e ganharam relevância a nível universal, sobrepondo-se as fronteiras dos Estados 
modernos. E cada vez mais se fazem expressivas as relações internacionais, com 
negócios complexos e que tomam parte em diversas localidades de nosso planeta.

Esse efeito demanda, assim, para uma maior segurança nas relações 
comerciais, a formalização dos negócios internacionais por meio de “contratos”. Não 
obstante, por transcender barreiras locais, como dito acima, tais instrumentos acabam 
por se revelar extremamente complexos, envolvendo estudo de mercados, elaboração 
de projetos, análise de documentos e balanços, estudo do sistema legislativo de mais 
de uma localidade, contratação de pessoal especializado, transferências de bens em 
diversos lugares, dentre inúmeros outros fatores expressivos.

Dessa forma, e ainda em maior relevância se comparado a negócios 
locais, a compreensão e a perfeita utilização dos instrumentos contratuais se faz 
essencial para o sucesso dos negócios havidos em âmbito internacional.

Ocorre que a concepção e a definição de “contrato internacional”, 
bem como de suas cláusulas, não é tarefa das mais simples. Sabe-se que a 
doutrina discrepa na solução da questão e as legislações tampouco conseguem 
dar fim as divergências que o tema comporta, se revelando, em certos casos, 

1  Mestrando em Direito Econômico pela PUC/SP. Pós-graduado em Direito Notarial e Registral 
pela ESNOR/MG e pelas Faculdades Milton Campos/MG. Graduado em Direito pelas Faculdades 
Milton Campos/MG. Advogado.
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até mesmo controvérsias entre si, por não apontarem uma uniformidade 
propriamente dita em sua conceituação, ao enfrentar o tema em questão, mas 
sugerirem soluções díspares.

Dessa forma, faz-se de extrema relevância o debate acerca dos 
contratos internacionais, bem como de alguns dos seus aspectos mais sensíveis, 
aos quais, sem se buscar esgotar o tema por completo, até em face de sua 
extensão, se propõe a apresentar uma análise no presente estudo.

1. OS CONTRATOS INTERNACIONAIS

O contrato é um instrumento jurídico por meio do qual os 
contratantes declaram um acordo de vontades por eles celebrados, acerca de 
um determinado objeto verificável dentro do mundo obrigacional, estipulando 
direitos e criando obrigações que deverão ser necessariamente respeitados por 
estes contratantes e que regularão a relação então havida por eles.

Um contrato torna-se internacional quando formalizado por 
entes conectados a mais de um sistema jurídico soberano, ou seja, quando 
relevante a mais de uma ordem jurídica, caracterizando-se, assim, o elemento 
da externalidade, em contraposição ao que sucede com os contratos internos, ou 
domésticos, que dizem respeito unicamente ao mesmo sistema jurídico.

Pois bem. Dito isto, imprescindível distinguir então o que seria o 
contrato doméstico e o que seria finalmente o contrato internacional, que aqui 
nos cabe como foco maior.

1.1. CONCEITO DE CONTRATO

Antes de se buscar compreender os contratos internacionais, 
conforme dito acima, cabe definir o que seria, inicialmente, um contrato.

Conforme define Maria Helena Diniz2, podemos compreender o 
contrato como sendo:

(...) o acordo entre a manifestação de duas ou mais 
vontades, na conformidade da ordem jurídica, 
destinado a estabelecer uma regulamentação de 
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, 
modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza 
patrimonial. 

2  DINIZ, Maria Helena.  Curso de direito civil brasileiro - teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais. São Paulo. Saraiva. 2008. p. 30.
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Pode-se afirmar que o contrato, inserido na ordem legal, se revela 
como uma espécie de negócio jurídico, ou seja, a formalização de vontades 
de pessoas distintas, dirigidas a um determinado fim comum e determinado 
conforme as regras nele previstas, bem como no ordenamento jurídico único a 
que se submete.

Assim é que Marcos Bernardes de Mello3 afirma que:

Os negócios jurídicos bilaterais se formam a partir 
de manifestações de vontade distintas, porém 
coincidentes, recíprocas e concordantes sobre o 
mesmo objeto.
(...)
Forma-se o negócio jurídico bilateral no momento em 
que os figurantes materializam o acordo. Em geral, há 
uma oferta (= proposta) e uma aceitação, negócios 
jurídicos unilaterais que se soldam pelo consenso.

Aprofundando-se na noção aqui apresentada acerca dos contratos, 
tem-se ser importante analisar tal instituto jurídico a partir das noções que 
orientam a direção política, econômica e cultural da sociedade – o que, aliás, 
cabe em qualquer análise de um instituto jurídico –, para não entender apenas o 
seu significado, mas também a sua função. Isso porque o conceito de contrato 
apresenta tanto a operação econômica que lhe é inerente, como a formalização 
do ato a que dá vida, ainda que tal formalização nem sempre se apresente 
como um fim em si mesmo, mas, antes, como sustentáculo de uma operação 
econômica, da qual representa a sua roupagem exterior.

Corroborando com tal linha, afirma Emílio Betti4 que os contratos 
têm sempre uma causa ou função econômica, vez que:

Quem promete, dispõe, renuncia, aceita, não pretende, 
pura e simplesmente, obrigar-se, despojar-se de um 
bem, transmiti-lo, adquiri-lo sem outro fim, não 
procura fazer tudo isso só pelo prazer de praticar um 
acto que seja fim em si mesmo. Mas procura sempre 
atingir um dos escopos práticos típicos que governam 
a circulação dos bens e a prestação dos serviços, na 

3  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo. Saraiva. 
2003. p. 198.
4  BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra 
Editora. 1969. v. II. p. 334.
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interferência entre as várias esferas de interesses que 
entram em contacto na vida social: obter um valor 
correspondente, trocar um bem ou serviço por outro, 
abrir crédito, doar, cumprir uma obrigação precedente, 
desinteressar-se de uma pretensão, transigir num 
processo, etc. 
(...) uma razão prática típica que lhe é imanente, uma 
‘causa’, um interesse social objectivo e socialmente 
verificável, a que ele deve corresponder.

Tem-se, portanto, que o contrato é um acordo de vontades, na 
conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações 
jurídicas de natureza econômica, tendo em vigor, dentre outros aspectos, o princípio 
da autonomia das vontades, a pacta sunt servanta, o consensualismo e a boa-fé.

1.2. O CONCEITO E OS REQUISITOS DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Pois bem. Visto o conceito de contrato, conforme apresentado 
acima, cabe aqui expor a noção de contrato internacional, a partir dos 
fundamentos em questão.

Conforme nos diz o nome, o contrato internacional tem as mesmas 
finalidades de um contrato doméstico – aquele firmado dentro de um único 
ordenamento jurídico, por serem todos os contratantes submetidos a apenas um 
sistema legal –, sendo igualmente uma espécie de negócio jurídico, com a diferença 
de que é celebrado entre sujeitos que pertencem a diferentes ordenamentos jurídicos, 
ou ainda quando envolva a sua execução, mais de um sistema legal.

Henri Batiffol5 ensina que um contrato será considerado um 
contrato internacional:

(...) quando, pelos atos concernentes à sua conclusão 
ou execução, ou ainda à situação das partes quanto à 
sua nacionalidade ou seu domicílio, ou à localização 
de seu objeto, tem ele liames com mais de um sistema 
jurídico.

Verifica-se, portanto, que os contratos internacionais guardam as 
mesmas características dos contratos domésticos, com a diferença de se inserirem em 

5 BATIFFOL, Henri. Aspects Philosophiques du Droit International Privé. Paris. Dalloz. 1956. p. 56.
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mais de um ordenamento jurídico. Em outras palavras, determinada relação jurídica 
pode estar em contato com mais de um sistema jurídico ou somente com um. Neste 
último caso, estaremos diante de um contrato doméstico; no primeiro caso, estaremos 
frente a um contrato internacional. Dessa forma, ainda que não seja tarefa de toda 
simples definir os contratos internacionais, certo é que já podemos perceber que estes 
formalizam determinada relação jurídica que esteja em contato com mais de um 
sistema jurídico, sendo este fato, então, um elemento essencial de dito instituto.

Nessa linha, é possível afirmar que o caráter internacional de um 
contrato só poderá ser verificado mediante uma situação de fato, na qual seja viável 
se determinar a amplitude do elemento “estrangeiro” na relação jurídica em análise.

E essa é, portanto, o principal diferencial entre contrato doméstico 
e contrato internacional: a existência do elemento estrangeiro, a partir do ponto 
de vista de um determinado ordenamento jurídico que também abrange o 
negócio formalizado no contrato.

No que toca, por sua vez, as semelhanças de ambos, temos que 
também os contratos internacionais devem observar, em sua essência, assim 
como os contratos de natureza puramente doméstico, alguns requisitos para 
validade do negócio jurídico, tal como (i) capacidade dos seus agentes; (ii) objeto 
lícito, possível, determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa 
em lei, tudo conforme o ordenamento jurídico que o regule. Assim é que, por 
exemplo, no caso de um contrato internacional regido e interpretado conforme 
as leis brasileiras, na conformidade do artigo 104 do Código Civil, estes serão os 
requisitos mínimos a emprestar eficácia ao negócio jurídico internacional em tela.

Aliás, cumpre destacar que para a perfeita segurança de um 
contrato internacional, é de suma importância a eleição da forma de resolução 
de controvérsias (e.g. arbitragem ou jurisdição), bem como a lei de sua regência 
(e.g. lei do local de execução do contrato ou lei do local de sua celebração). 
Sobre o tema, afirma Amilcar de Castro6 a importância de tais escolhas, na 
medida em que a lei de regência e o foro podem ser vistos como:

(...) o lugar onde se encontram as manifestações 
de vontade que determina o direito mais próprio 
para colocar as partes em situação de manifestar 
livremente seu consentimento e fornecer boas regras 
de exegese dessa manifestação.

Aplicam-se aos contratos internacionais, para a sua perfeita 
elaboração, basicamente as mesmas condições de um contrato doméstico, 
dentre as quais se podem destacar (i) qualificação das partes; (ii) descrição do 

6  CASTRO, Amílcar de. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956. p. 175.
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objeto, valor e prazo de execução (duração); (iii) garantias (pessoais e reais), 
se existentes; (iv) responsabilidades de cada parte contratante; (v) penalidades; 
(vi) Incoterms; (vii) condições suspensivas e resolutivas; (viii) forma de 
resolução de conflitos (arbitragem, mediação, dentre outras formas) e eleição 
de foro (qual ordenamento será aplicável), conforme já noticiado acima; e (ix)  
condições diversas (confidencialidade, propriedade intelectual, etc.).

Tem-se, portanto, que o contrato internacional é um acordo de 
vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma 
regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar 
ou extinguir relações jurídicas de natureza econômica, no qual se mostra presente o 
elemento do estrangeiro, ou seja, a inserção em mais de um ordenamento jurídico, 
seja pela origem diversa das partes, seja pela variedade territorial em sua execução.

1.3. OS RISCOS NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Feita essa definição dos contratos internacionais e apresentados os 
seus requisitos básicos, cumpre aqui a análise de uma peculiaridade de tais negócios 
jurídicos, qual seja, o risco vivenciado pelas partes contratantes, notoriamente 
maior na execução de um negócio internacional, haja vista o desconhecimento do 
todo referente ao ordenamento jurídico alienígena, diverso do seu natural.

Os negócios internacionais são, via de regra, extremamente 
complexos, envolvendo um estudo de mercados, elaboração de projetos, análise 
de documentos e balanços, estudo do sistema legislativo estrangeiro, contratação 
de pessoal especializado e transferências de ativos entre localidades.

Portanto, percebe-se que os negócios internacionais apresentam 
diversos riscos para as partes envolvidas. Enumeram-se, a título exemplificativo, 
alguns desses riscos: (i) desconhecimento de legislações; (ii) incidências 
tributárias diferentes; (iii) variação de idiomas e costumes; (iv) transferências 
de bens e ativos entre diferentes Estados; (v) diferenças de moedas e câmbios; 
(vi) emprego de tecnologias e mão-de-obra; (vii) situações supervenientes e 
eventos imprevisíveis ou improváveis; (viii) resolução de conflitos, etc.

A mitigação ou limitação dos riscos se revela, dessa forma, como 
interesse de todas as partes envolvidas em negócios internacionais, sendo verdadeiro 
mecanismo de segurança jurídica para a execução do contrato internacional.

É importante destacar que o meio mais eficaz de se obter a redução 
de tais riscos encontra-se já na fase pré-contratual, ou seja, no momento 
imediatamente anterior à sua assinatura, com a estipulação de condições que 
sejam certamente menos onerosas para as partes, como a estipulação, ainda em 
fase de propostas, por exemplo, das condições de execução do negócio.

Ademais, a elaboração do contrato é essencial para a formalização 
das responsabilidades das partes, prevendo o seu alcance inclusive acerca de 
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eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, ou mesmo desconhecido de um 
dos contratantes, por não ser inerente ao seu próprio ordenamento jurídico, nem 
tampouco aos seus costumes mercadológicos.

Dessa forma, os contratos internacionais devem contar, dentre outras 
condições, e para que possam transmitir um mínimo de segurança aos contratantes, 
com cláusulas que estipulem a mitigação de riscos supervenientes, contemplando 
as questões de força maior e adversidades (hardship), bem como cláusulas 
predeterminantes de responsabilidades (reparações e indenizações) e penalidades. Não 
se quer defender aqui que tais condições sejam as mais importantes em um contrato, 
mas certamente se inserem entre as mais sensíveis, razão pela qual se destaca, nessa 
oportunidade, as suas análises. Em contratos internacionais, elementos desconhecidos 
podem se apresentar com mais frequência, sendo a busca pela necessária segurança 
jurídica, um desafio ainda maior que em contratos domésticos!

Ademais, para a boa regulação de um negócio internacional, os 
contratos internacionais devem trazer disposições acerca das possibilidades de 
resolução pelas partes, além da forma de solução de controvérsias.

Passemos a analisar, então, e dentro das condições acima 
delimitadas, alguns dos aspectos mais sensíveis dos contratos: a superação 
de fatos supervenientes, mediante a pré-disposição de determinadas cláusulas 
contratuais, denominadas de força maior e hardship, bem como a limitação das 
responsabilidades das partes envolvidas.

2. AS CLÁUSULAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS SUPERVENIENTES

Para a solução de situações supervenientes e eventos imprevisíveis, o 
Direito emprega aos contratos duas condições essenciais, consistente nos institutos 
da (i) força maior e do caso fortuito, bem como da (ii) cláusula de hardship, ambas 
atinentes a regulamentar situações improváveis ou impossíveis de serem evitadas 
pelas partes contratantes, embora cada qual à sua forma, como veremos a seguir.

Quando se trata de responsabilidade contratual, portanto, o 
principal ponto a ser enfrentado pelas partes contratantes não está relacionado 
apenas e tão somente com a inexecução voluntária ou dolosa dos contratos, mas 
sim com o inadimplemento decorrente de causas imprevisíveis ou improváveis 
e alheias às suas vontades.

Há situações que facilmente podem ser previstas; outras, no entanto, 
fogem à previsibilidade, como é o caso dos desastres naturais, tais como incêndios, 
terremotos, erupções vulcânicas, inundações, epidemias, furacões, etc.

Existem, ainda, situações extraordinárias provocadas pela ação do 
próprio homem, como guerras, atentados terroristas, greves, motins, desastres 
econômicos como inflação, restrições governamentais, boicotes, mudança de 
moeda e taxa de câmbio, dentre outras.
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As cláusulas de força maior e as cláusulas hardship se ocupam 
dessas problemáticas, determinando qual o efeito dos eventos de natureza 
extraordinária sobre o direito e o dever das partes envolvidas nos contratos 
internacionais, razão da importância da sua análise, conforme se fará adiante.

2.1. A CLÁUSULA DE FORÇA MAIOR

A cláusula que lida da força maior e do caso fortuito trata de eventos 
imprevisíveis, capazes de afetar a execução do contrato por uma ou ambas as 
partes contratantes. Caio Mário7 difere tais institutos com as seguintes palavras:

(...) em pura doutrina distinguem-se estes eventos 
dizendo que o caso fortuito é o acontecimento natural, 
derivado das forças da natureza ou o fato das coisas, 
como o raio, a inundação, o terremoto ou o temporal. 
Na força maior há sempre um elemento humano, 
a ação das autoridades (factum principis), como 
a revolução, o furto ou roubo, o assalto ou, noutro 
gênero, a desapropriação.

Maria Helena Diniz8, por sua vez, distingue o caso fortuito e a 
força maior da seguinte forma:

(...) força maior a causa do dano é sempre conhecida 
porque decorre de um fato da natureza, ao passo 
que no caso fortuito o acidente advém de uma causa 
desconhecida ou de algum comportamento de terceiro 
que, sendo absoluto, acarreta a extinção das obrigações, 
salvo se as partes convencionaram o pagamento de 
alguma indenização ou se a lei estabelecer esse dever, 
nos casos de responsabilidade objetiva.

Veja-se que embora a classificação de ambos os autores se revele 
bastante parecida, ou seja, colocando-se um dos institutos como eventos naturais 
e o outro como eventos decorrentes da ação do homem, há que se notar que Caio 
Mário denomina o segundo exemplo de força maior, enquanto Maria Helena 
Diniz faz exatamente o inverso, chamando essa hipótese de caso fortuito.

7  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro. Editora Forense. 
1999. p. 303.
8  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo. Saraiva. 2006. p. 134.
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Em face da nomenclatura “força maior” e a sua interpretação de ser 
algo acima da vontade de alguém, opta-se aqui por classificar os eventos na linha 
de Maria Helena Diniz, afirmando-se, então, que a diferença entre o evento de 
força maior e o caso fortuito está no fato de que o primeiro decorre de um evento 
natural, enquanto o segundo manifesta-se a partir da ação do homem.

Recorrendo-se aos ensinamentos de Cláudio Finkelstein9, podemos 
diferenciar os institutos em questão da seguinte forma:

(...) o caso fortuito funda-se na imprevisibilidade; 
a força maior, na irresistibilidade; o caso fortuito 
é fato do homem; a força maior, fato da natureza; 
o caso fortuito exige prova, do devedor, de que ele 
teria adotado a necessária diligência; a força maior 
refere-se a acontecimento estranho ao devedor, que 
independe de investigação, o caso fortuito é referível 
ao círculo de ação do devedor; a força maior, a fato 
exterior; a força maior está no campo delitual da 
não-responsabilidade; o caso fortuito é passível de 
reparação; o caso fortuito conecta-se à impossibilidade 
relativa; a força maior, à impossibilidade absoluta.

Diferenciado ambos os institutos, importante apontar as suas 
manifestação práticas e os seus efeitos no mundo jurídico.

Para melhor ilustrar esse ponto, tome-se, por exemplo, o que diz 
a legislação brasileira a respeito do caso fortuito e da força maior, conforme 
artigo 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos 
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 
maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir.

Da mesma forma, assim determina o Código Civil francês, em seu 
artigo 1148:

9  FINKELSTEIN, Cláudio; GOUVEIA, Roberta Correia. Cláusula hardship: imprevisão ou 
incerteza. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 15. p. 63-72. 2006. p. 68.
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Article 1148. Il n’y a lieu à aucuns dommages et 
intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou 
d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner 
ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui 
était interdit10.

Também o Código Civil italiano trata de tal questão, conforme seu 
artigo 1785:

Art. 1785. Limiti di responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il 
deterioramento, la distruzione o la sottrazione
sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che 
sono al suo servizio o che gli rendono
visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa11.

Infere-se, assim, que o caso fortuito e a força maior são acontecimentos 
inevitáveis, que eliminam a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado 
pela vítima e a conduta do suposto agente causador do dano. Em regra, ocorrendo 
um ou outro, não haverá o dever de reparar os prejuízos daí resultantes, revelando-
se mesmo como uma excludente de responsabilidades.

Ocorre que tal regra sofre, em alguns casos, tratamento diverso, 
sobretudo se houver contratação garantindo a indenização nessas situações 
(quando então a parte expressamente se responsabilizará por tais eventos) ou 
se a lei expressamente excluir tal efeito, assim como ocorre nos artigos 737 
e 936 do Código Civil, em que se menciona apenas um deles, senão veja-se:

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários 
e itinerários previstos, sob pena de responder por 
perdas e danos, salvo motivo de força maior.

10  Tradução livre do autor: Artigo 1148. Não há lugar para reparação de danos quando, como 
resultado de força maior ou caso fortuito, o devedor for incapaz de dar ou fazer o que ele tinha, 
ou quando fez o que era proibido.
11  Tradução livre do autor: Artigo 1785: Limite de responsabilidade 
O Proprietário não se responsabiliza quando o dano, destruição ou roubo são devidos:
1) para o cliente, para as pessoas que o acompanham, que estão ao seu serviço ou que fazem  
visitar; 
2) por força maior;
3) pela natureza da coisa.
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Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o 
dano por este causado, se não provar culpa da vítima 
ou força maior.

Nos eventos regidos pelos dispositivos legais acima, apenas a força 
maior funciona como excludente da responsabilidade, não sendo a limitação 
atingida pelo caso fortuito, ou seja, aquele causado pela ação do homem.

Não obstante, ainda que previsto ou conceituado em determinadas 
legislações o que seja a força maior e o caso fortuito, necessário é estatuir o 
comportamento das partes nos contratos internacionais, sobretudo porque muitas 
vezes divergentes as legislações a este respeito como, por exemplo, no caso das 
normas brasileira e francesa, em que se menciona expressamente ambas as hipóteses, 
e a legislação italiana, que se limita a referir-se apenas à força maior, deixando a 
dúvida se aí se tem implícita tanto a ação do homem, quanto aquela que foge a este.

Ora, a fim de se empregar notória segurança jurídica nos contratos 
internacionais e garantir aos contratantes que não se responsabilizarão por eventos 
oriundos de força maior e/ou caso fortuito, importante se faz prever expressamente 
nos contratos o seu efeito, bem como determinar a forma de sua aplicação.

Usualmente, e conforme as práticas comerciais corriqueiras, é 
estabelecida a obrigatoriedade de notificação do evento, a forma de prova de 
sua ocorrência, a sanção para o caso de demora ou imperfeição na notificação, 
a exoneração da responsabilidade do devedor, a suspensão da execução do 
contrato ou a extensão de seu termo, a responsabilidade pelas despesas, a 
obrigação de tentar contornar os seus efeitos, seu término e os casos em que 
caberá rescisão ou renegociação quando inviável a continuidade do negócio.

Uma vez observados ao menos os itens elencados anteriormente, 
certamente se terá segurança jurídica no que diz respeito à responsabilização, 
ou não, das partes por eventuais casos fortuitos ou de força maior, eventos 
estes, a toda evidência, munidos do caráter da impossibilidade de se evitar ou 
impedir a sua ocorrência.

2.2. A CLÁUSULA DE HARDSHIP

As cláusulas de hardship se aplicam a situações de revisão de 
condições e obrigações contratuais, frequentes nos contratos internacionais e em 
particular nos de longa duração, podendo a expressão hardship ser livremente 
traduzida para o português como adversidade, infortúnio, necessidade ou 
privação (de fatos ou circunstâncias). 

Pode-se considerar a cláusula de hardship como um instrumento 
apto a permitir o equilíbrio do contrato, vez que, por meio dela, será possível a 
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interferência no contrato para promover a sua readaptação de forma a distribuir 
entre as partes os prejuízos decorrentes do desequilíbrio contratual, tornando 
novamente o contrato equilibrado.

Para Olavo Batista12, o conceito de cláusula de hardship, que alguns 
doutrinadores traduzem por cláusula de readaptação, assemelha-se à cláusula de 
força maior no tocante à imprevisibilidade e à inevitabilidade do evento. Dela se 
distancia, contudo, porque o evento gerador de hardship, ou endurecimento das 
condições, apenas torna mais onerosa a execução do contrato, desestabilizando, 
significativamente, o equilíbrio inicial, provocando a renegociação do contrato. 
Em outras palavras, o que diferenciaria uma e outra seria a onerosidade verificada 
imediatamente a ocorrência do evento, quando se tratar de cláusula de hardship, e 
a impossibilidade de cumprimento, quando se tratar da força maior.

Já Cláudio Finkelstein13 ensina que a cláusula de hardship:

(...) é criação moderna, que estabelece a obrigação 
de as partes renegociarem – de boa-fé – situações 
predeterminadas que normalmente obstariam à 
continuidade do contrato, visando redefinir escopo, 
prestações recíprocas ou necessidades particulares da 
obrigação.

Na cláusula de hardship está presente a incerteza da ocorrência do 
evento superveniente, o que, contudo, não impede o cumprimento da obrigação 
afetada. Ao contrário, o seu cumprimento poderá levar a ruína o patrimônio de 
uma das partes contratantes, obtendo a outra parte uma vantagem excessiva.

É caracterizada, pois, pelo desequilíbrio entre a prestação e a 
contraprestação originalmente pactuada, em face do dito evento superveniente. 
Ocorre, então, o rompimento do equilíbrio inicial do contrato.

Caio Mário14 elenca como requisitos para aplicação da cláusula de 
hardship, os seguintes:

a) vigência de um contrato de execução diferida ou 
sucessiva;
b) alteração radical das condições econômicas 
objetivas no momento da execução, em confronto 

12  BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: Uma Visão Teórica e Prática. São Paulo. 
Saraiva. 1994. p. 143.
13  FINKELSTEIN, Cláudio; GOUVEIA, Roberta Correia. Cláusula hardship: imprevisão ou 
incerteza. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 15. p. 63-72. 2006. p. 64.
14  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. Rio de 
Janeiro. Forense. 2000. v. 2. p. 100.
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com o ambiente objetivo no da celebração;
c) onerosidade excessiva para um dos contratantes e 
benefício exagerado para o outro;
d) imprevisibilidade daquela modificação.

Sucede que como nem todas as legislações prevêem expressamente 
as cláusulas de hardship, essas se apoiam na autonomia da vontade das partes. 
Assim, a admissibilidade da avença estará diretamente ligada a extensão em 
que determinado sistema jurídico contempla essa autonomia.

Presente a cláusula de hardship, poderão as partes solicitar um 
rearranjo do contrato no caso da situação de desequilíbrio efetivamente ocorrer.

As circunstâncias ensejadoras da modificação contratual, ao contrário 
da força maior ou do caso fortuito, conforme se verá mais profundamente adiante, 
não se devem a fatos da natureza ou de terceiros, mas especialmente da economia, 
ou seja, de circunstâncias mercadológicas e comerciais. Dessa forma, o fato do 
príncipe15 pode se incluir entre os eventos causadores da hardship. De qualquer 
forma, e consoante a classificação acima a respeito de tal instituto, temos que sua 
essência encontra-se no surgimento de uma onerosidade para uma das partes.

Não obstante a questão da onerosidade excessiva tem-se 
que nem todos os ordenamentos jurídicos tratam essa questão na linha 
apresentada pela cláusula em comento, ou seja, o restabelecimento da 
condição econômica. Tome-se como exemplo o ordenamento jurídico 
brasileiro, que trata a questão da onerosidade excessiva em seu Código 
Civil, mais precisamente nos artigos 478 a 480:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou 
diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 
a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução 
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação.

15  “Agravos econômicos resultantes de medidas tomadas sob titulação jurídica diversa da 
contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo desempenho vem a ter repercussão 
direta na economia contratual estabelecida na avença. É o chamado ‘fato do príncipe’, tomada 
a expressão com o âmbito específico a que se reporta Francis-Paul Bénoît, ao dizer: ‘Convém 
entender por ‘fato do príncipe’ os atos jurídicos e operações materiais, tendo repercussão sobre o 
contrato, e que foram efetuados pela coletividade que celebrou o contrato, mas agindo em qualidade 
diversa da de contratante’. O fato do príncipe não é um comportamento ilegítimo. Outrossim, não 
representa o uso de competências extraídas da qualidade jurídica de contratante, mas também não 
se constitui em inadimplência ou falta contratual. É o meneio de uma competência pública cuja 
utilização repercute diretamente sobre o contrato , onerando, destarte, o particular” (MELLO, 
Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. Malheiros. 2013. p. 654).
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Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o 
réu a modificar equitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem 
a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a 
sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de 
executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Veja-se que no caso da legislação brasileira, na ocorrência de uma 
situação de onerosidade excessiva para um dos contratantes – que se aplicaria 
aos contratos internacionais regidos por tal legislação – tem-se como regra para 
solução da questão, a resolução da avença, sendo a alteração da condição uma 
exceção, caso a outra parte concorde com a modificação da condição.

Ocorre que o conceito de hardship é justamente o oposto. E isso 
fica facilmente visível quando se analisa a questão da hardship segundo a 
UNIDROIT (Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado).

A disciplina do hardship nos Princípios do UNIDROIT, aliás, deu 
novo impulso ao seu reconhecimento e aplicação nos contratos do comércio 
internacional. Antes disso, a jurisprudência arbitral apenas reconhecia a existência 
do hardship como parte integrante da lex mercatoria, sob a denominação de rebus 
sic standibus, mas exprimia seus contornos de modo genérico e impreciso.

Desde 1994, multiplicaram-se as decisões arbitrais16 que, 
invocando os artigos 6.2.1 a 6.2.3 e 7.1.7 dos “Princípios”, deram precisão 
jurídica ao hardship, ora tratando-o como parte integrante da lex mercatoria, 
ora como uso do comércio internacional.

Aliás, as definições destes Princípios são bastante esclarecedoras, 
ao afirmar que “quando o cumprimento de um contrato torna-se mais oneroso 
para uma das partes, tal parte continua, ainda assim, obrigada a cumprir o 
contrato”, mas com o direito de “pleitear renegociações”. E a noção do que 
consistiria as hipóteses de hardship, é colocada como aquelas hipóteses “quando 
sobrevêm fatos que alteram fundamentalmente o equilíbrio do contrato, seja 

16  As of 1 January 2013 the total number of decisions referring in one way or another to the 
UNIDROIT Principles collected in the database UNILEX (www.unilex.info) was 308, 167 of which were 
arbitralawards and 141 court decisions. Since most of arbitral awards remain confidential, the number 
ofawards is in fact likely to be much greater.(UNIDROIT 2013. Study L – MC Doc. 1 Rev. Principles of 
International Commercial Contracts. Rome, 11-12 February 2013. Disponível em: <http://www.google.
com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAD&url
=http%3A%2F%2Fwww.unidroit.org%2Fenglish%2Fdocuments%2F2013%2Fstudy50%2Fmc%2Fs-
50-mc-01rev-e.pdf&ei=seibVeqEL8_W7QbP05aYAg&usg=AFQjCNHB4JLwxbTuTmRX7OgF_-t--
PS32g&sig2=Ly8X2-XiLCcURsiY8-U55Q&bvm=bv.96952980,d.ZGU>. Acessado em 07.07.2015).
Tradução livre: Em 1º de Janeiro de 2013, o número total de decisões referenciando de alguma forma 
aos Princípios da UNIDROIT levantado pelo acervo da UNILEX (www.unilex.info) foi de 308, das 
quais 167 foram decisões arbitrais e 141 decisões de tribunais arbitrais. Considerando-se que a 
maioria das decisões gozam de confidencialidade, este número pode ser em verdade muito maior.
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porque o custo do adimplemento da obrigação de uma parte tenha aumentado, 
seja porque o valor da contra-prestação haja diminuído, e: (a) os fatos ocorrem 
ou se tornam conhecidos da parte em desvantagem após a formação do contrato; 
(b) os fatos não poderiam ter sido razoavelmente levados em conta pela parte 
em desvantagem no momento da formação do contrato; (c) os fatos estão fora 
da esfera de controle da parte em desvantagem; e (d) o risco pela superveniência 
dos fatos não foi assumido pela parte em desvantagem”.

Afasta-se da ideia de força maior, tratada em tais princípios como 
a hipótese em “a parte inadimplente isenta-se de responsabilidade se provar que 
o inadimplemento foi causado por um obstáculo que escapa ao seu controle e 
que não poderia, razoavelmente, tê-lo levado em conta ao tempo da formação 
do contrato, ou ter-lhe evitado ou superado as consequências”.

Percebe-se, portanto, que ao contrário da previsão do Código Civil 
não há, no caso de hardship, uma rescisão do contrato, mas sim a sua revisão. 
Pode ser que a rescisão resulte de um consenso das partes, de uma via judicial, 
da arbitragem ou do interesse de terceiros, mas não é o objetivo da hardship 
determinar essa rescisão.

Seu objetivo, ao contrário, é mesmo a manutenção do contrato, 
mediante a revisão das condições econômicas das partes.

Cláudio Finkelstein17 corrobora essa afirmação, dizendo que:

(...) a cláusula hardship objetiva a renegociação 
dos termos do contrato, com a finalidade de criar 
condições que tornem possível a continuidade de sua 
execução apesar das alterações das circunstâncias, 
de acordo com o entendimento de Granziera, que 
conclui que a cláusula hardship é uma obrigação de 
meio, e não de resultado.

Tem-se, assim que a grande função e inovação do instituto em 
tela consiste na possibilidade de se objetivar o equilíbrio contratual, mesmo 
que diante de uma situação de onerosidade excessiva para uma das partes do 
contrato internacional, por meio da renegociação, revisão ou readaptação das 
condições do negócio, mediante acordo entre as partes.

17  FINKELSTEIN, Cláudio; GOUVEIA, Roberta Correia. Cláusula hardship: imprevisão ou 
incerteza. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 15. p. 63-72. 2006. p. 65.
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2.2.1. TEORIA DA IMPREVISÃO X TEORIA DA INCERTEZA: UMA QUESTÃO DE 
IMPROBABILIDADE

Conforme a doutrina mais clássica acerca da cláusula de hardship, 
essa se apoia no princípio da teoria da imprevisão, ou seja, tem sua origem na 
cláusula rebus sic stantibus. É o que se vê, por exemplo, da classificação de 
Jairo Silva Melo18, para quem tal instituto:

(...) possibilita um ajuste convencional na ocorrência 
de uma circunstância futura e imprevista no momento 
da conclusão do contrato, que viesse a causar uma 
alteração econômica de modo que a execução do 
contrato se tornasse impossível, seja temporária ou 
definitivamente e anormalmente onerosa para uma 
das partes.

Não obstante, afirma Orlando Gomes19 que a cláusula de hardship 
não se confunde com a aplicação da teoria da imprevisão, mas cuida-se de uma:

(...) técnica nova para encontrar adequada reação à 
superveniência de fatos que alterem a economia das 
partes [...] e para assegurar a continuação da relação 
em circunstâncias que, segundo os esquemas jurídicos 
tradicionais, poderiam levar à resolução do contrato.

A partir de tais leituras, é viável afirmar que a cláusula de hardship, 
embora algumas vezes colocada pela doutrina em consonância com algumas 
teorias ou institutos clássicos do direito civil, pode-se diferenciar destes, no 
qual se incluem a cláusula de correção monetária ou indexação, e da cláusula 
rebus sic stantibus, mais modernamente tratada como teoria da imprevisão. É o 
que, aliás, defende Cláudio Finkelstein20, senão veja-se:

Assim, entendemos que a cláusula hardship 
se enquadraria em uma teoria da incerteza ao 
invés da imprevisão, pois as características de 
imprevisibilidade e inevitabilidade se relacionam 
bem mais da força maior.

18  MELO, Jairo Silva. Contratos internacionais e cláusula hardship. São Paulo. Aduaneiras. 2000. p. 83.
19  GOMES, Orlando. A “hardship clause” no contrato de empreitada. Novíssimas questões de 
Direito Civil. São Paulo. Saraiva. 1984. p. 187.
20  FINKELSTEIN, Cláudio; GOUVEIA, Roberta Correia. Cláusula hardship: imprevisão ou 
incerteza. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 15. p. 63-72. 2006. p. 71.
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Defende-se, nessa linha, que ao contrário do caso fortuito e da força 
maior, que os eventos que levam a execução de uma cláusula de hardship não seriam 
na realidade eventos imprevisíveis, cujos efeitos não seriam possíveis de se evitar 
ou impedir. Ao contrário, tratam-se de eventos previsíveis, mas que sua ocorrência 
é vista como incerta e improvável pelas partes contratantes na hora da formalização 
do contrato, haja vista encontram-se em situação econômica conhecida.

A dinâmica e a complexidade dos negócios internacionais, como 
já visto, envolvem diversos riscos para as partes contratantes. Não obstante, 
a certeza e o conhecimento do momento econômico que vivenciam quando 
da assinatura do contrato internacional, dão às partes a certeza de estarem 
entrando em um negócio que se encontra dentro de condições favoráveis para 
ser celebrado. Contudo, alterações econômicas podem levar ao desequilíbrio, 
onerando excessivamente uma das partes. Trata-se, portanto, de um risco 
econômico não desconhecido, mas que é visto com uma chance mínima de 
ocorrer, e que, ademais, tem sua origem em fato alheio à vontade das partes.

Tanto isso é verdade, que a celebração de um contrato com tal 
cláusula já revela a noção econômica das partes. Portanto, fica a cláusula de 
força maior responsável por exonerar as partes de obrigações que fogem ao seu 
controle por razões naturais ou do homem, e a clausula de hardship responsável 
pelo restabelecimento de condições econômicas, no caso de onerosidade 
excessiva para uma das partes da relação negocial.

2.3. DIFERENÇAS ENTRE FORÇA MAIOR E HARDSHIP

Pelo que se viu, percebe-se que a substancial diferença entre a função 
de ambas as cláusulas aqui tratadas, é que no caso da força maior e do caso fortuito, 
o que se pretende é de fato afastar a responsabilidade das partes por eventos 
imprevisíveis, pela impossibilidade de cumprimento de determinada obrigação, 
enquanto que na cláusula de hardship se pretende em verdade restabelecer as 
condições econômicas originalmente contratadas, pois embora não seja a obrigação 
de impossível cumprimento, a sua execução pode levar uma das partes a absorver 
uma onerosidade excessiva, podendo levá-la a descrédito comercial.

Irineu Strenger21 se posiciona acerca da matéria, com as seguintes 
colocações: 

(...) à medida que ambas devem ser imprevisíveis 
e inevitáveis, mas, enquanto a força maior torna, 

21  STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo. LTr. 1998. p. 250.
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normalmente, impossível a execução do contrato, a 
circunstância hardship o torna substancialmente mais 
oneroso para uma das partes. A economia do contrato 
fica afetada, sendo, porém, possível executá-lo.

Recorrendo-se uma vez mais aos ensinamentos de Cláudio 
Finkelstein22, podemos diferenciar os institutos em questão da seguinte forma:

Embora tanto a força maior quanto a hardship seja 
considerada por Irineu Strenger como exonerativas 
de responsabilidade, diferenciam-se em razão do 
fato gerador, pois na hardship o endurecimento das 
condições apenas onera de forma mais acentuada a 
execução do contrato.
Por outro lado, a força maior decorre de fenômenos 
muitas vezes ocasionados por fatos naturais, enquanto 
que a hardship geralmente é decorrente de fatos 
relacionados à ordem econômica ou comercial.
Outrossim, a ocorrência do fato que gera a força 
maior suspende os efeitos do contrato, enquanto que 
na teoria revisionista o contratante não está impedido 
de cumprir determinada prestação, todavia uma das 
partes está sendo penalizada sobremaneira em função 
do desequilíbrio contratual, mas isso não impede que, 
durante a revisão das condições do contrato, as partes 
continuem a executá-lo.
Por fim, enquanto a consequência da força maior 
poderá ser a resolução do contrato pela impossibilidade 
absoluta de cumprimento das obrigações, no caso da 
hardship a situação é diversa, pois a pretensão é a 
renegociação para o retorno do equilíbrio contratual 
entre as partes.

Tem-se, portanto, que a solução empregada por uma e outra 
hipótese se revela distinta, assim como a sua natureza, não podendo ambas 
receber tratamento igual pela ciência jurídica.

22  FINKELSTEIN, Cláudio; GOUVEIA, Roberta Correia. Cláusula hardship: imprevisão ou 
incerteza. Revista de Direito Internacional e Econômico. v. 15. p. 63-72. 2006. p. 69.
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3. AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RESPONSABILIDADES

A realização de negócios seguros interfere direta e positivamente 
no resultado das empresas. A sua celebração por meio de contratos transparentes 
e capazes de prever soluções para acontecimentos supervenientes revela-se uma 
ferramenta importante e até mesmo indispensável para o sucesso empresarial, 
conforme já visto anteriormente.

As ferramentas modernas do direito contratual propiciam, diante 
da apuração prévia do potencial de risco, amenizar e até mesmo evitar os 
prejuízos que possam advir do negócio. Fazer uso delas, dentro dos limites da 
legalidade, pode ser o diferencial entre uma negociação bem ou mal sucedida.

Assim, atualmente, o direito contratual tem se dedicado ao 
estudo da equalização dos riscos, mediante a predeterminação das quantias 
indenizatórias, a fim de limitar as possíveis perdas. Esse aspecto é tão relevante 
quanto as próprias contrapartidas do negócio em si, bem como das cláusulas 
anteriormente analisadas, voltadas a superar dificuldades supervenientes.

Dessa forma, passa-se a análise das cláusulas limitativas de 
responsabilidades, que se revelam como mais um mecanismo de segurança 
jurídica nas tão complexas relações internacionais modernas, a qual vem sendo 
empregada com primariedade nos negócios internacionais e a qual o direito 
internacional não pode deixar de aplicar tratamento específico.

3.1. OBJETIVOS

O dever indenizatório, ou de reparação, é a consequência da 
inexecução de um negócio jurídico, ou seja, o descumprimento de uma obrigação 
contratual pela mora ou pelo seu inadimplemento (como má performance na 
execução), gerando o dever de reparação do dano pela parte infratora.

O dever de reparação decorrente da inexecução do contrato pelo 
infrator deve, portanto, ser proveniente da violação de uma obrigação contratual, 
sendo necessária a presença de nexo de causalidade, ou seja, a relação direta de 
causa e efeito entre o fato gerador da responsabilidade e o dano sofrido.

A cláusula de não indenizar consiste em afastar, prévia e bilateralmente, 
a aplicação de uma obrigação ao seu caso, dispensando o devedor da mencionada 
reparação. Silvio de Salvo Venosa23 a conceitua da seguinte forma:

(...) trata-se da cláusula pela qual uma das partes 
contratantes declara que não será responsável por 

23  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 
São Paulo. Atlas. 2003. p. 51.
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danos emergentes do contrato, seu inadimplemento 
total ou parcial. 
(...) trata-se da exoneração convencional de reparar 
o dano.

Carlos Roberto Gonçalves24, ao seu turno, afirma que:

(...) a cláusula de não indenizar consiste em um 
acordo de vontades pelo qual se convenciona que 
determinada parte não será responsável por eventuais 
danos decorrentes de inexecução ou execução 
inadequada do contrato.

Já Aguiar Dias25 afirma que tal cláusula tem função de alterar, em 
benefício do contratante, o jogo dos riscos, pois estes são transferidos para a 
vítima. Vê-se, pois, que a finalidade da cláusula de não indenizar é justamente 
afastar por completo a obrigação de reparar danos causados durante a execução 
de um contrato, pela parte infratora.

Não obstante, ainda que seja essa a medida mais extrema no que toca 
a limitação de responsabilidades, têm-se, na realidade, diversas modalidades de 
limitação de responsabilidade passíveis de contratação e comumente utilizadas 
em contratos internacionais, das quais se pode mencionar a (i) própria cláusula de 
não indenizar, acima classificada; a (ii) cláusula limitativa de responsabilidade, 
que se difere por não afastar totalmente o dever indenizatório, mas limitá-lo a 
um determinado valor ou percentual; o (iii) liquidated damages¸ oriundo do 
common law, e que consiste em um montante pré-fixado no contrato para as 
perdas e danos, no caso de eventual descumprimento do ajustado, ou seja, uma 
vez verificada a conduta irregular, paga-se o montante ajustado e libera-se o 
devedor; a (iv) exclusão de determinadas espécies de danos da responsabilidade 
das partes, tal como não permitir indenização por danos indiretos, danos 
consequenciais26 e lucros cessantes; (v) a contratação de que o contrato se 

24  GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo. Saraiva. 2010. p. 823.
25  DIAS, Aguiar. Cláusula de não indenizar. Rio de Janeiro. 1995. p. 35.
26  Embora mencione-se a existência dos danos consequenciais, este não é reconhecido em 
diversos ordenamentos jurídicos, como é o caso do sistema brasileiro. Exemplificando-o, para 
melhor esclarecimento, pode-se imaginar um menor que recebe pensão de seu genitor, estipulada 
em 30% de seu salário, e que vem a ser dispensado sem justa causa. Caso fossem admitidos 
os danos consequenciais no Direito Brasileiro, tal menor poderia pleitear, em seu nome e por 
meio de seu curador, a reintegração de seu genitor em seu emprego, para que pudesse manter 
o pagamento de sua pensão alimentícia. Ou seja, como consequência da dispensa imotivada, o 
menor é penalizado com a impossibilidade de não receber pensão por determinado período, até 
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revela como a totalidade do ajustado entre as partes, instituto mais conhecido 
no common law como entire agreement clause, cuja finalidade é manter todo e 
qualquer remédio no contrato, afastando-se eventuais alternativas oriundas da 
legislação; e (vi) a estipulação de garantias e indenizações prévias (warranties 
and indemnities), limitando os danos a, por exemplo, o valor de um seguro pré-
contratado ou a execução de uma fiança bancária.

Tem-se, portanto, que a limitação de responsabilidades consiste em 
dar às partes maior conhecimento e dimensão de eventuais prejuízos incorridos 
durante a execução de um contrato. Por meio da sua estipulação, mediante o 
acerto em determinada cláusula contratual, as partes contratantes já ingressam 
na execução do negócio conhecendo de antemão um eventual passivo pela 
inexecução ou execução imperfeita de suas obrigações.

Ao contrário da cláusula excludente de limitação, que afasta toda 
e qualquer responsabilidade de uma das partes pelos danos por ela ocasionadas, a 
cláusula limitativa, bem como as demais opções acima mencionadas, se revelam como 
uma pré-liquidação de danos para as partes, que não estará sujeita a uma situação de 
inviabilidade econômica na execução do contrato, pois um eventual passivo já será 
conhecido de antemão e já poderá inclusive se encontrar amparado em uma garantia. 
Nessa hipótese, não se excluía responsabilidade da parte por completo, mas apenas a 
limita, no intuito de gerar uma segurança jurídica e econômica.

3.2. CABIMENTO

Acerca do cabimento das mencionada cláusulas limitativas de 
responsabilidades contratuais, cumpre mencionar a legislação da Inglaterra e País 
de Gales, consistente no Unfair Contract Terms Act 1977 - UCTA, haja vista ser a 
mais conhecida fonte do regime jurídico da statutory law, relacionada às cláusulas 
exoneratórias ou de limitação da responsabilidade contratual no common law.

O UCTA não se destina apenas a regular, genericamente, os unfair 
contract terms, sendo o seu âmbito de aplicação mais amplo, pois se ocupa daqueles 
institutos que têm por objeto excluir ou limitar a responsabilidade do devedor em 
alguns tipos de contratos e também trata do regime dos avisos (notices) destinados 
a afastar a negligence liability de certas partes, ainda que essa responsabilidade não 
tenha por fundamento o descumprimento do contrato e a sua exclusão não tenha 
base no acordo de vontades, mas sujeitem a pessoa que o exerça a uma consequência 
desvantajosa ou, ainda, excluam regras sobre prova ou processo.

que seu genitor se recoloque no mercado de trabalho. E tal situação o autorizaria a pleitear a 
mencionada reintegração em nome próprio, embora totalmente estranho a relação de emprego 
entre seu genitor e o então empregador que o dispensara. Contudo, essa figura não é vislumbrada 
no Direito Brasileiro. Já os danos diretos, indiretos e lucros cessantes, sim.
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O Act absolutamente proíbe cláusulas que afastem a responsabilidade 
por negligence em caso de morte ou dano pessoal e as notices com idêntico objetivo. 
Quanto às demais excludentes da negligence liability estão elas subordinadas à 
prova eficaz de que a cláusula satisfaz o requisito da razoabilidade. 

Pode-se, assim, considerar-se o UCTA como uma das fontes mais 
importantes para o reconhecimento e cabimento das cláusulas limitativas de 
responsabilidades em contratos internacionais.

Mas não apenas ela se revela como uma fonte legal acerca do tema. 
Comparando-a ao direito brasileiro, por exemplo, temos igualmente certas 
disposições aptas a permitirem a utilização de tal mecanismo em contratos 
regidos pela lei nacional.

Como exemplo, tem-se o artigo 946 do Código Civil, que assim prevê

Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver 
na lei ou no contrato disposição fixando a indenização 
devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas 
e danos na forma que a lei processual determinar.

Veja-se que tal dispositivo, assim como no Act, permite às partes 
estipular previamente os montantes de indenizações, o que, por conseguinte, 
cria a possibilidade de se impor um limite, deixando claro o teto indenizatório 
a ser arcado por uma parte em favor da outra.

Conforme se depreende da Lei brasileira, existem alguns 
requisitos a serem respeitados para que a cláusula de não indenizar/limitativa 
de responsabilidade seja considerada plenamente válida pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, quais sejam: (i) não colisão com preceito de ordem pública; 
(ii) ausência de intenção de afastar obrigação de indenizar inerente ao objeto 
essencial do contrato; (iii) inexistência do escopo de eximir o dolo ou a 
culpa grave do causador do dano, o que também se verifica na UCTA; (iv) 
bilateralidade de consentimento; e (v) igualdade de posição das partes.

Não obstante, existem casos de notória afastabilidade da cláusula 
limitativa de responsabilidade no direito brasileiro. O Código de Defesa do 
Consumidor, por exemplo, em seu artigo 2527, afasta a aplicação dessa cláusula, 
devido à situação de hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor.

Por sua vez, a súmula nº 161 do STF28 afirma que não há possibilidade 
de aplicação da cláusula de não indenizar no contrato de transporte.

Nas relações de transporte aéreo é vedada tal condição, conforme 
previsão disposta no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7565/86, art. 247).

27  Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 
obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
28  Contrato de Transporte - Cláusula de Não Indenizar. Em contrato de transporte, é inoperante 
a cláusula de não indenizar.
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Finalmente, cumpre trazer ao leitor o posicionamento das cortes 
superiores brasileiras, demonstrando novamente o cabimento de tais cláusulas no 
ordenamento jurídico nacional, eis que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 
é “válida a cláusula do contrato de transporte marítimo que estipula limite máximo 
indenizatório em caso de avaria na carga transportada, quando manifesta a igualdade 
dos sujeitos integrantes da relação jurídica”29, conquanto já a tenha afastado em 
relações consumeiristas, ao fundamento de que “os limites indenizatórios constantes 
da Convenção de Varsóvia não se aplicam à relações jurídicas de consumo” a quais 
merecem “reparação integral dos prejuízos sofridos”30.

Como se vê, uma vez respeitadas às condições de pactuação das 
cláusulas limitativas de responsabilidades, essa passa a se revelar válida no âmbito 
das relações comerciais internacionais. Ademais, em face da notória segurança 
jurídica que trazem à relação contratual, são de imperiosa necessidade de emprego.

CONCLUSÃO

Como se verificou ao longo do presente estudo, é de se afirmar 
que com o fenômeno da globalização, viu-se nascer um enorme aumento nas 
relações comerciais internacionais. E tal crescimento trouxe alguns riscos para 
as relações negociais, sobretudo no que toca as inseguranças na execução dos 
contratos internacionais, seja do ponto de vista político-econômico, como 
também do ponto de vista jurídico, mormente no que tange às questões de 
validade e exequibilidade dos contratos, lei aplicável, responsabilidades, etc.

Em face disso, o direito internacional e os costumes comerciais 
globais emprestam novas soluções para a mitigação de riscos, tudo em busca da 
mencionada segurança nas relações internacionais. E cabe ao exegeta buscar a 
fundo o conhecimento de tais mecanismos, para deles tirar o máximo de proveito 
possível. É o que se vê, por exemplo, quando do emprego das mencionadas 
cláusulas de força maior e cláusulas de hardship, bem como daqueles condições 
limitadoras das responsabilidades das partes contratantes.

Portanto, temos a disposição dos agentes do comércio internacional, 
diversos mecanismos que podem e devem ser usados a seu favor e em prol do 
negócio em si, tudo em benefício da redução da complexidade e dos riscos de 
se adentrar e se manter em um ambiente desconhecido e diferente, ou seja, o 
ambiente estrangeiro, sem que isso afete a continuidade das relações e o avanço 
da globalização.

29  STJ. REsp 1076465/SP. Ministro MARCO BUZZI. Quarta Turma. DJe 25/11/2013.
30  STJ. REsp 218288/SP. Ministro WALDEMAR ZVEITER. Terceira Turma. DJ 16/04/2001 p. 105.
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INTRODUÇÃO

Não são raros os casos em que se verifica a necessidade da 
administração pública em garantir a continuidade de determinados contratos 
administrativos, em face da ocorrência de eventos determináveis que pudessem 
resultar no desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Esta necessidade se apresenta diante de contratos administrativos, 
normalmente que necessitam um prazo de vigência mais extenso, tais como, 
aqueles que têm por objeto a construção de usinas hidrelétricas, a concessão de 
exploração de estradas ou de serviços telecomunicação ou de serviços públicos 
essenciais, e que, por isso, são mais suscetíveis a eventos futuros e que possam 
sofrer um desequilíbrio econômico-financeiro.

Neste cenário, o presente estudo pretende analisar a viabilidade da 
adoção das cláusula de hardship nos contratos administrativos, apontando os 
limites para a sua utilização.

Para realizar esta abordagem dever-se-á analisar preliminarmente: 
o conceito e a natureza da cláusula de hardship, a diferenciação cláusula de 
hardship e força maior, a cláusula de hardship e eventos de imprecisão e 
incerteza, classificação da cláusula de hardship, para os casos em que preveja 
a obrigação das partes renegociarem obrigações contratuais em face de eventos 
predeterminados que obstariam à continuidade do contrato, bem como para as 
hipóteses em que a cláusula de hardship define previamente mecanismos ou até 

1  Advogado. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestrando 
em Direito das Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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mesmo fórmulas para que sejam readequadas as condições de cumprimento do 
contrato, nestas mesmas situações predeterminadas que normalmente obstariam 
a continuidade do contrato.

1. CLÁUSULA HARDSHIP

1.1. ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA

De origem anglo-saxã, as cláusulas de hardship são resultado da 
evolução dos contratos comerciais internacionais, usualmente pactuadas nos 
contratos de longa duração. Em artigo de Cláudio Finkelstein, de acordo com 
Maria Luiza Granziera2 “considera-se hardship uma situação em que a alteração 
de fatores políticos, econômicos, financeiros, legais ou mesmo tecnológicos 
que vigoravam na época da celebração do contrato resulta em consequência 
danosa para uma das partes”.

Assim as cláusulas de hardship se apresentaram e se apresentam 
como uma alternativa às cláusulas resolutivas e às cláusulas exonerativas de 
responsabilidade, na ocorrência de eventos que impossibilitam a execução de 
determinada(s) obrigação(ões), com o objetivo de assegurar a continuidade  
do contrato. 

As cláusulas de hardship se fazem necessárias nas hipóteses em que 
a necessidade de preservação do contrato se sobrepõe à resolução do contrato. 
Esta situação é verificada principalmente nos contratos de longa duração. Objeto 
de estudo de diversos autores nacionais3, destacamos as palavras de Vladimir 
Oliveira da Silveira4:

Cláusula de hardship surge como instrumento para 
resguardo da segurança jurídica das partes contratantes 
em situações de inexecução da obrigação contraída, 
por motivos alheios à vontade das partes, visto que 

2  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Contratos internacionais: negociação e renegociação. In: 
FINKELSTEIN, C., GOUVEIA, R.C. Cláusula Hardship: Imprevisão ou Incerteza?. Revista de 
Direito Internacional Econômico. Ano IV – Nº 5, Abr.Maio.Jun/2006.
3  ARAUJO, Nadia de. Contratos Internacionais. 3. ed. Rio de Janeiro: Renova, 2004. BAPTISTA, 
Luiz Olavo. Dos contratos internacionais - uma visão teórica e prática. São Paulo:Saraiva, 1994. 
FINKELSTEIN, C., GOUVEIA, R.C. Cláusula Hardship: Imprevisão ou Incerteza? In: Revista 
de Direito Internacional Econômico. Ano IV – Nº 5, Abr.Maio.Jun/2006. STRENGER, Irineu. 
Contratos internacionais do comércio, 4ed. São Paulo: LTr. 2003.
4  SILVEIRA, Vladimir Oliveira da. A cláusula de hardship nos contratos de comércio internacional. 
In: XIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2006, Fortaleza. Disponível em http://www.
conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Vladmir%20Oliveira%20da%20Silveira.pdf. Acessado 
em 17 de novembro de 2014.
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nem todos os países aceitam, em seu ordenamento 
interno, a teoria da onerosidade excessiva, aplicando 
em maior ou menor grau o princípio do pacta 
sunt servanda. O que se observa é que relegar ao 
ordenamento de cada contratante a solução de um 
conflito desta proporção desestruturaria ou pelo 
menos diminuiria um dos maiores anseios das partes 
ao celebrarem contratos internacionais, qual seja, 
a segurança jurídica. Dessa forma, são as hardship 
clauses originárias das teorias da onerosidade 
excessiva e da imprevisibilidade, visando dirimir 
as incertezas geradas pelos riscos incontroláveis 
inerentes aos contratos de longo prazo, possibilitando 
a aplicação do princípio da obrigatoriedade (pacta 
sunt servanda) na justa medida.

Para melhor interpretação das cláusulas de hardship que surgem 
como um mecanismo para a continuidade do contrato diante da ocorrência de 
determinados eventos, é importante conceituar o que são tais eventos (hardship). 
Para as definições constantes dos Princípios do UNIDROIT - Instituto para a 
Unificação do Direito Privado, notadamente em seu art. 6.2.25, verifica-se a 
hardship na seguinte situação:

ARTIGO 6.2.2 (definição de HARDSHIP)
Há hardship, onde a ocorrência de eventos altera 
fundamentalmente o equilíbrio do contrato, quer 
porque o custo do desempenho de uma parte aumentou 
ou porque o diminui o custo do desempenho de uma 
parte, e
(a) os eventos ocorrem ou tornar-se conhecida a parte 
em desvantagem após a celebração do contrato;
(b) os eventos não poderiam ser previstos pela parte 
em desvantagem no momento da celebração do 
contrato;
(c) os eventos estão além do controle da parte em 
desvantagem; e

5  Tradução livre do autor. Princípios do UNIDROIT - Instituto para a Unificação do Direito 
Privado, notadamente em seu art. 6.2.2. Disponível em http://www.unidroit.org/instruments/
commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-
hardship/1058-article-6-2-2-definition-of-hardship. Acessado em 17 de novembro de 2014.
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(d) o risco de os eventos não foi assumido pela parte 
em desvantagem.

Desta forma, de acordo com a definição geral sugerida pela UNIDROIT, 
na interpretação de Vladimir Oliveira da Silveira6, são elementos que caracterizam 
a cláusula de hardship: (i) imprevisibilidade do evento; (ii) inevitabilidade; (iii) 
exterioridade em relação à vontade das partes; (iv) grande dificuldade na execução 
do contrato; (v) onerosidade excessiva de uma das partes quando do cumprimento 
da obrigação e, consequentemente; e (vi) desequilíbrio contratual.

Cumpre ressaltar que a própria UNIDROIT esclarece que a 
proposta de definição de evento hardship constante do artigo 6.2.2. serve 
como cláusula geral, bem como reconhece que os contratos internacionais 
normalmente se valem de definições mais precisas e elaboradas e que, neste 
diapasão, é recomendável que as partes ao utilizarem a definição sugerida pela 
UNIDROIT, façam ajustes e adaptações para que se apliquem de forma mais 
precisa ao negócio jurídico que estiver sendo celebrado7.

De fato, a definição do artigo 6.2.2 dos Princípios da UNIDROIT 
merece uma revisão, principalmente no que se refere a inclusão da 
imprevisibilidade do evento, tema que foi melhor aprofundado por Cláudio 
Finkelstein8 e Vladimir Oliveira da Silveira9 que com muita propriedade 
esclarecem que os eventos de hardship devem ser restritos aos eventos sujeitos 
à teoria da incerteza, e não à teoria da imprevisão, uma vez que a cláusula de 
hardship deverá prever a sua hipótese de incidência, efeitos e consequências, o 
que seria impossível no caso dos eventos imprevisíveis, contudo, neste último 
caso deve-se aplicar os casos de força maior.

Sob os aspectos de direito civil, podemos aferir que a cláusula 
de hardship deve ser interpretada como cláusula suspensiva prevista no artigo 
12110 do Código Civil Brasileiro, subordinada a evento futuro e incerto, uma 

6  SILVEIRA, Vladimir Oliveira da. DOMINGOS, Salete de Oliveira Os riscos nos contratos 
internacionais: a Cláusula hardship e a probabilidade. In: Adriana Silva Maillart e Simone 
Gasperin de Albuquerque (cord.). Atualidades e tendências em direito do comércio internacional: 
em homenagem a Welber Barral” – No prelo (p. 12)
7  Hardship and contract practice. Disponível em http:// http://www.unidroit.org/instruments/
commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-
hardship/1058-article-6-2-2-definition-of-hardship. Acessado em 17 de novembro de 2014.
8  FINKELSTEIN, C., GOUVEIA, R.C. Cláusula Hardship: Imprevisão ou Incerteza? In: Revista de 
Direito Internacional Econômico. Ano IV – Nº 5, Abr.Maio.Jun/2006.
9  SILVEIRA, Vladimir Oliveira da; DOMINGOS, Salete de Oliveira. Os riscos nos contratos 
internacionais: a Cláusula hardship e a probabilidade. In: Adriana Silva Maillart e Simone Gasperin 
de Albuquerque (cord.). “Atualidades e tendências em direito do comércio internacional: em 
homenagem a Welber Barral” – No prelo.
10  Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das 
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vez verificada a onerosidade excessiva de uma das partes, conforme regulado 
nos artigos 478 a 480 do Código Civil Brasileiro11.

1.2. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

1.2.1. CONCEITO

Diante das considerações acima, poderíamos definir as cláusulas de 
hardship como cláusulas subordinada a evento futuro e incerto, que decorra no 
desequilíbrio do contrato, tendo esta cláusula como objetivo criar mecanismos 
para a continuidade do contrato, seja pode meio da readequação do contrato, 
de acordo com critérios pré-definidos pelas partes, seja por meio da obrigação 
das partes renegociarem o contrato, no intuito de repactuarem as cláusulas 
anteriormente acordadas, no intuito garantir o cumprimento do contrato, desde 
que reestabelecido o equilíbrio contratual.

Desta forma, podem-se extrair duas classes de cláusula de hardship, 
conforme abaixo descritas12.

1.2.2. CLÁUSULAS HARDSHIP DE RENEGOCIAÇÃO

Podem ser classificadas como cláusulas hardship de renegociação 
as cláusulas que preveem a obrigação das partes renegociarem os termos e 
condições do contrato diante de um evento de hardship.

Usualmente, seja por meio de câmaras de mediação, seja por 
procedimento ad hoc, as partes estipulam que esta obrigação de renegociação do 
contrato ocorra por meio de mediação, ou seja, com o auxílio do mediador que 
deverá encontrar pontos de convergências entre as partes, no intuito de que as 
partes possam, por elas próprias, encontrarem uma solução para a continuidade 
do contrato e para que seja restabelecido o equilíbrio contratual.

partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 
11  Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as 
condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a 
sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
12  Ressaltamos que para FINKELSTEIN, C., GOUVEIA, R.C. Cláusula Hardship: Imprevisão 
ou Incerteza? In: Revista de Direito Internacional Econômico. Ano IV – Nº 5, Abr.Maio.Jun/2006, 
somente são consideradas cláusula de hardship as cláusulas que não são de execução automática 
e que “necessitam da provocação da renegociação do contrato, quando constatada a alteração que 
provocou o desequilíbrio contratual.”
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Nesta situação, somente depois de decorrido o prazo para 
repactuarem dos termos e condições contratuais, será possibilitado às partes 
resolverem o contrato.

Na hipótese de sucesso das cláusulas hardship de renegociação, 
com a definição de novas obrigações, direitos e responsabilidades, salvo 
a interpretação do caso concreto e da vontade das partes expressa nos 
documentos que instrumentalizarem esses novos termos e condições, de acordo 
com a legislação brasileira, esta nova repactuação deve receber o tratamento 
de novação, conforme prevista, no artigo 360 do Código Civil Brasileiro, 
consequentemente, com a extinção dos acessórios e garantias, o que sempre 
deve ser objeto de atenção para as partes.

Em comparação com as cláusulas hardship de renegociação, 
podemos aferir que as cláusulas hardship de readaptação oferecem maior 
segurança jurídica às partes por se basearem em critérios anteriormente pré-
definidos. Outrossim, deve-se destacar que a execução automática das cláusulas 
hardship de renegociação e a aplicação das regras e condições que estavam 
subordinadas a ocorrência de eventos de hardship, deve ser interpretada como 
a mera execução do contrato e não como novação, permanecendo vigentes os 
acessórios e garantias, salvo se pactuado de forma diversa pelas partes.

2. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

2.1. CONCEITO

Os contratos administrativos, regulados pela Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e sujeitos ao Direito Administrativo e, supletivamente, às 
normas de direito público, são objeto de estudo dos principais juristas pátrios13. 
Entretanto, para desenvolvimento do presente trabalho, destacamos o conceito 
de contrato administrativo para Maria Sylvia Zanella de Pietro14: “a expressão 
contrato administrativo é utilizada, em sentido amplo, para abranger todos os 
contratos celebrados pela Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas 
físicas [naturais] ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins 
públicos, segundo regime de direito público” (grifo do autor).

13  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. - São Paulo: Malheiros, 2004.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. - São Paulo: 
Malheiros, 2001.
14  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 238.
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2.2. CARACTERÍSTICAS

Os contratos administrativos apresentam características peculiares, 
em comparação aos contratos de direito privado, seguindo a classificação 
sugerida por Maria Sylvia Zanella de Pietro, destacamos as seguintes 
características: (a) procedimento legal; (b) natureza de contrato de adesão; (c) 
presença de cláusulas exorbitantes e (d) mutabilidade.

2.3. PROCEDIMENTO LEGAL

A celebração de contratos administrativos está sujeita ao 
cumprimento de determinados requisitos, legais e até mesmo constitucionais, 
tais como a autorização pela autoridade competente, a indicação de recursos 
orçamentários e a realização ou dispensa de procedimento licitatório.

O cumprimento de tais requisitos decorre do princípio da estrita 
legalidade, ao qual se submete a Administração Pública e tem como interesse 
a proteção do patrimônio e das contas do Estado, consequentemente, sujeito à 
burocracia e cumprimento de prazos, resultando assim em um processo mais 
moroso de contratação.

2.4. NATUREZA DE CONTRATO DE ADESÃO

Os contratos administrativos têm suas cláusulas pré-determinadas 
unilateralmente pela Administração, mesmo quando não precedido de licitação. 
“Costuma-se dizer que, pelo instrumento convocatório da licitação, o poder 
público faz uma oferta a todos os interessados, fixando as condições em que 
pretende contratar; a apresentação de propostas pelos licitantes equivale à 
aceitação da oferta feita pela Administração”15.

Isto ocorre porque cabe apenas à Administração definir os termos, 
condições, prazos e demais cláusulas do contrato administrativo, sempre restrita 
ao que está permitido por lei.

2.5. PRESENÇA DE CLÁUSULAS EXORBITANTES

Em continuação às palavras de Maria Sylvia Zanella de Pietro, “são 
cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns ou que seriam ilícitas 
em contrato celebrado entre particulares, por conferirem privilégios a uma das 
partes (a “Administração”) em relação à outra; elas colocam a Administração 
em posição de supremacia sobre o contratado”16.

15  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 253.
16  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 253.
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Para posterior análise da aplicação das cláusulas de hardship 
nos contratos administrativos, devem-se ser ressaltadas as seguintes 
cláusulas exorbitantes: 

(1) Alteração Unilateral, conforme previsto nos artigo 58, inciso 
I e artigo 65, inciso I, da Lei 8.666/93, é facultado à Administração alterar 
unilateralmente o contrato, quando: a) houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e b) quando 
necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto. Neste caso, é reconhecido o direito de 
indenização ao contratado nas seguintes hipóteses: (i) No caso de supressão de 
obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto 
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos 
de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados, conforme artigo 65, § 4º, (ii) em caso 
de criação ou aumento de tributos ou encargos legais, quando ocorridos após 
a data da apresentação da proposta, que resultem em comprovada repercussão 
nos preços contratados, conforme artigo 65, § 5º, e (iii) em havendo alteração 
unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, 
conforme artigo 65, § 6º. 

(2) Rescisão Unilateral, conforme previsto nos artigos 58, inciso 
II, 79, inciso I e 78, incisos I a XVI e XVII, da Lei 8.666/93, é facultado à 
Administração extinguir o contrato, em caso de: a) inadimplemento pelo 
contratado; b) desaparecimento do sujeito, sua insolvência ou comprometimento 
da execução do contrato; e c) razões de interesse público. 

(3) Restrições ao uso da Exceção do Contrato Não Cumprido. De 
acordo com a Lei 8.666/93, apenas à Administração é facultado o direito de extinguir 
o contrato administrativo, o mesmo direito não é concedido ao contratado que, em 
caso de descumprimento do contrato por parte da Administração, somente poderá 
extinguir o contrato se obtiver decisão favorável do poder judiciário, devendo 
prevalecer o princípio da continuidade do contrato. 

(4) Mutabilidade. Além dos direitos da Administração em 
unilateralmente alterar e extinguir, existem outros tipos de riscos que podem 
decorrer no desequilíbrio econômico do contrato administrativo, além do risco 
natural da atividade empresarial exercida pelo contratado. São os chamados 
riscos extraordinários: a) risco administrativo por fato do príncipe “as medidas 
de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele 
repercutem, provocando desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento 
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do contratado”17. Neste caso, cabe à Administração recompor o equilíbrio 
econômico financeiro; b) risco administrativo por fato da administração, 
pois, e aquele “praticado pela autoridade, não como parte no contrato, mas 
como autoridade que, como tal, acaba por praticar um ato que, reflexamente, 
repercute sobre o contrato”18; c) risco econômico, que “é todo acontecimento 
externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, 
que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato 
excessivamente onerosa para o contratado”19. Nesta hipótese, o artigo 65, inciso 
II; alínea d) da Lei 8.666/93 faculta a alteração consensual do contrato, “para 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”. 
Cumpre ressaltar que a referida norma, engloba tanto as hipóteses de eventos 
baseados na teoria da incerteza quanto na teoria da imprevisão.

2.6. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Para a Maria Sylvia Zanella de Pietro20 ”entende-se por equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, a relação que se estabelece, no momento 
da celebração do contrato, entre o encargo assumido pelo contratado e a 
contraprestação assegurada pela Administração”.

Na opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello21 “(...) o equilibro 
econômico financeiro é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas 
obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, 
pela compensação econômica que lhe corresponderá”.

Para Hely Lopes Meirelles22: “O equilíbrio financeiro ou 
equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou ainda equação financeira 
do contrato administrativo é a relação estabelecida inicialmente pelas partes 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve ser 

17  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 264.
18  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 265.
19  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 267.
20  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 255.
21  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001.
22  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
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mantida durante toda a execução do contrato, a fim de que o contratado não 
venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do empreendimento”.

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CLÁUSULAS DE HARDSHIP

3.1. BREVES CONSIDERAÇÕES

Conforme anteriormente ilustrado, é importante destacar que os 
contratos administrativos apresentam características diversas dos contratos 
privados (ex. sujeição a procedimento legal; natureza de contrato de adesão; 
presença de cláusulas exorbitantes e mutabilidade) e inclusive, estão sujeitos a 
hipóteses específicas de riscos que podem decorrer no desequilíbrio contratual. 
Podemos notar que existem riscos que se originam de eventos sujeitos à teoria 
da imprevisão e outros à teoria da incerteza. 

Feitas as considerações acima, é possível notar que a aplicação 
das cláusulas de hardship nos contratos administrativos deve ser feita de forma 
limitada, uma vez que as cláusulas de hardship são aplicáveis apenas a eventos 
decorrentes da teoria da incerteza, enquanto que aqueles sujeitos a teoria da 
imprevisão, aplicam-se a cláusula de força maior, bem como, que os contratos 
administrativos são regidos pela Lei 8.666/93, e, desta forma, a adoção das 
cláusulas de hardship deve ser feita de forma harmônica com a referida lei.

3.2. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AS CLÁUSULAS HARDSHIP DE RENEGOCIAÇÃO

Baseada no artigo 65, inciso II, alínea d) da Lei 8.666/93 é possível 
admitir que os contratos administrativos prevejam cláusulas hardship de 
renegociação, contudo, sua aplicação deve ser restrita às hipóteses previstas neste 
próprio artigo e quando relacionadas a eventos decorrentes da teoria da incerteza.

Ainda que seja admitida apenas de forma restritiva a sua 
forma de adoção, cumpre ressaltar que cláusulas hardship de renegociação 
poderiam estabelecer critérios objetivos para a sua aplicação, definido prazos, 
procedimentos e esferas administrativas em que deveriam ser submetidas às 
propostas de renegociação do contrato, oferecendo a todos um ambiente de 
maior segurança jurídica.

Deve-se destacar que ainda carece de jurisprudência consolidada a 
aplicação de cláusula arbitral como solução de litígios decorrentes de contratos 
administrativos, o que de forma extensiva, seria questionável a previsão contratual 
da mediação por câmaras privadas, ainda que arbitragem e mediação sejam 
institutos distintos e que, no primeiro, possa ser entendido como uma renúncia ao 
Poder Judiciário e, no segundo, seja apenas um mecanismo de solução de conflito.
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No entanto, é possível admitir que outros órgãos da administração 
pública, que não estejam diretamente relacionados ao processo, mas que tenham 
capacidade técnica para tanto, possam ser eleitos para conduzir este processo de 
mediação, como por exemplo, os tribunais de contas, desde que a lei permita a 
realização de tal atividade.

3.3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AS CLÁUSULAS HARDSHIP DE READAPTAÇÃO

Destacamos que, ainda que de forma específica para as hipóteses 
de alteração por alteração unilateral da administração, o artigo 65, §§ 1º e 4º 
da Lei 8.666/93 tenta mensurar as situações em que se deve ser readequado 
o contrato no caso de haver acréscimos ou supressões em obras, serviços ou 
compras realizadas com a Administração Pública. 

Todavia, além de serem aplicáveis de forma limitada, restrita aos 
eventos decorrentes de alteração unilateral pela Administração, as soluções 
previstas em lei, não solucionam o desequilíbrio contratual, visando a sua 
continuidade na medida em que, para essas hipóteses, é cabível apenas o 
direito à indenização, a obrigação da Administração reestabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro ou até mesmo a extinção do contrato em caso de 
supressão, por parte da Administração, superior ao limite previsto em lei.

A adoção de cláusulas hardship de readaptação nos contratos 
administrativos não é só admissível, como recomendável, tendo em vista que a 
legislação brasileira baseia-se no princípio da continuidade e na preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro. A previsão de mecanismos de readaptação do 
contrato, de execução automática, em caso de desequilíbrio contratual diante da 
ocorrência de eventos incertos, decorreria em maior segurança jurídica para a 
contratos e para a Administração Pública, uma vez que seriam baseados em critérios 
objetivos, e assim, evitar-se-iam os litígios na esfera administrativa e judicial para 
que fossem apurados a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro.

CONCLUSÃO

Com este breve estudo, é possível aferir ainda que os contratos 
administrativos apresentam características diversas dos contratos privados e, 
inclusive, estão sujeitos às hipóteses específicas de riscos que podem decorrer 
no desequilíbrio contratual, principalmente aquelas relacionadas à presença de 
cláusulas exorbitantes e à mutabilidade. 

Neste sentido, é possível concluir que é admissível a aplicação das 
cláusulas de hardship nos contratos administrativos, uma vez que as cláusulas 
de hardship são aplicáveis apenas a eventos decorrentes da teoria da incerteza e 
que a adoção das cláusulas de hardship deve ser feita de forma harmônica com 
a Lei 8.666/93.
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Entretanto, em que pese a limitação para a adoção das cláusulas 
de hardship nos contratos administrativos, é possível concluir que tanto a 
Administração Pública, quanto seus contratados, seriam beneficiados com um 
ambiente de maior segurança jurídica, caso as cláusulas de hardship passem a 
ser adotadas nos contratos administrativos. Isto ocorre, tendo em conta que as 
hipóteses de incidência, efeitos e consequências seriam de conhecimento prévio 
das partes, dispensando assim a necessidade de ser ajuizada medida judicial.
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COMENTÁRIOS AO ARTIGO 25 DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS 

(CISG) - QUEBRA FUNDAMENTAL DO CONTRATO (FUNDAMENTAL BREACH)

Thomas Law1

Sumário: Considerações iniciais 1. O conceito de quebra fundamental do con-
trato do artigo 25 da CISG 2. O prejuízo substancial 3. A imprevisibilidade 4. 
Pessoa ponderada 5. Os casos de quebra fundamental do contrato e o cenário 
internacional 6. A entrega de bens defeituosos. Conclusão. Referências

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil considerado um país em desenvolvimento e com uma 
economia de resultados positivos durante os últimos anos, aderiu à Convenção 
das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias (CISG, na sigla em Inglês, ou CVIM, na sigla em Francês) e se 
tornou o 79o Estado-Parte integrante da mencionada Convenção. A norma 
jurídica foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro de 2012 e entrou em 
vigor para o Brasil no dia primeiro de abril de 2014. 

Do ponto de vista jurídico, essa adesão do Brasil trará segurança 
normativa às transações comerciais com todos os países signatários da 
Convenção, incluindo seu maior parceiro comercial - a China, que é também 
Estado-Parte da CISG desde 1988, sendo um dos signatários originais. 
Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
do Brasil2 divulgou que 17,3% de todos os bens exportados pelo Brasil em 2011 
– o correspondente a 44,3 bilhões de dólares – foram para a China e 14% – ou 
32,7 bilhões de dólares – de todos os bens importados vieram da China.

Importante salientar que antes da adesão do Brasil à CISG, as 
diferenças nas legislações comerciais entre Brasil e China eram complicadas, 
devido aos custos transacionais para ambas as partes, dentre eles o custo de 
obtenção de informações legais do outro país, consultas sobre a elaboração 
jurídica dos contratos e possíveis custos de litígio ante um sistema legal 
alienígena e totalmente desconhecido. 

1  Mestrando em Direito com Ênfase em Relações Econômicas Internacionais na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).   
2  ONU. Brasil adere à Convenção da ONU sobre contratos internacionais de compra e venda de 
mercadorias. Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <http://www.onu.org.br/brasil-adere-a-
convencao-da-onu-sobre-contratosinternacionais-de-compra-e-venda-de-mercadorias>. Acesso 
em: 18 dez.2013. 
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Dessa forma, com a entrada da CISG no ordenamento jurídico 
brasileiro, os contratos de venda internacional de mercadorias será um avanço, 
uma vez que a alegação sobre lei aplicável estará incontroverso e a questão do 
comportamento econômico das partes na execução do contrato estará delineada 
segundo os termos comerciais internacionais (INCOTERMS) e as próprias 
regras existentes na CISG, tais como: as obrigações do vendedor, as obrigações 
do comprador, a entrega dos bens e mercadorias, distribuição dos riscos, danos, 
resolução do contrato (avoidance), a mitigação dos danos, a quebra fundamental 
do contrato e outros institutos legais não previstos no Código Civil brasileiro, 
assim como outros diplomas legais do ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, a CISG beneficiará o Brasil pelos seguintes motivos: a) 
previsibilidade e segurança jurídica - CISG é uma convenção internacional, 
portanto de aplicação obrigatória pelos Estados aderentes. A segurança jurídica 
é garantida por meio de sanções efetivas que podem ser aplicadas tanto por 
tribunais arbitrais quanto estatais; b) quebra de barreiras culturais - a CISG é um 
instrumento legitimamente internacional para reger as transações comerciais de 
âmbito internacional; c) menor custo de transação - sendo menos frequente o 
recurso aos direitos domésticos, a adesão a CISG diminui a necessidade de 
contratação de especialistas no direito de outro país, o que traz maior eficiência 
às transações mercantis internacionais.

Além disso, recentemente, foi aprovado a nova Lei de Arbitragem 
que amplia e aprimora a incidência desse mecanismo, uma vez que prevê uma 
regulamentação mais detalhada das medidas cautelares e de urgência, o uso da 
carta arbitral, bem como questões referentes de direito público que já foram 
analisadas pelo próprio STJ, sendo colocada de forma expressa na nova lei 
conforme Arnoldo Wald3.

Como se pode notar, o Brasil está acompanhando a tendência 
mundial no sentido de providenciar mecanismos e instrumentos necessários 
para as relações comerciais internacionais. De um lado, temos a adesão a CISG 
e, de outro, a nova lei de arbitragem. Fica patente que a legislação brasileira 
está se direcionando cada vez mais ao chamado fenômeno da globalização, 
fornecendo elementos necessários aos empresários brasileiros e estrangeiros para 
fomentarem seus negócios sob a tutela de regras padronizadas, providenciando, 
dessa maneira, segurança jurídica a todos os players do mercado global.

Diante desse cenário econômico, político e jurídico o presente artigo 
busca perquirir acerca da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de 
Compra e Venda Internacional de Mercadorias (lei uniforme mundial). Embora haja 

3  WALD, A. Reforma na Lei de Arbitragem acaba com incertezas. Comitê Brasileiro de Arbitragem. 
2013. Disponível em: <http://cbar.org.br/site/blog/noticias/valor-economico-reforma-na-lei-de-
arbitragem-acaba-com-incertezas >. Acesso em: 18 dez.2013.
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inúmeros temas referentes a este diploma legal, o artigo pauta apenas na análise do 
fundamental breach - a quebra fundamental do contrato (artigo 25 da CISG).  Assim, 
as indagações são: como deve ser aplicado o chamado inadimplemento fundamental 
no caso concreto? Quais são os requisitos do mencionado instituto e o significado 
da expressão “inadimplemento fundamental”, expressamente previsto no artigo 25 
da CISG? Quais os casos de quebra fundamental: demora no cumprimento, demora 
na entrega, demora no pagamento e a entrega de bens defeituosos?

A análise desse instituto será realizada com base na doutrina 
internacional, decisões arbitrais, decisões estatais e os casos simulados oriundos 
da competição internacional de arbitragem comercial conhecido como Willem 
C. Vis International Commercial Arbitration Moot realizado anualmente em 
Viena e Hong Kong. 

1. O CONCEITO DE QUEBRA FUNDAMENTAL DO CONTRATO DO ARTIGO  
25 DA CISG 

Dispõe o artigo 25 da Lei sobre Venda Internacional de Mercadorias:

A quebra do contrato por uma das partes é fundamental 
se dela resulta um prejuízo para a outra parte a ponto 
de privá-la daquilo que podia esperar do contrato, a 
menos que a parte inadimplente não pudesse prever, 
e uma pessoa razoável, da mesma espécie e nas 
mesmas circunstâncias, não tivesse podido prever tal 
resultado4.  

Este conceito surgiu inicialmente em 1939/1951 por Ernst Rabel5 
e, posteriormente, em 1956 e 1962 no artigo 10 da ULIS6 (Uniform Law on the 
International Sale of Goods), depois adotada pela Conferência de Haia de 1964. 

4  GREBLER, E.; RADAEL, G. Convenção das Nações Unidas Sobre Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias. Disponível em: <http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf>. 
Acesso em: 23 dez. 2013.
5  Cf. SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG). 3. ed. New York: Oxford, 2009, p. 400.
6  “Article 10 ULIS: For the purpose of the present law, a breach of contract shall be regarded 
as fundamental wherever the party in breach knew , or ought to have known, at the time of the 
conclusion of the contract, that a reasonable person in the same situation as the other party would 
not have entered into the contract if he had foreseen the breach and its effects” (LAW SCHOOL 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW. Convention relating to a Uniform Law 
on the International Sales of Goods. Disponível em: < http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ulis.
html>. Acesso em: 23 dez.2013.
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Porém, no bojo da Convenção de Viena tal conceito foi aprimorado após muitos 
esboços e esforços dos legisladores, o termo inadimplemento fundamental 
tornou-se o conceito central, permitindo o remédio da resolução do contrato 
conforme Von Caemmerer7 o que até então não existia.

Os artigos 49(1)(a), 51(2), 64(1)(a), 72(1), 73(1) e (2) da CISG 
dispõem as situações nas quais as partes, tanto comprador como vendedor, têm 
o direito de pedir a resolução do contrato desde que haja a violação essencial do 
contrato, termo esse retirado da tradução da CISG8 no vernáculo português de 
Eduardo Grebler e Gisely Radael. 

Destaca-se que o artigo 49(1)(a) da CISG autoriza o direito de 
resolução sob a base do fundamental breach, desde que o descumprimento 
advenha da obrigação contida no contrato ou uma obrigação decorrente da 
Convenção.  Em outras palavras, a quebra de quaisquer outras obrigações, cujas 
fontes sejam outras que não o contrato e a CISG, não estará abrangido no artigo 
25 da CISG conforme entendimento de Schlechtriem9.

É extremamente relevante destacar as observações feitas por Robert 
Koch10, já que o mesmo elencou alguns critérios e fatores importantes para se 
determinar a quebra fundamental do contrato: 1) Fazer uma análise da natureza 
contratual que está sendo violado e observar se a obrigação não cumprida era 
essencial para o contrato; 2) No caso de entrega de mercadoria com defeito ou 
mercadoria diferente é necessário observar o seguinte: a) o custo da contratação, 
bem como a perda financeira da parte; b) o propósito específico da mercadoria e 
para qual fim ela se destinava; c) se é razoável a parte reter os bens defeituosos e 
usá-los, e em seguida, requerer a indenização por danos; 3) Se existe oferta para 
resolver o problema, portanto, teria que estar preenchidos os requisitos do artigo 
48(1) da CISG11; 4) A possibilidade real de cumprirem com as obrigações; 5) 

7  Cf. FRADERA, V.J. O conceito de fundamental breach constante do art. 25 da CISG. Revista de 
Arbitragem e Mediação RArb, São Paulo, v. 37, p. 72, abr. - jun. 2013.
8  GREBLER, E.; RADAEL, G. Convenção das Nações Unidas Sobre Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias. Disponível em: <http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf>. 
Acesso em: 23 dez. 2013.
9  SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the International 
Sale of Goods (CISG). 3 ed. New York: Oxford, 2009, p.403.
10  KOCH, Robert. The Concept of Fundamental Breach of Contract Under The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods(CISG). Pace Law School Institute of 
International Commercial Law, 2006. Disponível em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/
perales1-25.html>. Acesso em: 10 out. 2014.
11  Artigo 48(1) da CISG: Sem prejuízo do disposto no artigo 49, o vendedor poderá, mesmo 
após a data da entrega, sanar por conta própria qualquer descumprimento de suas obrigações, 
desde que isto não implique demora não razoável nem cause ao comprador inconveniente ou 
incerteza não razoáveis quanto ao reembolso, pelo vendedor, das despesas feitas pelo comprador. 
Contudo, o comprador manterá o direito de exigir indenização das perdas e danos, nos termos da 
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A impossibilidade das partes agirem e exercerem as obrigações; 6) A ausência 
de vontade das partes para o cumprimento da obrigação; e 7) Por fim, a parte 
lesada não acreditar mais na parte faltante, ou seja, ausência de confiança da 
empresa que irá exercer o serviço ou a entrega de bens e produtos.

Os itens 2 a 4 acima, são casos e situações acerca de entrega de 
mercadorias com defeito e em desconformidade com o pedido da compradora. Por 
sua vez, os itens 5 e 6 se aplicam para os casos de não entrega e não pagamento. O 
item 1 e 7 são mais amplos e se aplicam para todas as quebras de contrato.

Embora haja toda cautela e requisitos da CISG em relação à quebra 
fundamental do contrato vale dizer que as Cortes em geral analisam sob o ponto 
de vista do chamado remedy-oriented approach, conforme Robert Koch12. 

Isto é, no primeiro momento as Cortes se preocupam se os bens entregues ao 
comprador poderiam ser aproveitados, se poderiam ser vendidos, para depois 
analisar toda a conjectura do caso específico.

Com base nisso, importante fazer referência ao Nachfrist, um 
prazo suplementar concedido ao faltoso para cumprir com o devido, nos casos 
de violação essencial do contrato previstos nos artigos 49(1)(a) e 64(1)(a) da 
CISG, há também a previsão, logo em seguida, dos artigos 49(1)(b) e 64(1)(b) 
da CISG dispondo um prazo adicional para que a parte cumpra com o contrato, 
portanto, percebe-se que na elaboração da CISG, a intenção era preservar o 
contrato e evitar ações abusivas por inadimplementos mínimos, conforme 
observações de Viscasillas13.    

Outro ponto que merece uma abordagem técnica quando se trata da 
quebra fundamental diz respeito a não conformidade da mercadoria (defeito do 
produto), na medida em que existe tanto uma expectativa do comprador em relação 
aos produtos que irá receber, quanto os termos do contrato previamente acordados.

Para que se tenha uma compreensão sobre o tema, citamos um 
exemplo em que a discussão pautava na entrega de moluscos que serviam como 
iscas para pesca. O comprador (requerente) alegou que os moluscos (as lulas) 
não estavam em conformidade com o contrato (artigo 35(1) da CISG), uma vez 
que não estavam adequadas para uso no momento da conclusão do contrato 

presente Convenção. GREBLER, E.; RADAEL, G. Convenção das Nações Unidas Sobre Contratos 
de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Disponível em: <http://www.cisg-brasil.net/
doc/egrebler2.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2013.
12  KOCH, Robert. The Concept of Fundamental Breach of Contract Under The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Pace Law School Institute of 
International Commercial Law, 2006. Disponível em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/
perales1-25.html>.Acesso em: 10 out. 2014.
13  VISCASILLAS, M. P. P. El Contrato de Compraventa Internacional de Mercancias (Convencíon 
de Viena de 1980). Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2006. Disponível 
em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1-25.html>. Acesso em: 10 dez. 2013.
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(artigo 35(2) da CISG).  Ainda, conforme o caso, não possuíam as qualidades 
das amostras de mercadorias que o vendedor apresentou ao comprador (artigo 
35(2)(c) CISG)14. Configurou-se, dessa quebra fundamental do contrato previsto 
no artigo 25 da CISG.

Por sua vez, em outro caso, o Tribunal Arbitral entendeu que 
realmente os produtos não estavam em conformidade com o previsto no contrato 
de compra e venda de mercadorias com base no chamado contra proferentum15. 

Existia a seguinte cláusula no contrato: “pesca em 2007/2008,” que se referia 
ao período no qual as iscas seriam adquiridas. O requerido entendeu e alegou 
em sua defesa que “2007/2008” seria a pesca ao longo do ano, entretanto, o que 
o requerente esperava era a pesca no fim de 2007 e começo de 2008 (é sabido 
no comércio de moluscos que no fim do ano a lula é maior). Outra interpretação 
errônea por parte do requerido foi que “servir para o consumo das pessoas” 
significava que as lulas seriam vendidas para restaurantes; na verdade, serviriam 
como iscas, conforme a discussão do caso16. 

Na mesma direção, Fradera17 afirmou o seguinte: “existe 
fundamental breach quando a inconformidade é insanável, não importando se 
as mercadorias atingem este parâmetro devido a uma especificação contratual 
ou com base em standards gerais, contudo, se o defeito pode ser sanado, o fato 
da existência do defeito em si mesmo não constitui uma quebra essencial”.  

Com o intuito de analisar o artigo 25 da CISG, devemos passar 
a compreensão dos termos: prejuízo substancial, imprevisibilidade e pessoa 
ponderada, condições para aplicação do conceito fundamental breach. É o que 
será exposto no momento seguinte.

2. O PREJUÍZO SUBSTANCIAL

O requisito básico para que a quebra do contrato seja considerada 
fundamental, tanto por parte do comprador quanto para o vendedor, sob a ótica 
da Convenção, é que o prejuízo causado seja substancial. Schlechtriem18 explica 

14  BARRINGTON, L.; CASADO FILHO, N.; FINKELSTEIN, C. The Danubia Files: Award 
Writing Lessons From the Vis Moot. United States of America: Outskirts Press, 2013, p. 200.
15  Significa que quando uma cláusula é ambígua, a interpretação deve ser desfavorável àquele que 
elaborou e também insistiu em mantê-la no contrato. Disponível em:< https://en.wikipedia.org/
wiki/Contra_proferentem>. Acesso em: 07 julho 2015.
16  BARRINGTON, L.; CASADO FILHO, N.; FINKELSTEIN, C. The Danubia Files: Award 
Writing Lessons From the Vis Moot. United States of America: Outskirts Press, 2013, p. 251.
17  FRADERA, V.J. O conceito de fundamental breach constante do art. 25 da CISG. Revista de 
Arbitragem e Mediação RArb, São Paulo, v. 37, p. 73, abr. - jun. 2013.
18  SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG). 3 ed. New York: Oxford, 2009, p. 428.
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que a caracterização de um dano como substancial, ou não, dependerá da análise 
do caso concreto, ligada às expectativas da parte prejudicada, levando em conta 
não os sentimentos, mas sim os termos precisos do contrato. 

O prejuízo sofrido pela parte que trata o artigo 25 da CISG entende-
se como aquela que substancialmente a prive do resultado que poderia esperar 
do contrato, pode-se dizer que tal prejuízo se refere não à extensão do dano, mas 
sim a importância dos interesses que surgem do contrato e de suas obrigações. 
Basicamente, o prejuízo está relacionado à expectativa da parte, conforme bem 
observado por Cyro Faria Annes19.

Franco Ferrari20 entende que o prejuízo é tão sério e essencial ao 
ponto que a parte prejudicada não tem mais interesse na execução do contrato, 
por terem sido frustradas suas expectativas, ou seja, entende que a quebra 
fundamental do contrato na CISG deve ser considerada como a ultima ratio. O 
mesmo autor destaca a seriedade dos termos do contrato, afirmando que seria 
de extrema importância as partes determinaram expressamente quais seriam os 
casos de quebra fundamental e, caso não haja tal previsão contratual, que se 
utilizem do artigo 8 da CISG que trata das disposições gerais regrando sobre 
as declarações e conduta das partes com base na interpretação dada por uma 
pessoa razoável, bem como pelos usos e costumes do comércio internacional.  

Assim, convém ressaltar que o ponto chave da questão no tocante à (in)
existência da quebra fundamental do contrato vai depender da expectativa da parte, 
uma vez que é o contrato que determina as obrigações das partes e é também o contrato 
que determina a importância dessas obrigações e deveres. Muitos juristas criticaram o 
artigo 25 da CISG por julgarem como um conceito amplo e vago, entretanto, Graffi21 
entende que a aplicação do artigo 25 da CISG deve ser vista no caso concreto, sendo 
que surgem dois conceitos combinados, o critério objetivo do elemento considerado 
prejuízo substancial e o critério subjetivo da expectativa contratual.

Ressalta-se o “Automobile case”22, julgado pela CIETAC (China 
International Economic and Trade Arbitration Commission) em Dezembro de 

19  ANNES, C. F. A quebra fundamental do contrato e a Convenção de Viena sobre Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias. In: FRADERA, V. J.; MOSER, L. G. M. A Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias: Estudos sobre a Convenção de Viena de 1980. São Paulo: Atlas, 2011, p. 182.
20  FERRARI, F. Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention -25 Years of 
Article 25 CISG. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2006. Disponível 
em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari14.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.
21  GRAFFI, L. Case Law on the Concept of “Fundamental Breach” in the Vienna Sales Convention. 
Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2003. Disponível em: <http://www.
cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html>. Acesso em: 12 dez. 2013.
22  CHINA December 2006 CIETAC Arbitration Award CISG 2006/03 Automobile case. Pace Law 
School Institute of International Commercial Law, 2009. Disponível em: <http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/061200c1.html>. Acesso em: 14 dez. 2013.
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2006, em que o vendedor (australiano) entregou um veículo automotor (poderia 
ser usado na terra e na água) para o comprador (chinês), porém, o automóvel 
não poderia ser utilizado conforme proposto no contrato. Os engenheiros 
tentaram consertar o veículo por duas vezes e não obtiverem êxito. Com base 
nisso, o empresário chinês não conseguiu levar o veículo automotor na feira de 
exposição, ensejando, portanto, na quebra fundamental do contrato, frustrando a 
sua expectativa do contrato com base no artigo 25 da CISG. Por fim, a CIETAC 
determinou a resolução do contrato, a devolução do veículo automotor pelo 
comprador e condenou o vendedor a devolução de AUD58,500 e ao pagamento 
de RMB ¥169,599.50 referente as custas de transporte e custas de inspeção, 
além dos honorários sucumbências e custas da arbitragem.

Portanto, percebe-se que a aplicação do artigo 25 depende das 
circunstâncias do caso e do tipo do prejuízo resultante para o prejudicado e o seu 
interesse no contrato, lembrando que esse prejuízo é de tal monta que ela prive 
substancialmente daquilo que lhe era legitimo esperar do contrato. Adiante será 
analisada a imprevisibilidade que trata da segunda parte do artigo 25 da CISG. 

3. A IMPREVISIBILIDADE

A Secretaria da UNCITRAL sobre a Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias explicou o 
seguinte: “Para que o inadimplemento seja considerado substancial, é preciso 
que provoque à outra parte prejuízo tal que a prive do que ela tem direito de 
esperar de acordo com o contrato, salvo se o prejuízo não tenha sido previsto 
pela parte descumpridora do contrato, nem tenha sido previsível pelo bonus 
pater familias nas mesmas circunstâncias”. 

Como afirmou Fradera23, a inclusão da imprevisibilidade24 no artigo 
da Convenção foi alvo de muitas críticas, pois isso encorajaria a parte inadimplente 
a invocar a ignorância das circunstâncias, resultando na imobilização da outra 
parte que, mesmo prejudicada, nada poderia fazer. Por outro lado, os defensores 

23  FRADERA, V.J. O conceito de fundamental breach constante do art. 25 da CISG. Revista de 
Arbitragem e Mediação RArb, São Paulo, v. 37, p. 77, abr. - jun. 2013.
24  A previsibilidade é um elemento de filtro, pois não deixa a parte faltante se escusar da sua 
responsabilidade e não permite a resolução do contrato (avoidance), entretanto, a imprevisibilidade 
mesmo no caso de extremo prejuízo a parte (substancial), pode ser invocada e também eximir-se da 
responsabilidade a parte faltante desde que seja provado. A imprevisibilidade é uma condição que 
deve ser provada no sentido de prevenir a resolução do contrato e que os elementos fundamentais 
da quebra fundamental do contrato se pautam no prejuízo substancial e na expectativa contratual. 
GRAFFI, L. Case Law on the Concept of “Fundamental Breach” in the Vienna Sales Convention. 
Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2003. Disponível em: <http://www.
cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html>. Acesso em: 12 dez. 2013.
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da inclusão da imprevisibilidade25 no artigo que conceitua a quebra fundamental 
afirmam que o critério é eficiente, porque não basta que a parte declare a 
imprevisibilidade, ela deve prová-la, o que nem sempre é fácil de se fazer.

Por sua vez, o principal problema da previsibilidade se refere ao 
momento em que o resultado prejudicial deve ser previsto. O artigo 25 da CISG 
não deixa claro se o momento da conclusão do contrato é categórico para definir 
a previsibilidade ou se a previsibilidade de um resultado prejudicial que ocorreu 
após a conclusão do contrato deve ser levada em consideração.

A opinião majoritária dos doutrinadores entende que o momento 
relevante é até o escopo do contrato ser realizado e concluído. Entretanto, alguns 
juristas afirmam que deve se levar em conta a troca de informações realizadas 
após a conclusão do contrato, postergando, portanto, esse momento relevante 
em discussão. Ferrari26 concorda com a posição majoritária, pois entende que a 
legitima expectativa é oriundo do “contrato”, já que contém todos os elementos 
e cláusulas que determinam os direitos e obrigações das partes. 

No sentido de complementar a posição acima, Cyro Faria  
Annes27 concluiu: “O momento da formação do contrato é, portanto, crucial 
para previsibilidade; do contrário, a parte poderia tornar substancial um certo 
interesse que não fora mencionado no momento da formação do contrato 
e transformar uma quebra simples do contrato em uma quebra fundamental 
simplesmente dando informações adicionais à outra parte.” 

Assim, resta analisarmos o termo pessoa ponderada (reasonable 
person), da mesma espécie e nas mesmas circunstâncias para concluir a análise 
do dispositivo estabelecido no artigo 25 da CISG. 

4. PESSOA PONDERADA

A pessoa ponderada no dicionário online português aurélio28 significa 
aquele que tem bom senso, possui atributo de prudência, é uma característica da 
pessoa que se comporta com reflexão. Com base nisso, devemos encaixar essa 

25  A imprevisibilidade depende de circunstâncias relevantes e que diante da situação na negociação 
entre as partes, pode ocorrer a falta de experiência de um dos players, falta de percepção, omissão 
da outra parte em passar informações, exigências ou expectativas necessárias para o devido 
cumprimento do contrato. Porém, não basta somente a alegação, deve ser provado. WILL, M. 
Article 25. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2005. Disponível em:<  
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/will-bb25. >. Acesso em: 18 dez. 2013.
26  FERRARI, F. Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention - 25 Years of 
Article 25 CISG. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2006. Disponível 
em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari14.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.
27  ANNES, C. F. A quebra fundamental do contrato e a Convenção de Viena sobre Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias. In: FRADERA, V. J.; MOSER, L. G. M. A Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias: Estudos sobre a Convenção de Viena de 1980. São Paulo: Atlas, 2011, p. 185.
28  Dicionário da Língua Portuguesa On-line Aurélio. Disponível em: <http://dicionariodoaurelio.
com/ponderacao>. Acesso em: 23 dez. 2013.
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definição com o artigo 25 da Lei Internacional sobre Venda. Existem dois elementos 
para estreitar o significado e aproximar a mesma na posição contratual a que se 
refere. São eles: “da mesma espécie” e “nas mesmas circunstâncias”. Este constitui 
as condições nos mercados, tanto internacionais como regionais, à legislação e ao 
conjunto de fatos importantes no momento, aquele significa uma pessoa dedicada à 
mesma linha de comércio, exercendo a mesma função.   

Graffi29 comentou que ao analisar o caso concreto é necessária a 
limitação dessa pessoa ponderada, ou seja, deve se ter em mente o ramo de 
atividade, o setor em que a parte do contrato exerce, tendo em vista que os 
padrões de razoabilidade dos diversos setores podem ser diferentes.   

Ademais, a própria CISG no seu artigo 8(2) (3) que trata das 
disposições gerais, estabelece que as declarações e a conduta das partes devem 
ser tratadas segundo um sentido que lhes teria dado uma pessoa razoável, com 
a mesma qualificação e nas mesmas circunstâncias da outra parte. Além disso, 
quando se trata de negociações, deve se levar conta os usos e costumes do 
comércio internacional. 

5. OS CASOS DE QUEBRA FUNDAMENTAL DO CONTRATO E O CENÁRIO 
INTERNACIONAL

Depreende-se ao longo do texto que a caracterização da violação 
essencial é uma pré-condição para o exercício de certos direitos ao amparo da 
CISG, tais como: a rescisão do contrato por qualquer das partes (artigos 49(1)(a) 
e 64(1)(a), o pedido do comprador para a entrega de bens em substituição (artigo 
46(2)) e a preservação dos recursos após a transferência de riscos (artigo 70(2)). 

Por outro lado, uma violação não essencial só dará direito à parte 
prejudicada de pedir indenização à outra parte equivalente à perda (também 
lucros cessantes) sofrida em razão do descumprimento. Já a segunda parte 
do artigo 74 da CISG rege o seguinte: “Esta indenização não pode exceder à 
perda que a parte inadimplente tinha ou devesse ter previsto no momento da 
conclusão do contrato, levando em conta os fatos dos quais tinha ou devesse 
ter tido conhecimento naquele momento, como conseqüência possível do 
descumprimento do contrato”. 

O presente artigo pauta na quebra fundamental do contrato, mas 
mais adiante foca na violação essencial em virtude de bens em desconformidade. 
Porém, vale rapidamente mencionar alguns casos de violação essencial do contrato 
conforme aponta Schlechtriem30. Um exemplo seria o atraso no adimplemento. Em 

29  GRAFFI, L. Case Law on the Concept of “Fundamental Breach” in the Vienna Sales Convention. 
Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2003. Disponível em: <http://www.
cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html>. Acesso em: 12 dez. 2013.
30  SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG). 3. ed. New York: Oxford, 2009, p. 418.
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outras palavras, quando as partes, seja o comprador, seja o vendedor, estipularem 
contratualmente que o momento do adimplemento é de essencial importância, pode 
o atraso levar a quebra fundamental do contrato. Isso pode ocorrer em bens ou 
produtos sazonais, como no caso de roupa de malha31 entregue no fim do inverno, 
no término da temporada de frio ou mesmo no caso da Corte Italiana de Parma 
(Foliopack v. Daniplast)32 em que o vendedor deveria entregar a mercadoria em 
10 a 15 dias, entretanto, passado dois meses, o comprador reforçou o pedido para 
que seja entregue no máximo uma semana, porém, demorou mais dois meses, 
ensejando, portanto, a violação essencial do contrato.  

Outro caso a ser ressaltado seria a demora no pagamento. Segundo 
Franco Ferrari33, os interesses do vendedor parecem estar suficientemente 
protegidos pela possibilidade de o credor pedir perdas e danos e invocar a 
resolução do contrato pela concessão de um prazo suplementar (Nachfrist) para 
o adimplemento da obrigação. A Suprema Corte da Espanha34 entendeu que o 
devedor espanhol em um contrato de crédito, ao não pagar a última parcela na 
data estabelecida no contrato, ensejou a quebra fundamental do contrato com base 
no artigo 25 da CISG.

Por sua vez, na falha definitiva em pagar o preço ao vendedor, já 
se decidiu que há quebra fundamental do contrato.  No caso Downs Investment 
Pty Ltd vs. Perjawa Steel SDN BHD35, entendeu-se que a recusa em emitir uma 
letra de câmbio foi claramente uma violação essencial do contrato, artigo 25 da 
CISG combinado com o artigo 64(1)(a) e artigo 54, todos da CISG. 

Após breves considerações aos casos hipotéticos de quebra 
fundamental, em seguida serão abordadas as situações mais difíceis de se 
aplicar o artigo 25 da CISG, pois trata dos bens em desconformidade, dos bens 
defeituosos que devem seguir o regramento do artigo 35 da CISG.    

31  SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG). 3. ed. New York: Oxford, 2009, p. 419.
32  ITALY. COURT OF FIRST INSTANCE PARMA (Foliopack v. Daniplast), 24 November 
1989 Case Number: 77/89. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2007. 
Disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/891124i3.html>. Acesso em: 23 dez. 2013.
33  FERRARI, F. Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention -25 Years of 
Article 25 CISG. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2006. Disponível 
em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari14.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.
34  SPAIN SUPREME COURT. 5.4.2006. CASE NUMBER 364/2006, Banco Urquijo, S.A. v. 
Hispania Agropecuaria, S.L. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2007  
Disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060405s4.html>. Acesso em: 23 Dec.2013.
35  QUEENSLAND. SUPREME COURT. 17.11.2000. Civil Jurisdiction number 10680 of 1996. 
Downs Investments Pty Ltd v Perjawa Steel SDN BHD.  Disponível em: <http://www.unilex.info/
case.cfm?pid=1&do=case&id=472&step=Abstract>. Acesso em: 23 dez. 2013.
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6. A ENTREGA DE BENS DEFEITUOSOS

Um dos assuntos mais complexos e árduos no momento de se aplicar 
a quebra fundamental, seja por uma corte nacional ou por árbitros internacionais 
em um Tribunal Arbitral, é a questão da entrega de bens defeituosos, bens em 
desconformidade com aquilo que era esperado pelo comprador.  

O artigo 35(1) da CISG rege o seguinte: “o vendedor deverá 
entregar mercadorias na quantidade, qualidade e tipo previstos no contrato, 
acondicionadas ou embaladas na forma nele estabelecida”. Já o parágrafo 
segundo do mesmo dispositivo informa que as mercadorias serão consideradas 
conformes se forem adequadas ao uso para o qual mercadorias do mesmo tipo 
normalmente se destinam, forem adequadas a algum uso especial que tenha 
sido informado ao vendedor no momento da conclusão do contrato, possuírem 
as qualidades das amostras ou modelos de mercadorias que o vendedor tiver 
apresentado ao comprador e, por fim, estiverem embaladas ou acondicionadas 
na forma habitual, de modo apropriado à sua conservação e proteção.

Embora a natureza objetiva essencial do defeito ser sempre uma 
condição necessária para constituir uma violação fundamental do contrato, esta não 
será sempre suficiente. Nos casos em que a desconformidade da mercadoria pode 
ser reparada pelo vendedor - consertando a mercadoria ou entregando mercadorias 
faltantes ou como substituição - sem causar atraso ou inconveniência excessiva para 
o comprador, não haverá, todavia, uma violação fundamental. Evidente que se o 
vendedor se nega a reparar um defeito ou se este não pode ser reparado mediante um 
número razoável de tentativas dentro de um prazo razoável, então será presumida a 
ocorrência de uma violação fundamental conforme Lookofsky36.   

Schlechtriem37 explica que se o comprador se mostrar em melhor 
posição do que o vendedor para ele ou terceiro reparar a mercadoria, comprar 
partes faltantes, ou em caso de defeito de quantidade, comprar a quantidade 
faltante da mercadoria, fica ele obrigado a fazê-lo. Nesses casos, o comprador é 
impedido de declarar resolvido o contrato por violação fundamental. Deve-se ter 
em mente que a intenção dos redatores da CISG se pauta também no princípio 
da preservação do contrato em transações internacionais (favor contractus). 
Esse princípio está consagrado pelos Princípios dos Contratos Comerciais 
Internacionais da UNIDROIT, bem como pelos princípios do Direito Europeu 
dos Contratos (PECL). Ambos os diplomas mencionados contêm disposições 
que visam à proteção do contrato contra a rescisão, salvo quando isto se torna 
manifestamente inevitável. 

36  LOOKOFSKY, J. Understanding the CISG. 3. ed. Netherlands: Kluwer Law International BV, 
2008, p. 110. 
37  SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG). 3 ed. New York: Oxford, 2009, p. 418.
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Grebler38 entende que salvo em circunstâncias excepcionais o 
contrato de venda internacional de mercadorias não deve ser rescindido, por ser 
a rescisão economicamente ineficiente, dado que as mercadorias terão de ser 
re-exportadas de um país para o outro. Caso realmente existam circunstâncias 
excepcionais, o artigo 39 da CISG determina que, se o comprador não comunicar o 
vendedor num prazo razoável em que constatar a desconformidade da mercadoria, 
perderá o direito de alegá-lo. No caso julgado pela Corte Distrital de Frankfurt39, 
decidiu-se que o comprador de Uganda, ao perceber que os produtos (sapatos 
usados de primeira linha) adquiridos pelo vendedor da Alemanha não estavam 
em conformidade com o contrato, perdeu o direito de alegar a desconformidade 
previsto no artigo 39(1) da CISG, pois não comunicou num prazo razoável. Para 
agravar mais a situação, examinou os produtos mais de três semanas depois de 
ter recebido o bill of lading (documento referente aos produtos embarcados), 
portanto, não encontrando respaldo ao artigo 38(1) da CISG, que rege o seguinte: 
“o comprador deverá inspecionar as mercadorias ou fazê-las inspecionar no prazo 
mais breve possível em vista das circunstâncias”. A Corte entendeu que era fácil 
perceber a não conformidade dos sapatos apenas fazendo uma escolha aleatória 
do produto e examinando-a, mas o comprador não seguiu tal procedimento, 
arcando com todos os custos e preços estabelecidos no contrato.

Para Franco Ferrari40, no caso de entrega de bens defeituosos, 
existe a violação essencial do contrato somente se o defeito é tão grave que não 
se pode esperar da parte prejudicada que se satisfaça com o direito a perdas e 
danos ou com a redução no preço dos bens.  No caso Delchi vs. Rotorex41, a 
Corte americana de segunda instância decidiu que o comprador teria direito de 
resolver o contrato porque 93% dos bens não estavam em conformidade com o 
contrato, nem os standards de qualidade. Em outro caso, julgado pela CIETAC42, 
conhecido como hammer mill case, o vendedor foi condenado a entregar bens 
em conformidade, pois as mercadorias entregues não estavam de acordo com 

38  GREBLER, E. Violação Essencial dos Contratos no âmbito da CISG: Uma regra Controvertida. 
In: FINKELSTEIN, C.; CASADO FILHO, N.; VITA, J.  Arbitragem Internacional UNIDROIT, 
CISG e Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 211.
39  GERMANY LANDGERICHT (DISTRICT COURT) FRANKFURT. (Used Shoes case) 
11.05.2005. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2008. Disponível em: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050411g1.html>. Acesso em: 24 dez. 2013.
40  FERRARI, F. Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention -25 Years of 
Article 25 CISG. Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2006. Disponível 
em: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari14.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.
41  US COURT OF APPEALS, 2nd Circuit. Rotorex Corp. v. Delchi Carrier SpA. 06.12.1995. 
Disponível em: < http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=157&step=FullText>Ac
esso em: 23 dez.2013.
42  CIETAC Arbitration Proceeding (Hammer Mill Case) May 2007. Disponível em: <http://cisgw3.
law.pace.edu/cases/070500c1.html>. Acesso em: 23 dez. 2013.
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o contrato, já que o peso e a qualidade do martelo não correspondiam com o 
estipulado (pesava 8,5kg e deveria pesar 9,5kg).   

Uma das decisões mais comentadas foi julgada pela Corte de Cassação. 
O caso envolvia a entrega de vinho para um empresário francês por um vendedor 
italiano. A Suprema Corte francesa decidiu que houve quebra fundamental do 
contrato, já que o vendedor acrescentou açúcar ao vinho, o que, além de violar as 
regulamentações francesas, afetou a qualidade do produto. Entretanto, a Suprema 
Corte francesa não levou em conta o fato de que o comprador poderia revender o 
produto para o exterior. Denota-se que no cenário do comércio internacional, por 
existir a distância entre os países e problema da entrega das mercadorias, deve-se 
considerar situações alternativas para diminuir o prejuízo. 

Dessa forma, esse tópico é dos mais relevantes e complicados para 
os respectivos julgadores, sejam juízes nacionais, estatais ou árbitros de cortes 
internacionais, uma vez que depende muito do caso concreto. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que o Brasil, diante do cenário internacional, precisa 
se familiarizar com os conceitos do direito internacional, mais especificamente 
da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias (CISG). Isso se deve ao fato de que o Brasil já 
é signatário da referida Convenção e tal mecanismo legal que dispõe de um 
arcabouço de regras de compra e venda internacional será, indiscutivelmente, 
utilizado por empresários, advogados e árbitros brasileiros pela vantagem de ser 
uma lei uniforme que oferece previsibilidade e segurança jurídica, bem como a 
eliminação dos custos de transação.

A quebra fundamental do contrato dependerá conforme o caso, 
sendo que os termos prejuízo substancial, imprevisibilidade, pessoa ponderada 
cumprem um papel importantíssimo para a aplicação deste dispositivo.

O termo prejuízo substancial está relacionado aos termos precisos 
do contrato. A parte prejudicada, ao sofrer um dano tão grave, não tem mais 
interesse na execução do contrato, por terem sido frustradas suas expectativas. 
Isso, sem dúvida alguma, é o ponto fulcral ao se analisar o artigo 25 da CISG e 
determinar a sua aplicação.   

A imprevisibilidade implica em que não é fundamental a quebra do 
contrato quando a parte faltosa não previu o resultado prejudicial. Na alegação de 
imprevisibilidade, a CISG define que é necessário fazer prova disso, pois senão 
qualquer parte inadimplente poderia invocar a ignorância das circunstâncias 
arbitrariamente e em qualquer situação. Outra discussão acerca desse termo 
se refere ao momento em que a previsibilidade deve ocorrer para que se fale 
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em quebra fundamental, mas na minha opinião, entendo que a previsibilidade 
de resultados prejudiciais após a conclusão do contrato só pode ser levada em 
consideração em casos excepcionais, analisando a situação com o princípio da 
boa-fé no comércio internacional.

Em relação ao termo pessoa ponderada, os operadores do direito 
que atuarem com a CISG terão de ter em mente aquela pessoa com bom senso 
e com atributo de prudência que se encontra nas mesmas circunstâncias e da 
mesma espécie. Devem ir além, saber qual o ramo de atividade da parte, tendo 
em vista que os padrões de razoabilidade dos diversos setores comerciais podem 
ser diferentes, o que impactaria de forma decisiva quando se fala na quebra 
fundamental do contrato. 

Além disso, é imprescindível analisar os critérios e fatores para se 
chegar a conclusão da quebra fundamental do contrato, isto é,  necessário que 
se faça um exame da natureza contratual que está sendo violado e observar se 
a obrigação não cumprida, não realizada, era essencial para o contrato. Por sua 
vez, no caso de entrega de mercadoria com defeito ou mercadoria diferente deve 
se observar: a) o custo da contratação, bem como a perda financeira da parte; 
b) o propósito específico da mercadoria e para qual fim ela se destinava; c) se 
é razoável a parte reter os bens defeituosos e usá-los, e em seguida, requerer a 
indenização por danos. 

Assim, as partes de uma negociação, de um contrato internacional, 
devem levar em conta a boa-fé das relações comerciais, o cumprimento de 
suas obrigações previstas no contrato. Caso haja a ausência de vontade das 
partes para o cumprimento da obrigação, a impossibilidade de uma das partes 
agirem e exercerem as obrigações e a parte lesada não acreditar mais na parte 
faltante (ausência de confiança) tal situação se configura quebra fundamental do 
contrato previsto no artigo 25 da CISG.

Por fim, conforme visto os mais diversos julgados trazidos ao longo 
do artigo, não são fáceis as interpretações dadas pelos Tribunais Arbitrais ou pelas 
Cortes Nacionais dos Estados, algumas vezes são até conflitantes. Entretanto, é 
necessário ter um estudo dos casos, compilação das jurisprudências comerciais 
internacionais, uma vez que serão os árbitros brasileiros daqui em diante, com 
mais freqüência, aparecendo no cenário mundial para decidir questões de 
empresas nacionais e empresas estrangeiras com a entrada da CISG no Brasil. 
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