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RESUMO 

 
 

SOUZA, Felipe Tomazini de. As cláusulas de hardship e force majeure nos contratos internacionais de compra e 
venda de mercadorias: análise comparada do ordenamento jurídico brasileiro e chinês. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2020. 141 p. 

 
 

Os países estão cada vez mais economicamente integrados e com isso cresce a importância dos contratos 
internacionais. Dentro desse contexto, o Brasil viu a China se tornar o seu maior parceiro comercial já no ano de 
2009. Sendo os contratos internacionais sujeitos a maiores imprevisões do que aqueles concluídos no âmbito 
doméstico, as partes podem recorrerem a cláusulas de exoneração ou adaptação contratual como é o caso da 
force majeure e hardship, como forma de garantir a justiça contratual. Ainda que amplamente difundidas junto à 
prática contratual internacional, os entendimentos, efeitos e requisitos são dessas cláusulas são diversas, e assim 
sendo é possível identificar esforços uniformizadores de organizações internacionais como a UNIDROIT, a ICC 
e a UNCITRAL. Por sua vez, ainda que ambos os países sejam signatários da CISG e que esta automaticamente 
se aplique sobre contratos internacionais e sobre a compra e venda de mercadorias entre esses países, a mesma 
respeita a autonomia da vontade e pode ser afastada pelas partes em detrimento do direito doméstico ou outro 
eleito. Assim sendo, o estudo apresenta como objetivo geral realizar análise comparada da previsão legal dos 
institutos das cláusulas de hardship e force majeure nos ordenamentos brasileiro e chinês frente aos instrumentos 
de uniformização do direito internacional privado PICC, cláusulas modelo da ICC e CISG, limitando-se à análise 
doutrinária e legal. Para alcançar tal objetivo, o estudo se dividiu em três partes, em que em um primeiro 
momento é abordado o contrato e os princípios que o regem dentro desses ordenamentos, em um segundo 
momento as organizações internacionais responsáveis pela uniformização do direito internacional privado e por 
fim a análise comparada das cláusulas frente aos ordenamentos e instrumentos elencados. Quanto à metodologia, 
o estudo foi dotado da forma qualitativa e do método comparado. Dessa análise foi possível compreender que 
ainda que possuindo origens opostas, na atualidade o Direito Brasileiro e Chinês em muito se aproximam quanto 
aos contratos e os princípios que o regem. Durante o decorrer do segundo capítulo é possível identificar a 
importância que o estudo comparado e a busca pela uniformização do direito internacional têm para com a 
segurança jurídica dos contratos internacionais. Por fim, quando da análise comparada da force majeure foi 
possível encontrar maior proximidade entre todas as variáveis e aproximação aos requisitos clássicos, sendo eles 
a irresistibilidade, imprevisão e externalidade, com exceção ao ordenamento brasileiro que prefere a 
impossibilidade frente à imprevisibilidade. No que tange à hardship, cláusula que trata sobre a adaptação 
contratual e que tem a sua origem na prática contratual contemporânea, foram diferentes as abordagens 
encontradas, ainda que todas versem sobre o desequilíbrio contratual. Houve divergência nos termos adotados, 
sendo hardship para a PICC e ICC, enquanto para a CISG foi adotado o termo impedimento, no Brasil como 
resolução por onerosidade excessiva e na China como doctrine of change of circunstances. Por fim, a obrigação 
de renegociar derivada da cláusula foi apresentada apenas junto à cláusula modelo da ICC, nas demais não há 
previsão normativa da obrigação, ainda que possa ser requisitada. 
 

 
Palavras-chave: Contratos internacionais. Force majeure. Hardship. CISG. 
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ABSTRACT 

 
 

SOUZA, Felipe Tomazini de. The hardship and force majeure clauses in contracts for the international sale of 
goods: a comparative analysis of the Brazilian and Chinese legal systems. Dissertation (Master Degree in Law) - 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2020. 141 p. 

 
 

Countries are increasingly economically integrated and with this the importance of international contracts grows. 
Within this context, Brazil saw China become its biggest trading partner in 2009. Since international contracts 
are subject to greater unforeseen circumstances than those concluded at within domestic legislation, the parties 
may resort to contractual exemption or adaptation clauses, such as force majeure and hardship, as a way of 
guaranteeing contractual justice. Although widely disseminated within international contractual practice, the 
understandings, effects and requirements of these clauses are diverse, and therefore it can be identified efforts of 
international organizations such as UNIDROIT, ICC and UNCITRAL in order to uniform the law. On the other 
hand, even though both countries are contracting states of the CISG, which makes it automatically applied to 
international contracts on the purchase and sale of goods between these countries, it respects the party autonomy 
and its application can be removed by the parties will in detriment of a domestic law or other elected. Therefore, 
the study has as a general objective to carry out a comparative analysis of the legal provision of the institutes of 
the hardship and force majeure clauses in the Brazilian and Chinese systems. as well as this systems against the 
international uniform understanding provided by the PICC, ICC model clauses and CISG, limiting itself to 
doctrinal and legal analysis. In order to achieve this objective, the study was divided in three parts. In a first 
moment, it will be explored the contract and the principles that govern it within the Brazilian and Chinese legal 
system. Secondly, the international organizations responsible for the standardization of private international law 
will be analysed. And lastly, it will be realized a comparative analysis of the clauses regarding the proposed legal 
systems and international instruments. In relation to the methodology, the study was carried out with a 
qualitative form and through a comparative method. From this analysis it was possible to understand that 
although they have opposite origins, at present Brazilian and Chinese law are very similar in terms of contracts 
and the principles that govern it. During the course of the second chapter, it is possible to identify the importance 
that the comparative study and the search for the uniformity of international law have for the legal security of 
international contracts. Finally, when comparing the force majeure clause, it was possible to find greater 
proximity between all variables and approximation to the classic requirements, except for the Brazilian system 
that prefers impossibility over unpredictability. Regarding hardship, a clause that deals with contractual 
adaptation and which has its origin in contemporary contractual practice, the approaches found were different, 
although all of them deal with contractual imbalance. There was divergence in the terms adopted, being hardship 
for the PICC and ICC, while for the CISG the term impediment was adopted, in Brazil as Resolution for 
Excessive Onerosity and in China as doctrine of change of circumstances. The renegotiation obligation derived 
from the clause was presented only next to the model clause of the ICC, in the others there is no normative 
provision of the obligation even though it may be requested. 
 
Keywords: International Contracts. Force majeure. Hardship. CISG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um contrato é uma livre manifestação das vontades com o intuito de alcançar um 

objetivo em comum, o qual deve ser perseguido de boa-fé pelas partes e executado conforme 

os pressupostos traçados através desse instrumento. Por cada parte possuir seus próprios 

objetivos, muitas vezes a conclusão de um contrato, que se dá com o encontro das vontades, 

se demonstra uma tarefa árdua. Não obstante, sendo o contrato firmado, há que se cumprir o 

disposto em suas cláusulas. 

Essa tarefa se demonstra ainda mais complexa quando se analisa contratos 

internacionais, pois estes estão sujeitos a elementos de estraneidade e tocam mais de um 

ordenamento jurídico, o qual pode ser desconhecido para as partes. Por isso, o conhecimento e 

a compreensão da dimensão a qual o contrato internacional irá atingir e quais são os 

ordenamentos e normas internacionais que o atingirão se faz necessário ao operador do direito 

de forma a adequar os contratos à vontade das partes que desejem atuar nesse contexto. 

Ainda assim, por maior que seja o conhecimento, a vontade e a boa-fé das partes para 

que o contrato inicie e termine conforme estipulado em sua conclusão, é sabido que a vertente 

internacional destes tem sua vigência em um cenário extremamente dinâmico e que está 

sujeito a alterações imprevistas, tais como guerras, crises, epidemias, entre outros fatores que 

venham a afetar a sua execução. Ou seja, ainda que os contratos sejam concluídos com base 

no princípio da obrigatoriedade, que informa que o pactuado deve ser cumprido, o mesmo 

sempre estará sujeito a imprevisões que possam surgir e que estão fora do escopo de controle 

das partes, muitas vezes levando o contrato à injustiça. 

Como resposta à imprevisão, as partes podem então optar por incluírem cláusulas de 

exceção à obrigatoriedade como é o caso da force majeure ou cláusulas de adaptação ao 

contrato, que podem ser representadas pela hardship. Cada uma destas irá lidar com a 

imprevisão à sua maneira, possuindo distintos requisitos, bem como efeitos. Se para a força 

maior a exclusão da obrigatoriedade se pauta na impossibilidade do cumprimento da 

obrigação, a hardship irá tratar sobre a adaptação do contrato devido ao desequilíbrio da 

economia desse contrato.  

Por não ser possível encontrar um único entendimento sobre as cláusulas, o que 

também pode ser identificado em outros elementos do Direito do Comércio Internacional, e 

frente à necessidade de encontrar melhores respostas, o Direito Internacional Privado viu 

surgirem esforços com o objetivo de uniformizar essa área. Esses esforços foram realizados 



 
 

por organizações internacionais, que através de produções normativas visam a aumentar a 

segurança jurídica para o comércio além-fronteiras através da busca por um entendimento 

uniforme sobre as regras que regem esse tipo de relação. Sem embargo, os diferentes 

documentos que serão analisados no decorrer do estudo também não irão demonstrar um 

entendimento único. 

Será então dentro desse contexto de imprevisão do cenário internacional, somado à 

divergência de entendimento dos diferentes ordenamentos jurídicos e os esforços 

uniformizadores do direito internacional, que o presente trabalho encontra o seu objetivo 

geral, se dispondo, portanto, a analisar de forma comparada as previsões normativas quanto às 

cláusulas de force majeure e de hardship frente aos ordenamentos brasileiro e chinês, bem 

como identificar se as mesmas se aproximam ou se distanciam do entendimento uniformizado 

apresentado pelo Instituto Internacional para o Direito Privado - UNIDROIT, Câmara de 

Comércio Internacional – ICC, e pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 

Internacional – UNCITRAL. Assim, este estudo limita-se a analisar a doutrina e as normas 

legais quanto a esses institutos. 

A escolha em comparar o direito pátrio com o chinês se justifica por este ser o maior 

parceiro comercial brasileiro desde o ano de 2009, e por ter representado no ano de 2017 um 

balanço comercial que movimentou 74 bilhões de dólares. Entender suas nuances jurídicas é 

importante para as partes que desejem firmar contratos com o país em voga, uma vez que este 

possui tradições muito distintas daquelas encontradas no Brasil, além da distância geográfica 

que existe entre ambos. 

Por sua vez, ainda que ambos os países atualmente sejam signatários da Convenção 

das Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadorias – 

CISG e esta seja a norma uniforme de aplicação sobre os contratos de compra e venda 

internacional de mercadorias, a mesma é pautada no princípio da autonomia da vontade, o que 

permite as partes afastarem-se da Convenção em detrimento de outras normas ou 

ordenamentos jurídicos. Sendo esta afastada, é possível então que se opte pelas normas 

encontradas dentro de outros ordenamentos domésticos ou internacionais, o que pode ter sido 

definido pela vontade das partes ou solucionado através das regras de conflito de leis. 

Seguindo esse contexto, o estudo então se propôs a analisar comparativamente ambos os 

ordenamentos frente aos principais dispositivos que tratem da force majeure e hardship no 

cenário internacional. 

O problema de pesquisa se define por encontrar qual é a compreensão das cláusulas de 

force majeure e hardship dentro do ordenamento jurídico brasileiro e chinês no que tange aos 



 
 

contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, e identificar, de forma 

comparada, se estes se encontram em sintonia ou divergência com os dispositivos 

internacionais que se destinam a uniformização do direito internacional privado. 

De forma a cumprir com esses objetivos, o estudo se dotou de metodologia qualitativa 

pela qual se explana aspectos da realidade que não podem ser quantificados, somados à 

abordagem comparativa. Quanto ao procedimento utilizado, utilizou-se a revisão 

bibliográfica, pela qual o autor buscou junto à doutrina, legislação vigente e artigos 

internacionais tratativas acerca da force majeure e da hardship. 

Como forma de responder aos intentos do objetivo geral, em um primeiro momento foi 

almejado pelo presente estudo identificar o conceito de contrato dentro dos ordenamentos 

jurídicos brasileiro e chinês. Para isso, foi realizado breve apanhado histórico sobre as origens 

da formação do Direito Civil de ambos os países, uma vez que possuem tradições muito 

distintas. Assim, buscou-se compreender o conceito de contrato dentro de cada ordenamento, 

o conceito de sua vertente internacional e quais os princípios que regem estes. Ao fim do 

primeiro capítulo foi realizada uma análise comparada com o intuito de apontar as 

similaridades e discrepâncias entre o direito brasileiro e chinês no que diz respeito à sua 

formação, conceitos e princípios.  

Em um segundo momento, este estudo se propôs a apresentar os principais 

instrumentos de harmonização, uniformização e unificação do direito internacional privado 

que possuem relação com os contratos internacionais. Foram identificadas e exploradas as 

diferentes organizações internacionais que versam sobre o tema e os instrumentos 

desenvolvidos por estas. Nesse sentido, foram apresentadas a UNIDROIT, a ICC e a 

UNCITRAL, através de breve histórico e análise de suas estruturas, seguido por análise dos 

seus instrumentos normativos destinados a contratos internacionais.  

Por fim, o estudo abordou as cláusulas de force majeure e hardship. Para isso, a análise 

se inicia por uma apresentação do conceito uniforme das mesmas como forma de identificar 

os elementos característicos de ambas, seus requisitos e efeitos. No momento seguinte é 

buscado a compreensão das mesmas junto aos instrumentos de uniformização do direito 

internacional, sendo eles os Princípios da UNIDROIT, as cláusulas modelo da ICC e por fim 

a CISG. Em sequência, é realizada análise com o intuito de identificar se as mesmas são 

reconhecidas nos ordenamentos jurídicos brasileiro e chinês, quais seus requisitos, 

características e contornos. Ao final, o estudo apresenta uma comparação de todas essas 

informações obtidas junto aos ordenamentos domésticos e dispositivos internacionais como 

forma de identificar como os mesmos se aproximam ou se distanciam.
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2 O CONTRATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 

CHINÊS 

 

Uma vez que Brasil e China estão localizados em diferentes continentes e possuem 

tradições jurídicas distintas, é objetivo do presente capítulo realizar breve apanhado histórico 

sobre a formação do Direito Civil brasileiro e chinês como forma de introduzir o 

entendimento destes sobre o contrato e sua vertente internacional. Já em um segundo 

momento, será realizada a análise sobre o entendimento de importantes princípios do direito 

contratual, sendo os mesmos o da obrigatoriedade, autonomia da vontade, boa-fé, ordem 

pública e função social, de forma a identificar se os mesmos são reconhecidos em ambos 

ordenamentos, se os entendimentos se aproximam ou se afastam e, em caso de divergência, 

identificar quais são estas. Por fim, o capítulo será encerrado com uma análise comparada dos 

dados obtidos no decorrer deste capítulo. 

 

2.1 Breves notas históricas sobre o contrato no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

2.1.1 Evolução histórica do Direito Brasileiro e da legislação contratual 

 

Através do presente subcapítulo será apresentado um breve histórico sobre a formação 

do Direito Civil no ordenamento brasileiro. Este ponto tem importância devido à grande 

diferença cultural que afasta o Brasil da China. Após a realização desse breve histórico, será 

disposta então uma conceitualização de contratos e contratos internacionais no pensamento 

brasileiro e quais os princípios que regem as relações contratuais. 

Há dois elementos que devem ser levados em conta quando da análise do Direito 

brasileiro, um é o elemento aborígene e o outro o europeu. O primeiro diz respeito à 

organização dos diversos povos independentes que habitavam o território nacional, os quais 

apresentavam suas normas principalmente através do costume. No entanto, o elemento que se 

firma no território de forma definitiva é o europeu (CHAVES, 2000). Por ser o elemento 

europeu o dominante no atual ordenamento jurídico nacional, será almejado nessa breve 

análise histórica, identificar como este exerceu sua influência. 

De acordo com Corrêa, o ponto inicial para a análise histórica do Direito Nacional é o 

Direito Romano. Este foi o Direito predominante na península Ibérica desde 146 d.C. e que 
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naturalmente influenciou o Direito Português (CORRÊA, 2017). Sendo o Brasil colônia de 

Portugal desde sua fundação até 1822, é natural que o Direito Pátrio também possua 

influência romana, assim como pode-se considerar que o direito nacional teve início muito 

antes do próprio nascimento do Estado brasileiro. É importante acrescentar que a relação com 

Portugal é tão intrínseca, que mesmo após a revogação de algumas leis no país europeu, as 

mesmas continuaram vigentes no Brasil (CHAVES, 2000). 

Mesmo com a queda de Roma, e o surgimento das primeiras leis bárbaras, o principal 

documento continuou sendo o Corpus Juris Civilis. Esse documento, produzido por 

Justiniano, no século V, serviu como fundamento para as instituições que surgiram no período 

medieval (CORRÊA, 2017; DAL RI, 2016). Nesse sentido, na opinião de Dal Ri, a influência 

do Direito Romano sobre os demais ocorreu de forma consistente, o que permitiu a este 

influenciar a produção das normas jurídicas posteriores e a organização social (DAL RI, 

2016). Por sua vez, Gonçalves, acrescenta que era possível na época de Justiniano encontrar o 

Direito Romano dividido em três partes: o jus civile, aquele que tratava sobre o direito 

privado dentro das fronteiras romanas, o jus gentium para estrangeiros, e o jus naturale como 

um conceito de direito natural (GONÇALVES, 2016). 

Por conseguinte, a partir de 1080 são iniciados os estudos sobre o Corpus Juris de 

Justiniano na cidade de Bolonha, o que ficou conhecido posteriormente como Escola de 

Bolonha. Por adicionarem notas ao texto original romano os estudiosos que participaram 

desse procedimento ficaram conhecidos como glosadores (CORRÊA, 2017). Para essa escola, 

a obra de Justiniano é considerada o ius-direito em absoluto, ou seja, a representação da 

vontade do próprio Justiniano, a qual tinha o objetivo de substituir todas as demais normas em  

demais normas em sua totalidade. Essa escola injeta nova vida na tradição romana através de 

sua amplitude, seu método casuístico, detalhamento e sistemática. Servindo de fundamento 

para boa parte das ciências jurídicas da Europa continental (DAL RI, 2016). 

Em um segundo momento, os pós-glosadores, também conhecidos como comentadores 

ou bartolistas, começaram a imprimir suas próprias concepções junto ao texto do Corpus Juris, 

criando novos direitos. Essas inovações então exerceram influência em diversas partes do 

continente europeu, entre eles, em Portugal (CORRÊA, 2017). Ademais, ainda que o Direito 

Romano tenha sido predominante durante a Idade Média no território Europeu, há ainda que 

se acrescentar o elemento do Direito Canônico. Este também exerceu influência nas relações 

interpessoais da sociedade devido a então presente relação entre o Estado e a Igreja Católica. 

Segundo Corrêa, ambos gozavam da mesma autoridade, assim como, das mesmas honrarias 

acadêmicas (CORRÊA, 2017). 
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Nesse contexto, antes da formação da monarquia lusitana, a península Ibérica viu surgir, 

através do rei Afonso X de Castela, a Ley de las Siete Partidas (doravante tratada como 

Partidas) a qual compilava tanto o Direito Romano quanto o Direito Canônico. Com a 

fundação da monarquia em 1140, estas permanecem em vigor, sendo chamadas de Leis 

Romanas traduzidas em espanhol, e com a fundação da Universidade de Lisboa em 1829 

estas são então traduzidas pelos chamados reinícolas (CORRÊA, 2017). 

Ainda que as Partidas tenham sido traduzidas, persistia em Portugal o sentimento de que 

para consolidar a sua independência havia a necessidade de substituir essa norma. Assim 

sendo, durante o reinado de Afonso V, em 1446, são promulgadas as primeiras ordenações, as 

quais ficam conhecidas como Ordenações Afonsinas (CHAVES, 2000; CORRÊA, 2017).  

Para sua elaboração como fonte foram utilizados o Direito Romano e Canônico, contendo 

também algumas disposições das Partidas. Sua constituição abrange cinco livros que tratam 

sobre Direito Civil, Direito Penal, entre outros. Sua inovação foi notável, podendo este ser 

considerado o primeiro códice da Europa, bem como, incluiu o país sob um regime de 

legislação unitária e centralizada (CORRÊA, 2017; SILVA, 1988). 

Ainda que tenham apresentado essa grande evolução no direito, as ordenações 

Afonsinas não tiveram uma longa vida. Devido ao grande êxito na anexação de territórios ao 

Império Português, posteriormente, o rei D. Manuel solicitou a revisão destas e em 1514 

publicou as Ordenações Manuelinas que atingem sua versão final em 1521. Novamente é 

composta de cinco livros e é possível notar o triunfo do Corpus Juris, além disso, com 

exceção a algumas alterações, pouco se diferencia das Ordenações Manuelinas (CHAVES, 

2000; CORRÊA, 2017). 

Por fim, ainda houve as Ordenações Filipinas de 1603 que foram promulgadas pelo rei 

Felipe II quando o país se encontrava sob domínio espanhol. Essa ordenação, assim como as 

anteriores, é dividida em cinco livros e apresentam elementos do Direito Romano e do Direito 

Canônico. Além disso, também é possível encontrar regulação sobre as relações contratuais e 

testamentais (CHAVES, 2000; CORRÊA, 2017). 

De acordo com Vieira, deve-se entender que as ordenações não devem ser consideradas 

um código no sentido científico da palavra, uma vez que eram uma compilação de normas e 

não apresentavam um sentido lógico ou coerência, e que em ordem de se ter um código, é 

necessário que este represente um todo. Além disso, o autor explana que, portanto, quando as 

ordenações são tratadas por estudiosos brasileiros e portugueses como código, elas devem ser 

entendidas como um ajuntamento de leis (VIEIRA, 2015a). 
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Ademais, durante o período do Brasil Colônia, quando este era considerado parte 

integrante do Império Português, havia duas classes de leis. As primeiras eram as leis gerais, 

que tinham caráter de eficácia além da metrópole, ou seja, também serviam para as colônias, 

já as leis especiais regulavam determinadas relações pertinentes a cada colônia (CHAVES, 

2000). Assim sendo, as ordenações tiveram vigência em território nacional durante todo o 

período em que o Brasil foi colônia de Portugal, e ainda persistindo a vigência das 

Ordenações Filipinas após a independência1. Assim, ainda que após a independência houvesse 

uma lei que limitasse temporalmente a vigência das normas portuguesas até a organização de 

um novo código, esse procedimento levou cerca de um século e fez com que as Ordenações 

Filipinas estivessem em vigor até 1917 (CORRÊA, 2017; GONÇALVES, 2016; VIEIRA, 

2015b). 

Durante esse período que vai da independência do Brasil, passa pelo Brasil Império e 

vai até os primeiros anos da república, foram diversas as tentativas de elaborar um códice 

civil. Durante o Império cabe realçar a tentativa de contratação do Visconde de Seabra, autor 

do códice português, e a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, uma espécie de 

coletânea das leis vigentes (NABUT; NASCIMENTO, 2017). 

Ademais, merece destaque durante o Império novamente o esforço de Teixeira de 

Freitas que já em 1859 é contratado pelo então Ministro da Justiça Nabuco de Araújo para o 

desenvolvimento do primeiro Código Civil. O trabalho deveria ser completado até 1864, 

porém suas atividades foram suspensas em 1865, após 17 sessões conseguirem debater apenas 

os primeiros artigos do códice. Assim, ainda que o esforço de Teixeira em sua consolidação 

não tenha vingado no Brasil, este serviu de base para o Código Civil Argentino de Velez-

Sarsfield (CHAVES, 2000; CORRÊA, 2017). 

Posteriormente, na República, há a tentativa novamente frustrada de Coelho Rodrigues, 

que havia sido incumbido da tarefa por Campos Salles quando este era o Ministro da Justiça.  

Já na função de presidente da república, Salles e Epitácio Pessoa, que agora era o Ministro da 

Justiça, incumbem Clóvis Beviláqua da tarefa de produzir um Código Civil tentando 

aproveitar o quanto pudesse o trabalho de Coelho Rodrigues (CORRÊA, 2017). O projeto 

desenvolvido por Beviláqua foi submetido à apreciação do governo em 1899, e o passo 

seguinte foram 15 anos de debates sobre o projeto, merecendo destaque a crítica de Rui 

Barbosa ao texto, o que trouxe evolução linguística ao conteúdo. O projeto foi então 

                                                 
1 Cabe destacar que quando da independência do Brasil, as Ordenações Filipinas já haviam sido revogadas em 
Portugal pelo Código Civil português de 1867 ( BORGES; LEAL, 2017). 
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promulgado em 1916, e entrou em vigor em 1917. Nascia assim o primeiro Código Civil 

brasileiro (CORRÊA, 2017; NABUT; NASCIMENTO 2017). 

Por conseguinte, no que tange as características do Código Civil de 1916, é entendido 

pela doutrina que este possui forte influência do liberalismo, que marcava o texto pelo 

individualismo. Nessa perspectiva, não havia limitação à autonomia das vontades para 

contratar, ou seja, não havia qualquer previsão de onerosidade excessiva ou limites sociais à 

liberdade de contratar (DINIZ, 2017; BORGES; LEAL, 2017). 

Referente aos contratos, destaca-se os comentários de Pereira (2016, p. 536): 

 
Quando, pois, foi elaborado o Código Civil de 1916, subsistiu a tipologia contratual 
romana, com poucas modificações. […] Ali subsiste a mesma técnica. E se é certo 
que predomina a concepção consensualista, ainda subsistem resquícios romanos, 
como os contratos de mútuo, comodato, depósito que teimam em permanecer reais, 
figurando a traditio da coisa como elemento de sua formação, e não como ligada à 
fase da respectiva execução, em contrário a doutrina moderna que os considera 
contratos consensuais condicionais, em que a traditio da coisa não é elemento 
constitutivo da avença, porém sua fase executiva. 

 

Ele foi um código do seu tempo e representava os auspícios da época em que foi 

elaborado, porém com a mudança constante da sociedade e as alterações que esta enfrentava, 

tanto social quanto economicamente, surgiu a necessidade para o governo de atualizá-lo. 

Nesse contexto, para a realização da primeira tentativa de um novo códice, foram nomeados 

em 1961 Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira e Sylvio Marcondes para a elaboração 

de um anteprojeto de um novo Código Civil. Esse projeto foi levado para apreciação do 

Congresso em 1965, mas não obteve êxito  (DINIZ, 2017; FACHIN, 2015; GONÇALVES, 

2016; LIMA, 2010). 

Devido a isso, nova comissão foi então formada em 1967. Dessa vez, ela foi encabeçada 

por Miguel Reale, que durante o governo militar foi incumbido da tarefa de organizar uma 

comissão de juristas especializados para apresentar o novo anteprojeto para o Código Civil 

(FACHIN, 2015; GONÇALVES, 2016; LIMA, 2010). O anteprojeto derivado desse trabalho 

foi apresentado ao Congresso Nacional em 1972, e após algumas alterações originou o Projeto 

de Lei 634/1975 (FACHIN, 2015; GONÇALVES, 2016). 

Ainda que mantivesse parte da estrutura de seu predecessor, esse anteprojeto se afastava 

das concepções individualistas, de forma a elevar o status da pessoa humana, bem como 

revisa parte da técnica empregada no códice de 1916, que já havia sido superada pelos 

progressos do Direito (GONÇALVES, 2016; LIMA, 2010). Sua promulgação foi realizada 

apenas no ano de 2002, totalizando um período de 27 anos de tramitação, que passaram pelo 
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governo militar e pela elaboração da Constituição de 1988 (FACHIN, 2015; GONÇALVES, 

2016; LIMA, 2010). 

Complementa Fachin (2015, p. 535) que: 

 
Dada a aprovação e início da vigência do atual Código Civil brasileiro, inúmeras 
foram as críticas oriundas da doutrina pátria ao novo estatuto civilístico, seja pelos 
avanços tímidos que contemplou, e mesmo, por alguns retrocessos que trouxe, seja 
pelo fato de já ter nascido velho, como repetido pela crítica. […] Não é novidade 
que o ritmo do ordenamento jurídico é deveras mais lento que o ritmo da sociedade. 
Talvez essa seja uma (embora não única) das explicações de porque o Código de 
2002 já nasce defasado. De toda sorte, fato é que o Código Civil de 1916 já não mais 
atendia as necessidades cada vez mais pujantes da sociedade brasileira ao final deste 
breve, porém extremado século XX. 

 

De toda sorte, ainda que haja críticas ao mais recente Código Civil Brasileiro, fato é que 

este trouxe novas concepções sociais e valores coletivos que afastam o individualismo 

exacerbado do diploma anterior como forma a atender as demandas do direito contemporâneo.  

Sob essa perspectiva, em referência aos contratos, Pereira (2016, p. 537) complementa 

que: 

 
O Código Civil de 2002 preencheu a lacuna tipológica dos contratos de comissão, 
transportes, corretagem, agência, distribuição, venda com reserva de domínio, venda 
sobre documentos e estimatório. Além disso, juntamente com os princípios clássicos 
do contrato, da força obrigatória e da relatividade dos seus efeitos, positivou os 
novos princípios contratuais desenvolvidos durante o século XX, da função social do 
contrato (art. 431), da boa-fé objetiva (art. 422) e do equilíbrio econômico do 
contrato (que pode ser extraído da regra da lesão prevista no art. 157 e da resolução 
por onerosidade excessiva, prevista nos arts. 428 a 480). 

  
Ainda no que tange aos contratos no Código Civil, há que se acrescentar que pela nação 

não possuir uma lei específica em separado que regule os contratos, como será posteriormente 

demonstrado na análise do Direito Chinês, é o caráter residual que este possui aos tratar sobre 

os contratos. Determinados contratos, tais como os de trabalho e consumo, por exemplo, serão 

regidos por diplomas esparsos e não estão presentes no Código Civil  (GONÇALVES, C. R., 

2011). Por sua vez, aqueles contratos que tratem sobre a compra e venda de mercadorias no 

mercado internacional possuem sua regulamentação desde 2014 junto à Convenção das 

Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda de Mercadorias (CISG), que será objeto 

de estudo em capítulo posterior.  

 

2.1.2 Evolução do conceito de contrato e contratos internacionais no 

Direito Brasileiro 
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Como foi possível compreender no decorrer da breve análise histórica realizada no 

subcapítulo anterior sobre a formação da disciplina contratual no Direito Brasileiro, os 

primeiros pilares norteadores do direito nacional se baseavam no Direito Romano. Para estes 

havia a diferenciação entre convenção, que atuava como gênero, à qual contrato era uma 

espécie (GONÇALVES, 2017; PEREIRA, 2016). 

Desse modo, a existência do contrato estava estritamente vinculada à existência de um 

elemento material que configurasse a exteriorização da forma. Assim sendo, as primeiras 

formas de contrato reconhecidas pelos romanos eram os contratos verbis ou literis, em outras 

palavras, para sua criação era necessária a realização de um ato solene, por exemplo, a 

inscrição do contrato no codex. Posteriormente a concepção romana evoluiu e reconheceu 

outras formas de pactuação baseada no consenso das partes, tais como nos contratos de venda 

e locação (GOMES, 2009; PEREIRA, 2016). 

Ainda sobre o Direito Romano cabe acrescentar que este diferenciava contrato de pacto, 

sendo o segundo uma espécie de convenção que não gerava a possibilidade de ação ou 

exigibilidade em juízo (PEREIRA, 2016). No entanto, tais diferenciações não são mais 

reconhecidas no direito contemporâneo, sendo as mesmas inclusive consideradas sinônimos, 

com exceção de alguns contratos acessórios que mantiveram a denominação de pacto 

(GONÇALVES, 2017; PEREIRA, 2016). 

Mesmo o direito brasileiro tendo bebido por muitos anos da fonte do Direito Romano, 

na opinião de Gomes (2009, p. 6-8), não é neste em que se deve buscar historicamente a 

categorização de contrato, devido aos apontamentos acima comentados. Segundo o autor, 

diversas foram as correntes que influenciaram o pensamento contemporâneo, destacando a 

corrente canonista (devido as noções de consenso e fé jurada), e a Escola do Direito Natural 

que defendia como princípio fundamental para a criação de obrigações a livre vontade das 

partes.  

Já, como pontuado anteriormente, quando coloca-se o contrato sob a lente do Código 

Civil de 1916, é possível notar forte influência do liberalismo econômico. Com o contrato 

passando a representar o cerne da vida econômica, significando que todos são iguais e 

possuem a habilidade de celebrar contratos. Nesse período o contrato passou a ser visto como 

espécie do gênero negócio jurídico (GOMES, 2009; BORGES; LEAL, 2017). A visão 

apresentada sobre os contratos, no entanto, é extremamente individualista e não leva em conta 

o contexto social das partes ou externos. A primazia da vontade desse código só permitia a 

quebra da relação contatual em casos em que fossem identificadom atos ilícitos, ou quando 

compactuado entre as partes (BORGES; LEAL, 2017). 
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Por conseguinte, as novas demandas derivadas da mudança social fizeram com que a 

visão contratual do Código Civil de 1916, de que as partes, por serem iguais formalmente, 

teriam o equilíbrio de suas relações assegurados, ficasse ultrapassada. Assim sendo, foi 

necessária a revisão do códice, que após longo período de desenvolvimento chegou ao Código 

Civil de 2002 (GOMES, 2009). Por essa ótica, o novo código traz como maior inovação a 

limitação à autonomia da vontade pela função social do contrato, que será abordada com 

maior afinco em subcapítulo posterior, sendo a vontade limitada quando confronta o interesse 

social (PEREIRA, 2016). 

Antes de adentrar a análise do atual conceito de contrato no Direito Brasileiro, de 

acordo com a doutrina, vale como forma de melhor compreender sua evolução, entender que 

na concepção contemporânea de contrato, este é um negócio jurídico. Assim é possível 

encontrar a definição de negócio jurídico em Pereira (2016, p. 7) que informa ser o negócio 

jurídico um fato expresso através da vontade que serve de base ao efeito jurídico o qual 

almeja. Esse fato então desenvolverá obrigações e direitos dentro da ordem legal a qual tem 

como habitat. 

Na visão de Farias e Rosenvald (2018, p. 122-124) ainda não há unanimidade sobre o 

conceito de negócio jurídico entre a doutrina e é possível encontrar duas principais correntes, 

sendo elas, a voluntarista e a objetivista. A primeira traz a vontade como elemento estrutural 

dos negócios jurídicos, sendo o contrato concebido através da declaração desta. Já para os 

objetivistas a vontade é instrumento que provém ao indivíduo o poder de autorregular suas 

relações e é derivada da autonomia privada. Para estes, os quais os autores aderem, a 

autonomia privada é que seria a essência do negócio jurídico. 

 Entendido brevemente a noção de negócio jurídico, passa-se agora a analisar os 

conceitos de contrato encontrados na doutrina. Assim, em Pereira (2016, p. 7) é encontrada a 

definição de contrato em sua forma estrita:  

 
É um negócio jurídico bilateral, e de conseguinte exige o consentimento; pressupõe, 
de outro lado, a conformidade com a ordem legal, sem o que não teria o condão de 
criar direitos para o agente; e, sendo ato negocial, tem por escopo aqueles objetivos 
específicos. Com a pacifidade da doutrina, dizemos então que o contrato é um 
acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, 
resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. 

 
Encontra-se, ainda, a definição de Gonçalves (2017, p. 22) como: “O contrato é uma 

espécie de negócio jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos 

duas partes. É, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral.”. 
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Por sua vez, Gagliano e Pamplona Filho (2014, p. 47) afirmam que definir contrato não 

é tarefa simples e que entendem o mesmo como:  

 
[…] um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos 
princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos 
patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades. 

 
Em consonância com os conceitos acima apresentados, também é possível encontrar a 

opinião de Diniz (2006, p. 8) que informa ser esta uma espécie de negócio jurídico originado 

através do encontro de vontades das partes. Podendo apresentar natureza bilateral ou 

plurilateral, e cria norma entre as partes através da autorregulação dos interesses particulares. 

Por fim, cabe acrescentar a visão do renomado Gomes (2009, p. 11) que conceitua contrato 

como: “[…] negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de 

conduta idônea à satisfação dos interesses que regulam.”. 

Assim sendo, é possível compreender que para a parte majoritária da doutrina, os 

contratos são a representação de um negócio jurídico originado do consenso de vontade entre 

as partes e do qual é gerada uma obrigação. Podendo este ser bilateral ou plurilateral. Ainda 

se acrescenta que a ausência da manifestação de vontade remove a estrutura vital e, desse 

modo, não há que se falar em contrato. 

A definição de contrato é buscada junto à doutrina, uma vez que não há qualquer 

definição junto ao Código Civil de 2002 ou outras leis esparsas. Sanado o entendimento sobre 

como o contrato é visto no ordenamento brasileiro, passa-se agora para a análise do que se 

entende por contratos internacionais e qual a lei material aplicável a estes. 

 

2.1.3 Contratos internacionais e escolha da lei material aplicável 

 

Assim como o conceito de contrato não está expressamente definido em texto legal, 

caberá a este subcapítulo identificar, através de análise da doutrina, qual o entendimento de 

contrato internacional junto ao Direito brasileiro. Em um segundo momento serão analisados 

esses tipos de contrato junto à CISG e se a possibilidade de escolha da lei material aplicável é 

reconhecida no Brasil. 

Inicialmente é necessário compreender que o contrato internacional deriva das relações 

comerciais entre os Estados, e devido à diversidade de ordenamentos jurídicos, costumes, 

entre outros elementos de estraneidade, diferenciam-se daqueles contratos firmados dentro do 

mesmo território. Quando se fala desse tipo de contrato no âmbito do comércio, a importância 
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é ainda maior, sendo considerado, nas palavras de Irineu Strenger, como o motor do comércio 

internacional (STRENGER, 1992, p. 20-23). 

Essa pluralidade de ordenamentos que o contrato toca, faz com que as relações por ele 

regulada sejam mais suscetíveis a imprevisões, conflitos e incertezas. E levando em 

consideração que há divergentes entendimentos sobre o que configura um contrato 

internacional em cada sistema jurídico, assim como nos tratados internacionais, conceituar o 

mesmo se transforma em um trabalho árduo. Por sua vez, também não se pode confundir o 

contrato internacional, considerando-o como aquele que foge da lei doméstica de determinado 

país (CÁRNIO, 2009, p. 8-9; GLITZ, 2012, p. 142-144). 

Ainda que a definição não seja consenso em toda doutrina, e como o objetivo deste 

trabalho não é exaurir o conceito e suas nuances, este trabalho prosseguirá para analises de 

alguns conceitos derivados da doutrina de forma a entender a visão de alguns autores sobre o 

que é considerado um contrato internacional. Strenger (1992, p. 81) informa que: 

 
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 domicílio, nacionalidade, sede principal dos negócios, lugar do contrato, 
lugar da execução, ou qualquer circunstância que exprima um liame indicativo de 
direito aplicável. 

 
Já para Baptista, um contrato pode ser internacional até mesmo devido à sua estrutura, 

cláusulas, forma de negociação entre outros fatores que devem ser identificados. O autor 

ainda aponta a existência de dois índices de internacionalidade, sendo eles o de viés 

econômico2 e o jurídico. Para o primeiro, o indicador econômico da movimentação entre 

fronteiras é o determinante para identificar um contrato internacional, já para o segundo, os 

critérios se baseiam em algum fato jurídico que toque mais de um ordenamento jurídico. Por 

fim, ressalta o autor que ainda que haja diversas interpretações conceituais, aquele ao qual 

deve ser dada maior importância é o elemento de estraneidade (BAPTISTA, 2011, p. 21-28). 

Nas palavras de Engelberg (2010, p. 19-20) ao diferenciar o contrato internacional do 

interno, encontra-se uma diferença fundamental conforme o trecho a seguir: “no contrato 

internacional as cláusulas concernentes à conclusão, capacidade das partes e o objeto se 

relacionam a mais de um sistema jurídico”. Complementando que:  

 

                                                 
2 O fator econômico é o vigente em países como a França, mas está presente em alguns contratos brasileiros, 
como aqueles abraçados pelos incisos I e II do Decreto-Lei 857, de 1969 (BAPTISTA, 2011, p. 21-28). 
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O sistema jurídico pátrio adota a extraterritorialidade moderada, isto quer dizer que 
podemos aplicar em nosso território, direito alienígena, uma vez que outro sistema, 
que não o brasileiro, seja indicado pelas regras de conflito consubstanciadas no 
artigo 7º ao 15 da Lei de Introdução ao Código Civil. (ENGELBERG, 2010, p. 20) 

 

Por sua vez Cárnio (2009, p. 14) informa que: “O contrato objetivamente internacional 

deve suscitar um conflito de leis por seu contato objetivo com diversos Estados, não bastando 

a mera eleição, pelas partes, de uma lei aplicável para dar ao contrato um caráter 

internacional”. Por fim, na opinião de Araújo, a internacionalidade do contrato está vinculada 

ao elemento que conecta o contrato a mais de um ordenamento jurídico, bastando às partes 

estarem domiciliadas em países diversos, celebração em um país para cumprimento em outro, 

entre outros. De acordo com a autora, esse contrato sempre é regido por uma lei nacional3 a 

ser determinada pelas regras de direito internacional privado onde a parte estiver sendo 

julgada. Como exemplo, no Brasil se utiliza como regra a do local de celebração (ARAÚJO, 

2016). 

No que tange a solução do conflito de leis, a Lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro – LINDB, traz como regra geral embutida em seu artigo 9º, conforme o texto: 

 
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se 
constituírem. §1o Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo 
de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei 
estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. § 2o A obrigação resultante do 
contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. (BRASIL, 
1942) 

 
Segundo o texto desse artigo, a lei do país onde a obrigação foi constituída será aquela 

utilizada para reger as relações. Ou seja, será considerada a lei do local do país de onde partiu 

a oferta como aquela que rege a relação contratual. Assim, a crítica a essa regra parte da 

doutrina no que diz respeito a contratos a distância, nos quais as negociações são mais 

complexas e há oferta e contraoferta, dificultando a identificação do direito regente 

(BAPTISTA, 2011). 

 Ainda que essa seja a regra e reflita o princípio da territorialidade, a mesma não é 

absoluta, e existem exceções contidas na LINDB, leis especiais ou convenções internacionais. 

A primeira que pode ser destacada é aquela do parágrafo §1º do artigo 9º da LINDB, que trata 

sobre o lugar de execução. Sendo este contrato executado no Brasil, serão respeitadas as 

peculiaridades da lei alienígena quanto a forma. Já o parágrafo §2º, trata sobre a relação entre 

                                                 
3 Informa a autora que existe discussão sobre a possibilidade da utilização de fontes não estatais, por exemplo, os 
princípios do UNIDROIT, porém tal discussão divide a doutrina (ARAÚJO, 2016). 
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ausentes, em que será regida pela lei do país do proponente. Também existem certos tipos de 

contrato como os de trabalho e transferência de tecnologia, no qual o direito nacional 

prevalece sobre o conflito de leis (BAPTISTA, 2011; ENGELBERG, 2010; SILVA, 2012). 

Quanto à escolha da legislação pelas partes, não há acordo entre a doutrina. Parte da 

desta entende que uma vez realizada a escolha de outro direito, o artigo 9º da LINDB não 

seria aplicável. No entanto, a parte majoritária concorda que a escolha da lei aplicável 

derivada da autonomia da vontade não é reconhecida no Brasil, havendo apenas essa 

possibilidade quando o contrato for regido por cláusula arbitral ou regência da CIDIP V do 

Mercosul (BAPTISTA, 2011; CÁRNIO, 2009; ENGELBERG, 2010). 

Por fim, quanto aos contratos internacionais que tratem sobre a compra e venda de 

mercadorias e que são regidos pela CISG desde sua entrada em vigor em 1º de abril de 2014, 

têm-se que esta lei harmonizada têm caráter autoaplicável a esse tipo de contrato 4 . A 

convenção, no entanto, pode ser afastada através da convenção entre as partes de forma 

expressa (ARAÚJO, 2004; SCHLECHTRIEM E SCHWENZER, 2014). 

Além disso, há a necessidade de se analisar a vigência da lei harmonizada nos diferentes 

países. Quando ambos Estados envolvidos são signatários, esta é autoaplicável. Se a 

convenção é ratificada no primeiro país, porém não o é no segundo, haverá a necessidade de 

se consultar nas regras de Direito Internacional Privado qual a lei aplicável. Se essas regras 

apontarem o primeiro país, ela é aplicável, se apontarem o segundo, a mesma está afastada. 

Há ainda a opção de nenhum dos dois países serem contratantes da convenção, o que afastaria 

a mesma, salvo se expressamente elegida pelas partes e que a autonomia da vontade destas 

seja amplamente reconhecida pelo direito internacional privado das partes (ARAÚJO, 2004). 

Dessarte, entendida a evolução do conceito de contrato no ordenamento pátrio e como 

se dá o conflito de leis que tratam de material contratual, bem como, os casos em que é 

possível para as partes a eleição de outro direito, cabe agora ao estudo, analisar o 

entendimento nacional de alguns dos princípios fundamentais à relação contratual. 

 

2.2.1 Princípios que regem os contratos brasileiros 

 

2.2.1.1 Princípio da obrigatoriedade 

 

                                                 
4 A aplicação dessa Convenção se dá sobre a venda internacional de mercadorias e é definida junto ao artigo 1º 
da mesma. No artigo 2º da mesma há o rol dos contratos excluídos de sua aplicação (ARAÚJO, 2004). 
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O princípio da obrigatoriedade se funda na necessidade de conferir ao contrato utilidade 

econômica e social. Desse princípio é derivado o entendimento de que uma vez pactuado, o 

contrato se torna lei entre as partes, ou seja, uma vez que a palavra é dada através de um 

contrato a mesma é irreversível. Dessa forma, obrigando as partes a livremente aceitaram o 

disposto no contrato. Se essa obrigatoriedade não subsistisse, a existência do contrato seria 

efêmera, uma vez que sua existência restaria prejudicada pela impossibilidade de se exigir o 

cumprimento do compactuado. Em outras palavras, o contrato representaria intenções que não 

possuiriam qualquer valor jurídico (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2014; GOMES, 

2009; PEREIRA, 2016). 

De acordo com Gonçalves (2017, p. 49) são fundamentos do princípio da obrigatorieda-

de:  

 
a) A necessidade de segurança nos negócios, que deixaria de existir se os 
contratantes pudessem não cumprir a palavra empenhada, gerando a balbúrdia e o 
caos; b) a intangibilidade ou imutabilidade do contrato, decorrente da convicção de 
que o acordo de vontades faz lei entre as partes, personificada pela máxima pacta 
sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos), não podendo ser alterado nem pelo 
juiz. Qualquer modificação ou revogação terá de ser, também, bilateral. O seu 
inadimplemento confere à parte lesada o direito de fazer uso dos instrumentos 
judiciários para obrigar a outra a cumpri-lo, ou a indenizar pelas perdas e danos, sob 
pena de execução patrimonial (CC, art. 389) 

 
Desse princípio parte-se do princípio que o contrato não pode ser alterado judicialmente. 

Por conseguinte, caso alguma circunstância venha a invocar a intervenção judicial de acordo 

com uma permissão legal, esta deve vir no sentido de decretar a nulidade ou a resolução do 

contrato, porém jamais poderá alterar o conteúdo pactuado entre as partes (GOMES, 2009). 

Desse modo, não há que se negar que tal princípio possui importância primordial no 

ordenamento contratual e, mesmo que não haja referência expressa ao mesmo no Código 

Civil Brasileiro, não há dúvida para a doutrina de que o mesmo é reconhecido (URIBE, 2014). 

Ainda assim, o contrato pode muitas vezes se transformar em um fardo excessivo e não 

mais representar um acordo justo entre as partes. Dessa forma, é reconhecido como exceção 

clássica os motivos contidos no artigo 393 e parágrafo único do Código Civil, que informa 

sobre caso fortuito e força maior. Adiciona-se a isso novas concepções que surgem como 

forma de suavizar o princípio e podem ser encontradas frente às cláusulas rebus sic stantibus 

(CC, arts. 478 a 480), institutos da lesão (CC, art. 157) e estado de perigo (CC, art. 156). No 

entanto, ressalta-se que os sujeitos ao contrato podem continuar responsáveis, dependendo da 

escusa, por perdas e danos, juros, entre outros fatores que possam subsistir ao não 

cumprimento do contrato (GONÇALVES, 2011, p. 49-50). 
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2.2.1.2 Princípio da liberdade contratual 

 

A liberdade contratual tem sua raiz no Direito Romano e informa que os indivíduos são 

livres para contratar. Em sua análise do tema, Gonçalves (2017, p. 41) traz que:  

 
O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente na ampla liberdade 
contratual, no poder dos contratantes de disciplinar os seus interesses mediante 
acordo de vontades, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. Têm as partes a 
faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado. 
Podem celebrar contratos nominados ou fazer combinações, dando origem a 
contratos inominados. 

 
Pereira (2016, p. 21-23) complementa que existem quatro momentos em que a liberdade 

de contratar fundamenta sua existência. Primeiro, a mesma se encontra no arbítrio de decidir 

por contratar ou não, em segundo, diz respeito à liberdade de com quem contratar, bem como, 

sobre qual o tipo de negócio que é firmado. Por terceiro, o autor destaca o poder que o 

indivíduo tem de fixar o conteúdo e redigir ao bel prazer as cláusulas as quais irá se sujeitar, 

respeitando, é claro, os eventuais limites impostos pela lei. Por fim, tendo o contrato sido 

concluído, a autorização para acionar o poder coator do Estado como forma de exigir a 

obrigação do mesmo. 

Esse princípio encontra respaldo no artigo 421 do Código Civil (BRASIL, 2002), no 

qual é informado que: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato.”. Juntamente ao artigo 421, há que se analisar o artigo 425, que traz 

a liberdade para que as partes possam estipular quanto a contratos atípicos. No entanto, deve-

se seguir as normas gerais do código (URIBE, 2014). 

É importante entender por contrato atípico, aquele que surge através de motivação das 

partes frente às necessidades e interesses que estas apresentam e que não encontra regulação 

no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, tais contratos devem respeitar as regras de 

validade, que serão tratadas em capítulo seguinte do estudo (GONÇALVES, 2011, p. 42). 

Ademais, cabe ainda acrescentar a explanação de Gomes (2009), de que a autonomia da 

vontade abrange um espectro tríplice, sendo inclusa a liberdade de contratar per si, a de 

estipular o contrato e por fim a de determinar o conteúdo desse contrato. 

 

2.2.1.3 Princípio da boa-fé 
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A boa-fé encontra-se positivada no artigo 422 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 

2002), com o presente texto: “Os contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. Tal princípio informa 

que as partes têm o dever de se comportar de forma correta durante todo o decorrer do 

contrato, seja durante sua formação, como quanto ao seu cumprimento. Nesse contexto, 

Gonçalves (2017, p. 54) informa que: 

 
A regra da boa-fé, como já dito, é uma cláusula geral para aplicação do direito 
obrigacional, que permite a solução do caso levando em consideração fatores 
metajurídicos e princípios jurídicos gerais. O novo sistema civil implantado no país 
fornece ao juiz um novo instrumental, diferente do que existia no ordenamento 
revogado, que privilegia os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade 
dos contratos, seguindo uma diretriz individualista. 

 
Diferentemente do código anterior, em que não havia qualquer previsão sobre a boa-fé e 

no qual era priorizada a concepção individualista e a primazia da santidade do contrato, é 

explicado por Pereira (2016, p. 19), que ainda que o texto do artigo 422 não traga de forma 

expressa a menção da boa-fé  à fase pré e pós-contratual, o mesmo não implica a negação a 

esses períodos, e dessa forma as mesmas devem ser consideradas no âmbito do artigo. O autor 

complementa ainda, que a cláusula de boa-fé, é cláusula de observância obrigatória que pode 

ser aplicada sobre todas as relações jurídicas da sociedade e, ainda que abstrata, tal cláusula 

deve ser aplicada conforme a peculiaridade de cada caso. 

 Na concepção da doutrina brasileira, a boa-fé encontra-se dividida entre sua espécie 

subjetiva e objetiva. Sendo a subjetiva aquela que parte de uma concepção psicológica e se 

baseia na concepção de ignorância ou crença, esta concepção é aquela encontrada no códice 

civil de 1916. Nesta visão considera-se o estado de consciência do sujeito frente à relação 

jurídica, ou seja, sua íntima convicção. (Gonçalves, 2017) Por sua vez, no Código Civil 

Brasileiro de 2002, encontra-se a figura da boa-fé objetiva. Esta encontra respaldo como uma 

regra de conduta que é fonte de direitos e obrigações (GONÇALVES, 2017; URIBE, 2014). 

 Pereira (2016, p. 20) explana que as duas se diferenciam conforme: “[…] a boa-fé 

objetiva não cria apenas deveres negativos, como o faz a boa-fé subjetiva. Ela cria também 

deveres positivos anexos ao dever de prestação principal, já que exige que as partes atuem de 

modo a garantir obtenção, por ambas, do resultado útil programado”. Já Uribe (2014, p. 166) 

acrescenta que a boa-fé objetiva se desdobra em três dimensões, em que a primeira é 

apresentada pelo artigo 133 e informa a  função interpretativa, na qual deve-se adotar uma 

interpretação finalista do negócio jurídico que responda as finalidades legítimas do contrato.  

Por segundo, a presente no artigo 422, que informa a obrigação de se atuar em boa-fé, por 
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exemplo, auxiliando em deveres secundários, como de informação entre outros. Por fim, há a 

terceira dimensão, que mantém relação com o artigo 187, que atua como limite ao exercício 

do direito. 

 Por fim, há que se considerar que a boa-fé é tanto forma de conduta, pois apresenta 

elementos subjetivos, como também norma de comportamento, através de seus elementos 

objetivos (GONÇALVES, 2017).  

 

2.2.1.4 Princípio do interesse público/ordem pública e função social 

 

O princípio do interesse público ou da ordem pública sempre atuou como um limitador 

à liberdade contratual, informando que o interesse da sociedade deve se sobrepor a qualquer 

interesse individual. O conceito é formado no início do século passando quando foi 

constatado que a ampla liberdade de contratar somada à crescente industrialização geravam 

desequilíbrio na relação contratual e derivavam em exploração da parte mais fraca. Uma vez 

que o ordenamento jurídico contemporâneo prevê a igualdade entre as partes, surge a 

necessidade da intervenção estatal de forma a equilibrar as relações (GONÇALVES, 2017). 

Sua previsão é apresentada no artigo 2.035 do CC, informando a não possibilidade de se 

convencionar contra à preceitos da ordem pública, assim como, o artigo 17 da LINDB, no que 

tange ao direito internacional, na qual é informada a não eficácia de declarações de vontade 

que ofendam a ordem nacional (GONÇALVES, 2017). 

Ainda que não haja precisão quanto à definição dos conceitos de ordem pública e bons 

costumes, em que ambos possuem delimitação flutuante, é identificada certa dificuldade pela 

doutrina em determinar o que corresponde a cada conceito. Em doutrinas generalistas é 

possível encontrar a compreensão de que ordem pública são normas basilares para a estrutura 

social, econômica e política, tais como regras de organização administrativa e política do 

Estado, bem como, normas sobre direito de famílias, organização econômica e trabalho. Já no 

que tange aos bons costumes são aqueles que versam sobre a moralidade social. Esse último, 

porém, é mutante conforme a época e local onde que é analisado (PEREIRA, 2016). 

Por sua vez, reflexo da Constituição de 1988, quando o Estado passou a exercer função 

de Estado Social, o princípio da função social surge como garantia de que as previsões 

constitucionais deviam ser respeitadas sobre as relações privadas. Atuando como uma forma 

de intervenção jurídica em defesa dos princípios firmados na Constituição, tais como a 

solidariedade, igualdade e justiça. (BERTASSONI; GONDIM; KENICKE, 2011; 
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OLIVEIRA; SILVA, 2013). Esse princípio encontra respaldo no artigo 421 e tido como a 

grande inovação do códice no que tange ao direito das obrigações, uma vez que o mesmo não 

era mencionado de forma expressa no códice anterior (GONÇALVES, 2017; URIBE, 2014). 

Oliveira e Silva (2013, p. 93) definem a função social como:  

 
[…]a função social deve ser entendida como um princípio que impõe às partes a 
obrigação de observar ao lado de seus próprios interesses particulares os interesses 
extracontratuais socialmente relevantes que se relacionam com o contrato ou são 
atingidos por eles que, por conseguinte, tornam-se cada vez mais dignos de 
receberem a devida tutela jurídica. 

  
Em sua análise, Pereira (2016, p. 12-13) informa sobre a análise do pré-projeto da lei e 

do texto aprovado no novo Código Civil Brasileiro, cuja interpretação correta do artigo 421 

deve ser realizada na razão de que o princípio da liberdade contratual tenha sido mantido e 

dessa forma continua em efetivo a autonomia da vontade, uma vez que o país vive sob um 

regime de livre iniciativa. Porém esses dois princípios devem ser subordinados à função social 

do contrato. Ou seja, o contrato continua existindo de forma a satisfazer os anseios e 

finalidades desejados pelos indivíduos, entretanto o mesmo deve ser feito de forma a não 

sobrepor o interesse social. Também deve-se entender que tal princípio surge para conversar 

com os demais, e não para os eliminar. 

Cabe destacar o posicionamento de Nalin (2016, p. 370-377) quanto ao princípio da 

função social e sua relação com a CISG. De acordo com o autor não há diferenciação sob a 

égide do atual códice civil entre contratos comerciais ou mercantes quanto a contratos civis, 

assim sendo, todos caem no mesmo escopo das regras de obrigação que tratam sobre contratos, 

servindo de regra tanto para contratos comerciais quanto civis. Complementando que esse 

princípio, que é uma contribuição brasileira ao mercado global, serve como limitadora da 

autonomia da vontade e é tema de ordem pública, concluindo que em sua opinião não há 

dúvida de que o mesmo se aplique a contratos geridos pela CISG. 

 

2.3 Breves notas históricas sobre o contrato no ordenamento jurídico 

chinês 

 

2.3.1 Evolução histórica do Direito Chinês e da legislação contratual 
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Como forma de melhor compreender o que é um contrato na China e como este é 

pensado pela legislação, faz-se necessário realizar um breve histórico da formação legal 

chinesa, para depois conceituar o contrato, sua vertente internacional e princípios que o regem.  

Em um primeiro momento ao se colocar a Ásia sob a lente de análise, vê-se que esta se 

refere a uma definição geográfica, e não legal, onde os diferentes países possuem sistemas 

jurídicos, econômicos e sociais distintos uns dos outros. Isso também é verdade quando se 

analisa a China, país milenar, que durante longo período foi governada por conceitos morais e 

legais influenciados principalmente pelo confucionismo (KISCHEL, 2019). 

Antes de iniciar a análise a respeito do confucionismo e sua influência na formação 

legal da China. Nesse sentido, cabe ressaltar que, mesmo havendo divergência sobre o termo 

correto a ser empregado na tradução, uma vez que os chineses denominam esse sistema 

filosófico por letrado e não por confucionismo, este estudo optou pela terminologia mais 

utilizada na literatura, por entender que essa escolha não trará qualquer prejuízo à análise a 

que se dispõe (ROCHA, 2015)5. 

Para Fu, devido à influência causada pelo confucionismo nos mais diversos setores da 

sociedade chinesa, faz-se impossível entender a lei civil chinesa sem qualquer conhecimento 

deste (FU, 2011a). Corroboram nesse pensamento Wang e Dimatteo, informando que a 

tradição chinesa é pesadamente influenciada pelo confucionismo, e assim sendo qualquer 

análise comparada deve levar em conta os sistemas culturais e sociais que se dispõe a analisar. 

(DIMATTEO; WANG, 2016). 

Sob essa perspectiva, a teia de influência dos ensinamentos de Confúcio se estendeu 

além do território chinês e é possível encontrar seus reflexos em países como o Japão, Coreia 

do Sul, Coreia do Norte, entre outros países asiáticos. Essa filosofia foca em três pontos 

principais, destacados por Fu como, justiça6 (yi), moralidade7 (li) e benevolência8 (ren) (FU, 

2011a).  

Em artigo publicado por Rosen, é possível encontrar a definição de cada um destes três 

conceitos. Segundo a autora, yi reflete a ação sem um motivo interior, sendo representeada 

pela ideia de obrigação e dever, e deve trabalhar em conjunto com a noção de benevolência 

(ren). Por li pode-se entender as boas maneiras, civilidade, educação e propriedade, 

                                                 
5 De acordo com Rocha (2015), a tradução correta do termo (儒 rú) faz referência a letrados, e por isso na China 
não se utiliza a palavra confucionismo, per se. Segundo o autor, confucionismo é a latinização da designação 
chinesa Mestre Kong em alusão ao mestre originador dessa linha de pensamento. 
6 Tradução nossa do termo comumente usado em inglês: righteousness. 
7 Tradução nossa do termo comumente usado em inglês:  morality. 
8 Tradução nossa do termo comumente usado em inglês:  benevolence. 
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considerados por Confúcio como uma importante ferramenta de controle da ordem social. Por 

fim, ren, traz a ideia de benevolência e compaixão ao próximo (ROSEN, 2013) 

Para o confucionismo o auto-cultivamento (self-cultivation) é pedra basilar e disso se 

depreEnde a ideia de que a sociedade deve ser conduzida de tal forma que todos saibam se 

comportar e agir de acordo com sua posição social e status. Nesse contexto, entende-se que a 

moralidade, acompanhada por um senso de vergonha (sense of shame), possibilita a ordem 

social sem a necessidade de ferramentas externas de coerção. Ou seja, a ordem no caos é 

estabilizada pelos valores da moralidade, sem a necessidade de um estado de direito guiado 

por leis (FU, 2011a). 

Mesmo que durante toda a história legal da China, o país tenha vivenciado outras 

correntes de pensamento, tais como a o legalismo, taoísmo e moísmo, é de ampla aceitação 

que o confucionismo foi a principal corrente a influenciar o Direito Chinês (FU, 2011a). Por 

exemplo, em contraponto ao pensamento confucionista de que a moralidade por si só seria 

capaz de acabar com o caos, e considerando sua maior escola rival, o legalismo, predominante 

no curto período da dinastia Qin (221-206 d.C.) entende-se que os homens nascem maus e 

apenas através da lei era possível o controle social, fazendo-se o uso de punições para esse 

efeito. Nesse viés, mesmo as pequenas ações deveriam ser punidas. A ideia é que, por 

resultado, gradualmente as punições seriam desnecessárias, pois a lei não mais seria violada 

(VALADARES, 2015). 

Houve ainda períodos em que ambas as correntes, legalismo e confucionismo, atuaram 

de forma conjunta, como é o caso das dinastias Han (206 a.C. - 220 d.C.) e Qing (1644-1911) 

(ROSEN, 2013). No entanto, mesmo nesses períodos o papel das leis não conseguiu se 

sobrepor ao papel do sistema legal chinês baseado na tradição. Cabia às leis legislar através de 

estatutos temas, como direito administrativo e criminal. Mesmo o Código Qing, que possuía 

provisões sobre Direito Civil tinha pouca influência, e a forma tradicional de resolução de 

problemas através de mecanismos extralegais era a regra na sociedade (FU, 2011a). 

Durante sua milenar história, o país permaneceu isolado através de uma política de 

portas fechadas para o resto do mundo, com foco em uma base de produção agrária e 

desencorajamento do desenvolvimento do comércio9. O projeto do primeiro Código Civil 

                                                 
9 Entre os motivos que resultaram no desencorajamento do comércio estava a ideia de que o isso traria uma 
ruptura e desbalanço na hierarquia social (um dos pontos de influência confucionista), desse modo acredita-se 
que o resultado disso tenha influenciado no tardio desenvolvimento da lei privada (FU, 2011a).  
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apareceu apenas durante a dinastia Qing, momento em que o Ocidente 10  começou a 

influenciar a China e a sociedade feudal se encontrava em declínio. Nesse contexto, o 

processo de elaboração desse projeto, que se iniciou em 1907, foi incumbido ao jurista 

japonês Y. M. Matsuoka. Ele recebeu quatro princípios guias para a elaboração, os quais 

informavam a necessidade de um códice civil com a capacidade de incorporar as teorias 

civilistas mundiais, os principais princípios legais, e que também tivesse foco na lei de 

obrigações e de propriedade, e também respeito pelas tradições e costumes chineses. Esse 

projeto seguiu o modelo do códice civil alemão e japonês e, ainda que concluído em 1911, 

nunca chegou a ser promulgado, uma vez que nesse mesmo ano a dinastia Qing foi deposta e 

um governo revolucionário assumiu a liderança (FU, 2011a; ROSEN, 2013). 

Na opinião de Zhang, ainda que muitos historiadores considerem a Guerra do Ópio11 

como o momento inicial das relações internacionais chinesas com o Ocidente, para este e 

outros historiadores contemporâneos, já havia intensa interação prévia a esse momento. De 

acordo com o autor, diversos países ocidentais utilizavam o porto de Cantão (Guangzhou) 

para manter relações comerciais com a dinastia Qing, e desse processo derivou-se uma natural 

interação legal, que deu espaço a costumes comerciais e marítimos europeus. No entanto, o 

autor concorda que após a Guerra do Ópio a sociedade chinesa perdeu a confiança no sistema 

político e legal vigente em favor do direito estrangeiro (ZHANG, 2019). 

 Com a queda da dinastia Qing e o estabelecimento da República Chinesa em 1912, 

surgiu nova tentativa de elaboração de um Código Civil. Esses esforços foram apresentados 

pelos representantes chineses na conferência de Washington de 1922, que por sua vez, 

apontou especialistas ocidentais para auxiliar no processo. Desse esforço, há como resultado 

uma versão revisada do código Qing, que foi apresentada em 1925. Esse novo projeto 

apresentava como novidade a lei Suíça quanto a obrigações. Novamente o códice não foi 

promulgado devido à nova troca governamental, vindo a assumir o Governo Nacionalista 

Chinês (Kuomintang) (FU, 2011a). 

Por conseguinte, o primeiro Código Civil Chinês foi então projetado entre os anos 1928 

e 1930, sob a égide do governo nacional. Além de manter como base o projeto anterior, foram 

utilizados e transplantados conceitos de outros ordenamentos jurídicos, como o japonês, 

alemão, suíço e soviético. No entanto, foi mantida uma quantia considerável de matéria 

                                                 
10 De acordo com Fu, durante a dinastia Qing o governo cedeu à pressão de diversos países ocidentais e foi 
forçado a implementar leis de jurisdição consular (FU, 2011a). 
11 Ambas as Guerras do Ópio (I Guerra do Ópio (1839-1842) II Guerra do Ópio (1856-1860)) ocorreram durante 
a vigência da dinastia Qing. 
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costumeira e imperial (FU, 2011a; ZHANG, 2019). Desse modo, ainda que tenha sofrido 

diversas revisões, Fu explica que esse código continua em vigor em Taiwan e apresenta 

importante papel para a sociedade taiwanesa. O autor ainda acrescenta que o mesmo teve 

importante papel em introduzir um compreensível vocabulário legal na sociedade chinesa (FU, 

2011a). 

Contudo, em 1949, o Partido Comunista da China assumiu o poder e trouxe consigo um 

paradigma legal avesso ao anterior do Partido Nacionalista. O então sistema legal republicano 

foi abandonado e foi dado início a projetos de um novo Código Civil com base no sistema 

legal socialista. Toda a influência legal até então exercida por países Ocidentais abruptamente 

perdeu espaço para a União Soviética (ZHANG, 2019). 

Apesar da abrupta mudança, Zhang explana que a transplantação do direito soviético 

para a China já havia se iniciado na década de 1920 na parcela do território que já estava sob 

o controle do Partido Comunista Chinês (CCP) através de um modelo soviético adaptado. Por 

esse motivo, quando da tomada de poder, o partido já contava com anos de experiência na 

implantação do direito soviético para a sociedade agrária chinesa. No entanto, a partir desse 

momento o partido deveria começar a produzir leis como poder central e não mais como 

grupo rebelde  (ZHANG, 2019).  

Em um primeiro momento Mao iniciou o projeto de transformação da China com base 

em uma economia planificada, como nos moldes soviéticos. Logo em 1954 ocorreu a 

promulgação da primeira Constituição Chinesa, conferindo ao Congresso Nacional do Povo 

(NPC) o status de mais importante órgão legislativo. Em 1955 se iniciou um projeto de 

Código Civil, que foi interrompido em 1958 devido à Campanha Antidireitista que havia sido 

iniciada em 1957. Durante um período que vai de 1958 até 1979, a China passou também por 

outros processos, como o Grande Salto Adiante12 (1958-1962) e a Revolução Cultural (1966-

1976), que além de moverem o domínio da sociedade da lei para a política, também jogaram a 

China em um limbo legal (FU, 2011a; ZHANG, 2006a, 2019). 

Após a morte de Mao, em 1976, a China começou um período de reformas legais e 

políticas com o intuito de abrir o país para o exterior. No que tange ao direito, foi iniciado um 

massivo processo de produção legislativa de acordo com a explicação de Zhang como: 

 

Durante os 30 anos que vão de 1949 até 1979, havia cerca de 134 leis que foram 
adotadas a nível nacional, e em 1979 apenas 23 destas ainda estavam efetivas. De 
1979 até a adoção da lei contratual em 1999, milhares de leis e regulamentos foram 

                                                 
12 Great Leap Forward 
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promulgados, e a maioria deles em áreas econômicas. (ZHANG, 2006a, tradução 
nossa)13  

 

À medida que o capital estrangeiro se tornou o principal componente da economia, fez-

se necessário incluir nesse novo processo de leis a regulamentação dos contratos. Quatro 

importantes leis foram adotadas nos anos posteriores que regulam sobre o tema, sendo elas a 

Lei de Contratos Econômicos (ECL)14 de 1981, a Lei de Contratos Econômicos Envolvendo 

Interesse Estrangeiro (FECL) de 198515, os Princípios Gerais da Lei Civil16 de 1986 e a Lei de 

Contratos de Tecnologia17 (TCL) de 1987 (FU, 2011a; ZHANG, 2006a). Para Bu, as três leis 

que tratam sobre o contrato especificamente formavam os pilares contratuais chineses. Sendo 

a primeira destinada aos contratos realizados entre partes domiciliadas no país, a segunda 

quanto a entidades chinesas e estrangeiras e, por último, como resposta ao rápido avanço 

tecnológico, uma lei que regulamentasse esse tipo de contrato (BU, 2013). 

Alguns apontamentos devem ser traçados sobre cada uma dessas leis. Em referência à 

Lei de Contratos Econômicos (ECL), cabe destaque aos pontos de que a mesma não 

considerava pessoas legais como hábeis a celebrar contratos. Para essa lei de influência 

soviética, portanto, os contratos deveriam ser celebrados de forma a atender com os Planos 

Estatais, permitindo a administração pública confirmar ou anular o contrato. Já no que tange à 

Lei de Contratos Econômicos Envolvendo Interesse Estrangeiro (FECL) destaca-se que a 

mesma, apesar de lidar com contratos que possuíssem um elemento estrangeiro, excluía da 

aplicação da mesma os contratos de transporte, bem como, novamente, houve a exclusão da 

possibilidade de celebração por pessoa física. Além disso, foi utilizado como referência em 

sua elaboração a Convenção das Nações Unidas para os Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias (CISG), a common law e tratados internacionais. Por fim, a Lei 

de Contratos de Tecnologia (TCL), que dispunha de dispositivos que tratavam sobre litígio, 

arbitragem e disputas referentes a contratos de tecnologia. Ademais, a inovação residia em 

permitir a celebração de contratos entre pessoas físicas, porém tinha caráter apenas doméstico 

(FU, 2011a; ZHANG, 2006a). 

                                                 
13 Texto original: During the 30 years from 1949 to 1979, there were about 134 laws that were adopted at the 
national level, and by 1979, only about 23 were still effective; From 1979 to the adoption of the Contract Law in 
1999, thousands of laws and regulations were promulgated, and most of them were in economic areas. 
14 Economic Contract Law, 1981. 
15 Law on Economic Contracts involving Foreign Interest, 1985. 
16 General Principles of Civil Law, 1986. 
17 Technology Contract Law, 1987. 
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Por sua vez, os Princípios Gerais da Lei Civil de 1986, podem ser considerados como o 

mais importante avanço legislativo do direito moderno chinês. Isso porque possui tradição 

civilista e traz o contrato como o principal componente das obrigações, dedicando dez artigos 

sobre o tema, que tratam sobre os direitos e obrigações (ZHANG, 2006a). 

A partir de 1992, com a passagem de uma economia planificada para uma economia 

socialista de mercado, o país começou a enfrentar um forte crescimento econômico que por 

fim provou que as três leis eram falhas para atingir o objetivo de firmar o país como economia 

de mercado. Dentre as razões pode-se citar: a influência soviética e da economia planificada 

nos textos legais, permitindo, por exemplo, a intervenção de órgãos governamentais sobre a 

validade dos contratos e as contradições e inconsistências provocadas entre as três leis, 

podendo elencar como exemplo, os contratos que envolviam pessoas estrangeiras e assuntos 

de tecnologia. Além disso, as três legislações não possuíam qualquer disposição quanto às 

regras básicas do direito contratual, como a oferta e a aceitação (FU, 2011a; ZHANG, 2006a). 

Seguindo esse contexto de expansão econômica somado à vontade chinesa de ingressar-

se na Organização Mundial do Comércio (OMC), viu-se necessário resolver o problema de 

interpretação causado pelas três legislações esparsas que dificultavam a aplicação do direito 

sobre os contratos e substituí-la por uma nova legislação unificada (FU, 2011a; ZHANG, 

2006a). Assim, respondendo às pressões, o NPC, em seu 8° Comitê Permanente, instituiu uma 

Comissão de Assuntos Estrangeiros para que se desenvolvesse o projeto de uma lei contratual 

unificada, processo este iniciado no ano de 1993. Para isso, foram convidados diversos 

professores e experts em direito de todo o mundo para participar no processo de elaboração. 

Desse modo, em outubro de 1997 e dezembro de 1998 foram enviadas comitivas para os 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha para buscar referências legais a serem 

incorporadas na nova lei. Por fim, em 1998 o projeto foi submetido ao NPC (BU, 2013; 

ZHANG, 2006a). 

Nesse sentido, com o intuito de ligar a China aos principais conceitos globais quanto 

aos contratos, é possível identificar no primeiro esboço do projeto, que este continha leis 

transplantadas de alguns tratados internacionais. Entre estes, figuravam os Princípios 

UNIDROIT e a CISG, visto que estes eram tidos como modelos ideais e de aceitação global. 

Além disso, foram incorporados conceitos do Direito Civil alemão, japonês e taiwanês 

(CHAU; JANSEN, 2017; FU, 2011a; ZHANG, 2006a). 

Após seis anos de debates, quatro revisões e consultas populares, a Lei Contratual (CL) 

foi finalmente adotada em 15 de março de 1999. Entre os debates mais acalorados há que se 

destacar aquele que girou em torno do conceito de autonomia das partes. Cabe também realçar 
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que além de possuir características predominantemente de tradição civil law, a mesma é 

considerada um modelo híbrido (BU, 2013; FU, 2011a; ZHANG, 2006a). 

Ademais, é pertinente notar também que a Lei Contratual chinesa possui caráter residual, 

ou seja, certas matérias, tais como o casamento, a sucessão, entre outros assuntos que 

possuam relação de status pessoal ou familiar, não são abordados por essa legislação, mas 

possuem legislação específica. Por fim, contratos de natureza administrativa também não são 

abordados nessa legislação (ZHANG, 2006a).  

No que tange aos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, desde 1º 

de janeiro de 1988 está em vigor na China a CISG, e, assim sendo, quando o contrato for entre 

dois países signatários da CISG, este será utilizado como lei material aplicável. Em capítulo 

subsequente será realizada uma análise mais detalhada quanto à utilização deste no Direito 

chinês (YANG, 2013). 

 

 

2.3.2 Evolução do conceito de contrato e contratos internacionais no 

Direito Chinês 

 

É possível identificar a presença da noção de contratos e de sua celebração na China 

muito antes da criação dos carácteres chineses, conforme apresentado por Fu. O autor afirma 

que mesmo em tempos remotos, em que o Direito Civil ainda não havia se formado, nem os 

próprios carácteres chineses, já era possível encontrar na China o entendimento de contratos 

como qiyue (acordo), e que este servia principalmente para regular vendas, empregos, 

escambos e empréstimos. Ainda assim, não houve espaço para o desenvolvimento de uma lei 

contratual moderna, servindo a lei escrita do período apenas para regulamentar aspectos 

administrativos e criminais (FU, 2011a). 

Zhang também informa que a noção moderna de contrato não havia sido incorporada na 

China até a década de 1970. Porém, ainda há 2000 anos atrás fosse possível encontrar a 

utilização do termo he tong (contrato) , este logo foi substituído pela ideia de qiyue. Nos anos 

anteriores à noção moderna, quando um contrato era utilizado, era comum ser associado pela 

soma dos termos he tong e qiyue (acordo) formando a ideia de um “contrato de acordo”. 

Apesar de alguns estudiosos debaterem a diferença entre os dois termos, atualmente não é 

considerado que estes tenham qualquer diferença prática. Qiyue nunca chegou a possuir uma 



39 
 

definição, porém seguindo a tradição confucionista, este conceito carregava a ideia de uma 

relação legal que devia ser cumprida (obrigação) (ZHANG, 2006a). 

Também merece destaque que durante todo o período que compreende desde a dinastia 

Xia (2070-1600 d.C.) até o surgimento das primeiras leis contratuais chinesas, não existia 

qualquer definição sobre o contrato. Ainda que no Código Qing, o primeiro Código Civil, 

esteja presente um capítulo sobre obrigações, em seu artigo 153, o códice o traz em sua forma 

tradicional, com a grafia qiyue, sem defini-lo, no entanto. De toda forma, esse código teve 

pouca vigência, sendo derrubado em 1949 com a tomada do poder pelo Partido Comunista da 

China (KISCHEL, 2019; ZHANG, 2006a). 

Conforme apresentado anteriormente na parte histórica, o período que compreende a 

China sob o governo de Mao, foi marcado por uma substituição das leis pelo domínio da 

política. Apenas com a sua morte e com a ascensão de Deng Xiaoping ao poder é que a China 

começou a passar por reformas com o intuito de modernizá-la e abri-la para o mundo, 

retornando o domínio das leis para o pensamento chinês (KISCHEL, 2019). 

A primeira lei contratual adotada após a morte de Mao foi a ECL de 1981. Lei que 

trazia características soviéticas e que definia contrato como: “Sob a ECL, ‘contratos 

econômicos eram acordos entre entidades legais, com o propósito de realizar certos objetivos 

econômicos e esclarecer os direitos e obrigações uns dos outros.’” (ROSEN, 2013, p. 199, 

tradução nossa)18. 

Acrescenta-se ainda, que de forma a atender os auspícios de uma economia planificada, 

a presente lei limitava a concepção de liberdade contratual, permitindo apenas que entidades 

pudessem celebrar contratos e sob determinados termos, que podiam variar entre controle de 

preço, quantidade, entre outros. Cabe notar também a exclusão das pessoas naturais da 

celebração de contratos (ROSEN, 2013; SZTO, 2013; ZHANG, 2006a). Ademais, não é 

possível encontrar na ECL qualquer disposição sobre a formação dos contratos, apenas que 

eles devem adotar a forma escrita. Isso se repete na lei subsequente (FECL) que era destinada 

aos contratos econômicos com um dos elementos no exterior. Essa segunda lei também não 

permite a celebração de contratos por pessoas naturais (ROSEN, 2013; ZHANG, 2006a). 

Desse modo, foi somente com a Lei de Contratos de Tecnologia (TCL), de 1987, que 

indivíduos chineses foram permitidos a celebrar contratos. No entanto, a mesma se limita ao 

escopo da lei, e ao âmbito doméstico (ZHANG, 2006a). 

                                                 
18 Texto original: Under the ECL, “Economic contracts are agreements between legal entities for the purpose of 
realizing certain economic goals and clarifying each other’s rights and obligations”. 
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A primeira legislação a tratar sobre o contrato, sem ser a sua vertente econômica, foram 

os Princípios Gerais do Direito Civil (GPCL), de 1986. No artigo 85 dessa lei é definido 

contrato como: “Um contrato deve ser um acordo no qual as partes criam, alteram ou 

terminem sua relação civil. Contratos estabelecidos legalmente serão protegidos pela lei.” 

(CHINA, 1986, tradução nossa)19. 

Nessa norma eram informados os princípios básicos que deveriam ser aplicados às 

transações civis e comerciais que não se encaixassem no escopo das leis contratuais 

predecessoras. Assim sendo, podendo ser encontradas nela, disposições quanto à igualdade 

das partes, participação voluntária 20  nos contratos, entre outros. Ademais, reconhece-se 

também a existência de contratos celebrados na forma oral além da escrita, porém, novamente 

falha em definir especificamente o que é um contrato, mantendo o foco nos princípios que 

regem a relação contratual (CHENG, 2001; ROSEN, 2013; SZTO, 2013). 

Por conseguinte, conforme tratado anteriormente, a existência de três leis regendo os 

contratos causavam insegurança jurídica e já não mais atendiam aos propósitos 

modernizadores de abrir a China para o mundo. Mesmo que a GPCL tivesse, pela primeira 

vez, definido o que era um contrato, ainda assim é considerado por Rosen que as proteções à 

pessoa física eram limitadas (ROSEN, 2013). 

A resposta para atender esses novos anseios modernizadores veio através da Lei 

Contratual de 1999. Esta nova lei inovou e trouxe avanços na definição de contrato conforme 

texto presente em seu artigo 2: 

 
Artigo 2 Definição de Contrato, Exclusões: Para os fins desta Lei, um contrato é um 
acordo entre pessoas naturais ou outras organizações com posição igual, para o 
propósito de estabelecer, alterar, ou terminar uma relação de direitos civis e 
obrigacionais. Um acordo que envolva qualquer relação pessoal como o casamento, 
a adoção, a guarda etc. deve ser governado por outras leis aplicáveis. (CHINA, 1999, 
tradução nossa) 21 

 

                                                 
19 Texto original: A contract shall be an agreement whereby the parties establish, change or terminate their civil 
relationship. Lawfully established contracts shall be protected by law. 
20 Referente ao princípio de liberdade contratual. No entanto, na China se opta pela palavra voluntariedade em 
vez de liberdade. Esse assunto será melhor abordado no decorrer do capítulo. 
21 Texto original: Article 2 Definition of Contract; Exclusions For purposes of this Law, a contract is an 
agreement between natural persons, legal persons or other organizations with equal standing, for the purpose of 
establishing, altering, or discharging a relationship of civil rights and obligations. An agreement concerning any 
personal relationship such as marriage, adoption, guardianship, etc. shall be governed by other applicable laws. 
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Sob esse novo texto é possível notar a introdução, pela primeira vez, do termo pessoas 

naturais 22 , nas leis predecessoras estes eram excluídos da capacidade de celebração de 

contratos. Para Szto, essa definição também convalida a igualdade entre as partes, 

demonstrando que não é possível autoridades estatais influenciarem nos termos do acordo 

(SZTO, 2013). 

Dentre os pontos que merecem destaque ao se comparar a nova legislação com a GPCL, 

Zhang aponta que a nova lei contratual dá ênfase na igualdade entre as partes, e que estende a 

cobertura da lei e possibilidade de formar contratos para outros indivíduos que não pessoas 

jurídicas (ZHANG, 2006a). O autor complementa que a definição de contrato na China 

possuía as seguintes características: 

 

i. Contrato é um “ato jurídico civil” performado por pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e outras organizações de igual status. 
ii. Contrato é destinado a criar, modificar ou terminar relações relacionadas a 
direitos e obrigações civis. 
iii. Contrato é um acordo expressando a vontade de duas ou mais partes. (Zhang, 
2006a, tradução nossa)23 

 
 

Assim, é possível compreender que a definição de contrato no ordenamento chinês 

atualmente possui definição legal junto à LC e que ela corresponde em muito com o presente 

em outros países de tradição civilista. Permitindo a partir dessa lei a celebração de contratos 

tanto por pessoas físicas, quanto empresas e outras organizações. Ademais, essa definição 

também veio a permitir a criação, modificação e extinção de direitos ou obrigações e não mais 

apenas o cumprimento do plano econômico estatal, como era presente nas leis anteriores.  

Satisfeito a análise da evolução conceitual do contrato dentro do ordenamento chinês 

observando desde a sua origem baseada na tradição até suas primeiras aparições em textos 

legais e como este evoluiu até o atual entendimento, passa-se agora a analisar os contratos 

internacionais, a possibilidade de escolha da lei material aplicável e posteriormente aos 

princípios fundamentais que regem os contratos para posteriormente comparar ao 

entendimento brasileiro.  

 

                                                 
22 De acordo com Zhang (2006), por pessoas naturais se entende além dos cidadãos chineses, pessoas de outras 
nacionalidades e até mesmo apátridas. 
23 Texto original: i. Contract is a “civil legal act” performed by natural persons, legal persons and other 
organizations of equal status. Ii. Contract is purposed to create, change and terminate relationship concerning 
civil rights and obligations. Iii. Contract is an agreement expressing the will of two or more parties. 
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2.3.3 Contratos internacionais e escolha da lei material aplicável 

 

Diferentemente da definição de contrato que é encontrada em texto legal, a definição do 

que são contratos internacionais não encontra previsão expressa na lei chinesa. Como forma 

de encontrar tal definição faz-se necessário analisar conceitos desenvolvidos pela doutrina 

junto à interpretação das leis chinesas que tratem sobre relações privadas com elementos 

estrangeiros.  

Em um primeiro momento, é possível encontrar a definição de contratos internacionais 

através de conceitos da doutrina. Assim, é possível entender que contratos internacionais são 

normalmente definidos na China como aqueles que possuem um elemento estrangeiro 

vinculado e, desse modo, muitas vezes são tratados pela alcunha “contratos estrangeiros”, em 

vez da denominação internacional (CERQUEIRA, 2011; ZHANG, 2006a; b). Dentre os 

elementos de estraneidade possíveis, é elencado por Zhang:  

 

1) O contrato em que pelo menos uma das partes é estrangeira, apátrida, empresa 
estrangeira, ou organização, 2) um contrato que é concluído ou performado em um 
país estrangeiro ou fora do território chinês, ou 3) um contrato que contenha o objeto 
principal localizado em um país estrangeiro. (ZHANG, 2006a, tradução nossa)24 

 

Nesse sentido, cabe destacar que contratos celebrados entre chineses e partes localizadas 

em Hong Kong, Macao e Taiwan, devido aos seus status diferenciados como regiões 

autônomas, normalmente recebem a tratativa dada a contratos internacionais (ZHANG, 

2006a). 

Nessa perspectiva, Cerqueira informa que seguindo a reformulação legislativa chinesa 

iniciado após 1978 de forma a aproximar a China do resto do mudo também cabia à China 

após a unificação das leis contratuais, promulgar uma lei que tratasse sobre o conflito de leis. 

Nesse contexto, entra em vigor em 2011 a Lei Chinesa de Direito Internacional Privado, 

sendo esta a primeira lei chinesa a tratar sobre o conflito de leis após a tomada do poder pelo 

Partido Comunista em 1949 (CERQUEIRA, 2011). 

Ainda que a Lei Chinesa de Direito Internacional Privado (PIL) conviva com a GPCL e 

a Lei Contratual Chinesa, é apontado por He, que suas provisões que tratam sobre contratos 

têm prioridade sobre as outras, salvo os casos de leis especiais, como a lei marítima e de 

                                                 
24 Texto original: 1) a contract in which at least one of the parties to the contract is foreigner, stateless person, 
foreign enterprise or organization, 2) a contract that is concluded or per- formed in a foreign country or outside 
the territory of China, or 3) a contract that contains the subject matter located in a foreign country. 
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aviação, ou quando não houver qualquer previsão na PIL, mas que seja possível encontrá-la 

em outra lei esparsa (HE, 2014). 

Uma vez que a PIL não deixava definido a questão da internacionalidade em seu texto, e 

com o intuito de sanar as dúvidas quanto aos elementos geradores de uma relação civil 

internacional entre as partes, foi emitido pela SPC chinesa, em 2012, a primeira parte das 

Notas de Interpretação da PIL. Nesse sentido, os elementos apontados corroboram com os 

citados por Zhang no início deste capítulo, sendo acrescentados mais dois pontos, que de 

acordo com Huang são: “quando os fatos legais que levam ao estabelecimento, mudança ou 

terminação de uma relação legal ocorrem for do território chinês, ou outras circunstâncias sob 

as quais as relações civis podem ser determinadas como estrangeiras” (CERQUEIRA, 2011; 

HUANG, 2014). 

Complementarmente, no que tange aos contratos internacionais que tratem sobre a 

venda internacional de mercadorias, sendo a China parte da CISG desde 1988, é possível 

encontrar os critérios de internacionalidade presentes no artigo 1º desse documento. Desse 

modo, apenas há a exigência de que as partes estejam estabelecidas em países distintos, ou 

seja, não há qualquer menção quanto a nacionalidade ou caráter das partes.  

Em relação à escolha da lei material aplicável, é encontrada junto ao artigo 41 da PIL, 

autorização para que as partes escolham a lei aplicável conforme texto abaixo: 

 

As partes podem de comum acordo escolher a lei aplicável aos contratos. Em caso 
de ausência da escolha entre as partes, a lei do local habitual de residência da parte 
cujo a performance da obrigação é mais característica ao contrato ou a lei de 
conexão mais próxima com o contrato deverão ser aplicadas. (CHINA, 2010) 25 26  

 

Ao analisar a PIL em relação à autonomia da vontade na escolha do direito material 

aplicável, He informa que diferentemente das leis predecessoras que autorizavam a escolha de 

lei pelas partes, esta era compreendida e se limitava à escolha da lei em casos de disputa. Por 

esse motivo a PIL inovou ao autorizar a eleição de uma lei que rege o contrato em todos os 

seus aspectos, desde a conclusão, performance e formação (HE, 2014). Essa escolha deve ser 

realizada de maneira expressa, ainda que não haja definição do termo de modo expresso. 

                                                 
25 Texto original: “The parties may by agreement choose the law applicable to their contract. Absent any choice 
by the parties, the law of the habitual residence of a party whose performance of obligation is most characteristic 
of the contract or the law that most closely connected with the contract shall be applied.” 
26  O texto da presente lei vai ao encontro com o já previamente exposto na LC em seu artigo 126 conforme 
tradução nossa: “As partes de um contrato concluído com estrangeiro podem designar a lei aplicável à resolução 
de um litígio contratual, salvo disposição em contrário na lei. Quando as partes do contrato concluído com 
estrangeiro não escolhem a lei aplicável, o contrato será regido pela lei do país com o qual ele apresentar os 
vínculos mais estreitos.”(CHINA, 1999). 
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Assim sendo, qualquer forma de manifestação, como memorandos, cartas e e-mails, podem 

ser capazes de expressar a vontade (HE, 2014).   

De toda forma, a escolha não possui caráter absoluto, e isso é corroborado pelo artigo 9º 

da Interpretação da PIL de 2012. Ou seja, a escolha da lei pelas partes é limitada ao ponto em 

que devem estar de acordo com a ordem pública e não ferirem regras de caráter mandatório da 

lei chinesa ou regulamentos administrativos27. Entre os exemplos de limitações derivadas da 

lei e que exigem a aplicação da lei chinesa em sua execução, pode-se elencar contratos 

constitutivos de sociedades de capital misto, bem como, contratos para exploração de recursos 

naturais (CERQUEIRA, 2011; HE, 2014; LIU; REN, 2017). 

Por sua vez, no que tange à escolha do direito material para aqueles contratos que são 

regidos pela CISG, tem-se que a mesma deve ser aplicada de forma automática, eliminando o 

conflito de leis quando as partes são estabelecidas em países contratantes (caso do Brasil e da 

China), quando não há exclusão de sua aplicação, quando não há celebração contratual por 

escrito ou ainda quando o litígio entre as partes não faz parte do campo de aplicação da 

Convenção (CERQUEIRA, 2011; LIU; REN, 2017). 

 

2.4.1 Princípios que regem os contratos chineses 

 

Nesse ponto o estudo se limitou a analisar os princípios da obrigatoriedade, da 

autonomia da vontade, da boa-fé, da ordem pública e função social. Ainda que houvesse mais 

princípios, estes foram elencados pela importância ao tema final e disponibilidade de material 

comparativo. 

 

2.4.1.1 Princípio da obrigatoriedade 

  

O primeiro princípio a ser analisado é o da obrigatoriedade dos contratos, tem-se como 

objetivo identificar se a China reconhece o contrato como criador de uma obrigação entre as 

partes e qual o entendimento deste para posterior análise comparativa com o direito brasileiro.  

                                                 
27 De acordo com Fu (2011c), as regras de caráter mandatório são encontradas em leis (tanto no sentido amplo 
que incorpora todos os instrumentos legais, quanto no sentido estrito, constando apenas as leis elaboradas pelo 
legislativo), regulamentos administrativos (instrumentos elaborados pelo conselho de Estado ou com aprovação 
dos Ministros do Conselho de Estado), interpretações elaboradas por autoridades (tais como as interpretações da 
Suprema Corte) e políticas estatais.  
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Em um primeiro momento é de consenso para Bu e Matheson, que o princípio do pacta 

sunt servanda é reconhecido na China, ou seja, o que foi compactuado gera obrigação para as 

partes e deve ser cumprido. Além disso, os autores informam a presença do princípio da 

obrigatoriedade junto ao artigo 8 da LC (BU, 2013; MATHESON, 2006). Ao se analisar o 

texto normativo do artigo 8 tem-se que: 

 

Um contrato legalmente estabelecido será juridicamente vinculativo às partes 
envolvidas, cada um deverá cumprir com as obrigações de acordo com os termos do 
contrato, e nenhuma parte deverá unilateralmente modificar ou rescindir o contrato. 
O contrato estabelecido de acordo com a lei é protegido por esta. (CHINA, 1999)28  

 

Assim sendo, é reconhecido pelo Direito Chinês que um contrato cria obrigações e 

vincula as partes celebrantes a desempenhar o pactuado desde que esse contrato seja válido 

sob o auspício da lei chinesa. Além disso, o artigo 107 da LC abre o capítulo que trata sobre a 

responsabilidade em caso de quebra de contrato informando que em caso de quebra do 

pactuado em um contrato, a parte que falhou em cumprir sua parte da obrigação está sujeita 

aos pagamentos de danos (CHINA, 1999). 

Zhang entende ainda que o contrato na China representa uma das formas de surgimento 

da obligatio, que cria direitos e obrigações para ambas as partes, e pela qual estas devem 

performar de forma a satisfazer o pactuado pelo contrato. Além disso, complementa-se que a 

obligatio é reconhecida através do artigo 84 da PGLCC, na qual o texto informa a criação de 

direitos e obrigações entre as partes e reafirma a responsabilidade civil em caso de quebra de 

uma obrigação, restando para a parte responsável arcar com os danos originados por sua falha 

(ZHANG, 2006a). 

Pode-se assim entender que o contrato na China reconhece seu critério de 

obrigatoriedade e cria tanto direitos quanto deveres a serem executados pelas partes. Desse 

modo, a falha no seu cumprimento acarreta, então, em responsabilidade e em compensação 

por danos.  

   

2.4.1.2 Princípio da liberdade contratual 

 

                                                 
28 Texto original: A lawfully established contract shall be legally binding on the parties thereto, each of whom 
shall perform its own obligations in accordance with the terms of the contract, and no party shall unilaterally 
modify or terminate the contract. The contract established according to law is protected by law. 
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Talvez o mais inovador princípio que surgiu com a reforma legalista iniciada a partir 

dos anos 1980 na China seja aquele que trata sobre o princípio da liberdade contratual, 

princípio este de extrema importância para os países do Ocidente. Sendo assim o presente 

subcapítulo tem o intuito de identificar se o mesmo é reconhecido pelo ordenamento chinês e 

qual o entendimento dado a este, para posteriormente compará-lo com a compreensão 

brasileira do assunto. 

Desse modo, ao realizar a análise histórica sobre a evolução do princípio da liberdade 

contratual, é possível notar que a mesma não foi trazida para dentro do ordenamento chinês 

como um direito constitucional, mas sim através de lei ordinária prévia e, como consequência, 

esta não é explicitamente garantida na China (EBERL-BORGES; YINGXIA, 2014). 

Nesse mesmo retrospecto histórico, é possível notar que o pensamento confucionista é 

avesso à ideia de liberdade contratual, uma vez que não há desenvolvimento nessa corrente 

sobre liberdade e individualismo, o que faz com que o conceito seja novo para o pensamento 

legal chinês e tenha recebido influência da civil law. Assim, mesmo após os esforços 

modernizantes realizados durante a década de 198029 havia-se o medo de que a adoção de tal 

princípio trouxesse em seu bojo a ideologia capitalista e, assim sendo, causasse danos aos 

planos do governo. Por esse motivo, durante a elaboração da LC, que unificou as leis 

contratuais, houve longo debate sobre a adoção do princípio (FU, 2011b; KORNET, 2012; 

ROSEN, 2013; ZHANG, 2006a). 

Para Kornet, não há surpresa nessa resistência, nem na ausência expressa do 

reconhecimento da liberdade contratual nas leis anteriores à LC, uma vez que sob uma 

economia planificada, que atuava de acordo com os planos do governo, não havia qualquer 

espaço para o desenvolvimento do mesmo (KORNET, 2012). Como resultado dessa 

resistência, a LC trouxe em seu artigo 4, a ideia de voluntariedade no local da liberdade 

conforme texto que segue: “Direito de entrar em um contrato voluntariamente: Uma parte tem 

o direito de celebrar contrato voluntariamente de acordo com a lei, e nenhuma entidade ou 

indivíduo poderá interferir ilegalmente em tal direito” (CHINA, 1999, tradução nossa)30. 

                                                 
29 Entre os aspectos modernizantes que influenciaram o desenvolvimento do princípio da liberdade contratual 
pode-se citar a adesão da China à CISG, em 198,1 e que entrou em vigor em 1988, uma vez que esta reconhecia 
a liberdade contratual como um dos princípios dos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias. 
Como passo seguinte para CISG, pode-se ver um crescente desenvolvimento do princípio através de emendas às 
leis que compunham o tripé contratual chinês (EBERL-BORGES; YINGXIA, 2014). 
30 Texto original: Right to Enter into Contract Voluntarily A party is entitled to enter into a contract voluntarily 
under the law, and no entity or individual may unlawfully interfere with such right. 
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De acordo com Rosen e Zhang, a ideia de voluntariedade expressa pelo artigo se divide 

em duas partes, sendo elas o direito de voluntariamente celebrar contrato de acordo com os 

preceitos legais e a proibição de terceiros interferirem no contrato de forma ilegal. Para os 

autores, a ideia de voluntariedade rege apenas as partes de formação do contrato, por sua vez, 

a liberdade contratual é mais ampla e permite às partes terem autonomia sobre a negociação e 

sobre o conteúdo do contrato (ROSEN, 2013; ZHANG, 2006a). 

Na visão de Kornet, ainda que não esteja expressamente reconhecido o princípio da 

liberdade contratual, o mesmo pode ser formado através dos elementos constitutivos que 

abrangem o princípio da voluntariedade, igualdade e pacta sunt servanda (KORNET, 2012). 

Já Fu, Eberl-Borges e Yingxia  entendem que ainda que o texto do artigo 4º da LC não traga 

expressamente a ideia de liberdade contratual, há certo consenso entre os estudiosos de que o 

texto garante a liberdade contratual conforme os moldes utilizados por países ocidentais 

(EBERL-BORGES; YINGXIA, 2014; FU, 2011b). Por fim, Bu corrobora com a ideia e 

confirma o reconhecimento do princípio da liberdade contratual na lei chinesa (BU, 2013). 

A mesma certeza não é apresentada na análise de Zhang que informa que aparentemente 

o princípio é reconhecido pela LC. Para o autor a utilização do termo “voluntariamente” no 

local de “liberdade” mostra que ainda que a China receba ideias estrangeiras, essas ideias 

muitas vezes recebem características chinesas. Por exemplo, a liberdade na China é entendida 

não como inerente ao indivíduo, mas um privilégio concedido pelas autoridades. Sendo esta 

uma das razões pela adoção do termo “voluntariamente”. Complementando que as limitações 

à liberdade contratual se assemelham à ideia de um pássaro em uma gaiola, onde ainda que 

este tenha a liberdade de contratar, essa liberdade não pode ir além das limitações impostas 

pelo governo (ZHANG, 2006a). 

Pode-se assim compreender, que ainda que o texto legal não tenha adotado o termo 

liberdade, através da análise da maioria dos estudiosos desse tópico, o princípio é reconhecido, 

ainda que com alguma limitação imposta por preceitos de ordem legal emanadas do Estado 

chinês. 

 

2.4.1.3 Princípio da boa-fé 

 

Através do princípio da boa-fé é possível encontrar respaldo das características 

tradicionais chinesas aplicadas à lei. Assim sendo, diferentemente do princípio da liberdade 
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contratual, que teve ferrenho debate quando da elaboração do projeto da LC, o princípio da 

boa-fé foi expressamente informado através do artigo 6 da LC (ROSEN, 2013). 

De acordo com o texto do artigo 6 tem-se que: “As partes devem respeitar o princípio da 

boa-fé no exercício de seus direitos e no cumprimento de suas obrigações.” (CHINA, 1999, 

tradução nossa)31 Também pode-se encontrar respaldo ao princípio da boa-fé através do artigo 

4 do PGLCC, que informa a necessidade de conduzir atividades civis de acordo com o 

princípio da boa-fé (CHINA, 1986). 

No entanto, como é possível notar, nenhum dos artigos traz a definição do que é boa-fé, 

apenas informando que o mesmo é reconhecido e deve ser seguido pelas partes. Para Zhang, 

ainda que ambos artigos não tragam a definição expressa de boa-fé, deve-se entender que o 

mesmo é referente à justiça sobre os conteúdos do contrato e o equilíbrio dos mesmos. O 

autor ainda pontua que os legisladores optaram por não o definir devido à dificuldade de 

definir o que é o justo e também havia a percepção de que a análise caso a caso pelas cortes 

seria de melhor resultado (ZHANG, 2006a). 

No entendimento de Rosen, a boa-fé significa que as partes reciprocamente devem agir 

de maneira leal, honesta e não fraudulenta, dever manter promessas e a confidencialidade. 

Incluindo que para as cortes chinesas, o dever agir em boa-fé é reconhecido mesmo antes da 

formação dos contratos, bem como, o princípio pode ser utilizado como forma de preencher 

lacunas onde a doutrina ou a lei não tenham provisões sobre o tema (ROSEN, 2013). 

Em sua análise sobre o princípio, Bu informa que esse é o padrão moral utilizado pelas 

economias de mercado, bem como elenca alguns requisitos necessários para o cumprimento 

da boa-fé: “(i) assegurar a justiça, (ii) respeitar os direitos das contrapartes e (iii) evitar o 

abuso dos direitos dele/dela.”(BU, 2013, tradução nossa) 32 . Ademais, ainda é possível 

encontrar vínculo do princípio da boa-fé com o pensamento confucionista, uma vez que para 

essa corrente é considerado vital para as pessoas que estas levem uma vida com credibilidade. 

Desse modo, é possível identificar a boa-fé através das concepções de fidelidade, confiança e 

honestidade (ZHANG, 2006a). 

Por fim, é possível compreender que o conceito de boa-fé é amplamente reconhecido 

pelo Direito Chinês e ainda que não haja definição legal sobre o mesmo, este se estende desde 

                                                 
31 Texto original: The parties shall abide by the principle of good faith in exercising their rights and performing 
their obligations. 
32 Texto original: (i) to ensure fairness and equality of each civil activity. (ii) to respect counterparties' rights, and 
(iii) to avoid abusing his/her own civil rights. 
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a parte pré contratual até após a vida do contrato33 requerendo que as partes reciprocamente 

atuem de forma a atender o bojo coberto pelo princípio (FU, 2011b). 

 

2.4.1.4 Princípio do interesse público/ordem pública e função social 

 

O princípio do interesse público ou ordem pública atua como um limitador da 

autonomia das partes, limitando a vontade civil de acordo com determinados padrões éticos, 

morais, entre outros. O presente subcapítulo busca identificar o entendimento desse princípio 

junto ao ordenamento contratual chinês. 

Fu abre sua análise sobre o princípio informando que o mesmo se difere do 

entendimento da maioria dos sistemas legais, que veem este apenas como uma forma de 

limitar a autonomia da vontade. Para o autor, na China, esse é um princípio fundamental que 

visa a proporcionar o bem-estar não apenas da sociedade, mas do Estado. Outra diferença 

apontada, é que nos países ocidentais esse princípio se limita a um escopo mais estreito, que 

visa a preservar a autonomia das partes, enquanto na China, o conceito é construído de forma 

mais ampla, incluindo, por exemplo, os planos estatais e a ordem socioeconômica (FU, 

2011b). 

Corrobora com esse entendimento a visão de Bu e Zhang, que afirmam que o princípio 

atua como limitador da vontade frente às ações civis, impondo limites éticos sobre a 

autonomia da vontade para que esta não cause distúrbios na sociedade e na economia. Assim, 

devendo ser notado durante toda a vida do contrato (BU, 2013; TWIGG-FLESNER, 2017; 

ZHANG, 2006a). 

Esse princípio encontra respaldo no artigo 7 e 52 da LC e também nos artigos 6, 7 e 58 

da PGLCC, nos quais todos informam a invalidade do ato civil em caso de descumprimento 

do interesse público, de atos administrativos entre outras limitações de ordem estatal. No 

entendimento de Leng e Shen, ainda que no texto legal da LC seja optado pela terminologia 

políticas públicas, ou interesse público na sociedade, é de concordância entre os estudiosos de 

que os mesmos refletem e podem ser substituídos pela ideia de políticas públicas e, assim, 

englobar tanto a ordem pública quando a ordem moral (LENG; Shen, 2016). 

                                                 
33 De acordo com Fu, a boa-fé se estende até mesmo após a performance do contrato, devendo as partes manter a 
confidencialidade, e em caso de disputas que venham a surgir, atuar de forma honesta de modo a conquistar 
benefícios mútuos (FU, 2011b). 
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Nessa perspectiva, Fu fornece uma lista de atos considerados pelos pesquisadores 

chineses como violadores da ordem pública: 

 

(a) Danosos ao interesse nacional, (b) prejudiciais às relações familiares, (c) de 
violação da moral sexual, (d) de violação ou transgressão dos direitos ou da 
dignidade humana, (e) de restrição de atividades econômicas ou comerciais, (f) de 
violação da competição justa, (g) de jogo ilegal, (h) de violação dos direitos do 
consumidor, (i) de violação dos direitos do trabalhador e (j) de busca de lucro 
usurário. (Fu, 2011b, tradução nossa)34  

 

O autor ainda aponta dois aspectos problemáticos do princípio, o primeiro diz respeito à 

subjetividade do que são políticas públicas, o que gera incerteza contratual. Já o segundo 

ponto diz respeito à transparência, uma vez que muitas políticas públicas são presentes nos 

discursos de líderes e documentos internos de acesso limitado ao público e, no entanto, podem 

ser utilizados por juízes como normas de hierarquia superior à lei (FU, 2011b). 

Por sua vez, Leng e Shen apontam como dois problemas, primeiramente, novamente a 

falta de definição do termo política pública, de modo que as cortes possam fazer uma leitura 

objetiva do critério e considerar qualquer divergência com a lei chinesa uma violação da 

ordem pública. E em segundo ponto, é levantado pelos autores que, em disputas comerciais, o 

princípio é amplamente utilizado como forma de protecionismo local (LENG; SHEN, 2016). 

 Finalizada a breve análise deste capítulo, é possível notar que ainda que a China tenha 

realizado diversos avanços em sua produção normativa nos últimos anos, a autonomia das 

partes, ainda que respeitada, não segue os preceitos ocidentais e liberais, mas sim adota 

características chinesas que exigem o respeito e a observância das leis e tradições como forma 

de salvaguardar a sociedade e a economia. Por sua vez, no que tange ao princípio da função 

social do contrato, mesmo que não seja possível encontrar qualquer disposição expressa sobre 

a regra, é possível encontrar proteção a tal princípio junto do escopo considerado para o 

Princípio da Ordem Pública. 

 

2.5 Comparativo 

 

O presente subcapítulo irá analisar comparativamente os dados produzidos no decorrer 

deste capítulo, abordando a formação histórica do Direito Civil e das obrigações em cada um 
                                                 

34 Texto original: (a) damage to national interest; (b) hampering family relations; (c) violation of sexual morals; 
(d) violation or infringement of human rights or human dignity; (e) restriction of economic or business activities; 
(f) violation of fair competition; (g) illegal gambling; (h) infringement of consumer interest; (i) violation of labor 
protection; and (j) seeking usurious profits. 



51 
 

dos ordenamentos jurídicos e, posteriormente, os contratos e os princípios que os regem. 

Também serão abordados o contrato internacional e a possibilidade de escolha da lei material 

que irá reger estes.  

Como forma de responder os anseios deste subcapítulo foi elaborado uma tabela para 

melhor visualização: 

 

 Brasil China 

Origens históricas Direito Europeu, Direito Canônico 

e Direito Romano. 

Confucionismo e legalismo. 

Conceito de contrato Negócio Jurídico Bilateral que 

depende de um acordo de 

vontades. Deve estar de acordo 

com o ordenamento legal. 

Utilizado para adquirir, transferir, 

conservar, modificar ou extinguir 

direitos. Conceito Doutrinário. 

Acordo entre pessoas naturais ou 

outras organizações, com o 

propósito de estabelecer, alterar, 

ou quitar uma relação de direitos 

civis e obrigacionais. Conceito 

legal obtido da redação do artigo 2 

da Lei Contratual Chinesa. 

Conceito de contrato internacional Definição Doutrinária; contratos 

cujos elementos abrangem mais de 

um sistema jurídico. Podendo ser 

em respeito as partes: local de 

celebração, execução, ou ainda 

outras circunstâncias que 

exprimam um liame indicativo de 

direito aplicável. 

Definição doutrinária; muitas 

vezes tratados como “contratos 

estrangeiros”. Contratos que 

possuem pelo menos um elemento 

de estraneidade, podendo ser esse 

elemento: as partes, local de 

conclusão ou execução, objeto 

principal em país estrangeiro. 

Escolha da lei material Não reconhecido, salvo quando o 

contrato for regido por cláusula 

arbitral, ou estiver sob a regência 

da CIDIP V do Mercosul. 

Art. 41 da PIL: “As partes podem, 

de comum acordo, escolher a lei 

aplicável aos contratos.” (CHINA, 

2010, tradução nossa)35. 

Princípios   

1) Obrigatoriedade (Pacta Sunt 

Servanda) 

Reconhecimento do pacta sunt 

servanda, intangibilidade e 

imutabilidade do contrato, 

importante para a segurança 

jurídica dos negócios. 

Reconhecimento do pacta sunt 

servanda, intangibilidade e 

imutabilidade do contrato, 

importante para a segurança 

jurídica dos negócios. Presença no 

artigo 8 da LC. 

2) Liberdade contratual Artigo 421 do CC: “A liberdade Artigo 4 da Lei Contratual 

                                                 
35 Texto original: The parties may by agreement choose the law applicable to their contract. 
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de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função 

social do contrato.” (BRASIL, 

2002) 

Chinesa: “Uma parte tem o direito 

de celebrar contrato 

voluntariamente de acordo com a 

lei, e nenhuma entidade ou 

indivíduo poderá interferir 

ilegalmente em tal direito.” 

(CHINA, 1999, tradução nossa)36 

3) Boa-fé Art. 422 do CC: “Os contraentes 

são obrigados a guardar, tanto na 

conclusão do contrato, como em 

sua execução, os princípios da 

probidade e boa-fé.” (BRASIL, 

2002) 

Doutrina: Objetiva (norma de 

comportamento – deveres 

negativos e positivos); subjetiva 

(forma de conduta – deveres 

negativos). 

Art. 6 da LC: “As partes devem 

respeitar o princípio da boa-fé no 

exercício de seus direitos e 

cumprindo suas obrigações.” 

(CHINA, 1999, tradução nossa) 37  

Requisitos: assegurar a justiça, 

respeitar os direitos da contraparte, 

evitar abusar dos direitos. Padrão 

moral de uma economia de 

mercado. 

4) Ordem pública/interesse social 

e função social 

Art. 2035 do CC, p. único: 

“Nenhuma convenção prevalecerá 

se contrariar preceitos de ordem 

pública, tais como os 

estabelecidos por este Código para 

assegurar a função social da 

propriedade e dos contratos.” 

(BRASIL, 2002) 

Art. 17 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro – 

Caráter Internacional. 

Limitar a autonomia da vontade. 

Art. 421 do CC: “A liberdade de 

contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do 

contrato.” (BRASIL, 2002) 

Art. 7 da LC: “Ao concluir ou 

executar um contrato, as partes 

devem respeitar as leis e 

regulamentos administrativos 

relevantes, bem como observar a 

ética social, e não podem perturbar 

a ordem social e econômica ou 

prejudicar os interesses públicos.” 

(CHINA, 1999)38 

Limitar a autonomia da vontade; 

Limites éticos; 

Sem correspondente expressa para 

a função social; 

Há proteção juntamente ao 

princípio da ordem pública. 

                                                 
36 Texto original: A party is entitled to enter into a contract voluntarily under the law, and no 
entity or individual may unlawfully interfere with such right. 
37 Texto original: The parties shall abide by the principle of good faith in exercising their rights and performing 
their obligations. 
38 Texto original: In concluding or performing a contract, the parties shall abide by the relevant 
laws and administrative regulations, as well as observe social ethics, and may not disrupt social 
and economic order or harm the public interests. 
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Princípio da Socialidade. 

Prioridade a valores coletivos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em um primeiro momento, ao analisar a origem do Direito Civil em ambos países, é 

possível notar que estes possuem uma grande distinção. Enquanto o direito brasileiro possui 

raízes de tradição europeia e grande influência do Direito Romano e Canônico, a China, 

durante boa parte de sua história, foi guiada pelos princípios do pensamento confucionista e, 

com menor tom, da corrente legalista. Ainda assim, é possível encontrar elementos históricos 

que os aproximem, tais como a longa batalha que ambos países tiveram para promulgar o seu 

primeiro códice civil.  

No Brasil, mesmo após a independência houve um longo período em que continuaram 

vigentes as Ordenações Filipinas de Portugal, sendo o primeiro Código Civil genuinamente 

brasileiro promulgado apenas em 1916, após diversas tentativas frustradas. Esse códice 

permaneceu regulando as obrigações até a promulgação do atual códice de 2002. Por sua vez, 

a China também apresentou diversos intentos de codificação civil, desde a dinastia Qing, 

passando pela República Chinesa, governo Nacionalista e, por fim, o Partido Comunista da 

China. Ainda que alguns tenham obtido sucesso em sua promulgação, a vigência foi muito 

curta. Até o momento, o país ainda não possui um códice unificado quanto ao Direito Civil. 

No que tange aos contratos, com a morte de Mao, o país asiático passou por longo processo 

de modernização e, após os contratos serem regulados por três diferentes leis, atualmente o 

assunto se encontra unificado junto à LC. 

Em referência aos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, no atual 

momento ambos os países são signatários da Convenção das Nações Unidas sobre os 

contratos de compra e venda internacional de mercadorias – CISG. Essa convenção deverá ser 

utilizada para solucionar tratativas em contratos que se encontrem sob sua égide. 

Passo seguinte, o estudo se propôs a identificar qual o entendimento do contrato dentro 

de cada ordenamento. Nesse sentido, não foi possível encontrar no ordenamento brasileiro a 

definição do que é contrato junto aos textos legais, assim sendo foi necessário recorrer à 

doutrina. Dentro desta há pacifidade em entender o contrato como um negócio jurídico 

bilateral sujeito à vontade das partes, servindo tanto para adquirir, transferir, modificar ou 

extinguir direitos. Já no ordenamento chinês, é possível encontrar a definição de contrato 

junto ao artigo 2 da Lei Contratual Chinesa, no qual este é definido como um acordo entre 

pessoas naturais ou outras organizações com o propósito de criar, alterar ou extinguir direitos 
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civis e obrigacionais. Da leitura desses dois conceitos é possível compreender que não há 

maiores diferenças no atual entendimento do que se trata um contrato, ainda que as tradições 

históricas de ambos os ordenamentos jurídicos sejam distintas.   

No que condiz aos contratos internacionais, deverá ser buscado na doutrina o 

entendimento de ambos os conceitos, o qual irá apresentar uma ideia muito aproximada entre 

os dois. Para os países, os contratos serão internacionais quando possuirem um elemento de 

estraneidade, o qual deverá ser solucionado pelas normas do conflito de leis de cada país. 

Quanto à possibilidade de escolha do direito material aplicável ao contrato, há 

divergência no entendimento dos dois países. No Brasil, ainda que haja discussão junto à 

doutrina, o entendimento majoritário é de que a possibilidade da escolha da lei é apenas 

possível para aqueles contratos que possuem cláusula arbitral, ou que estejam abrangidos sob 

o CIDIP V do Mercosul. Por sua vez, a China reconhece a possibilidade da escolha da lei 

aplicável junto ao artigo 41 da PIL. Quanto aos contratos internacionais que estejam sob a 

égide da CISG, em ambos haverá aplicação automática da Convenção, salvo para os casos em 

que for afastado pelas partes, momento em que as regras de conflito de leis deverão identificar 

o direito aplicável. 

No que tange à análise dos princípios, o primeiro a ser analisado foi o princípio da 

obrigatoriedade. Esse princípio encontra reconhecimento dentro de ambos os ordenamentos, 

sendo considerado a representação do pacta sunt servanda. O que foi pactuado é intangível e 

imutável, condições indispensáveis para a segurança jurídica do contrato. No ordenamento 

chinês é possível encontrar o mesmo positivado junto ao artigo 8 da LC. O mesmo não ocorre 

no ordenamento brasileiro, sendo reconhecido pela doutrina. 

O segundo princípio a ser analisado é o que trata sobre a liberdade contratual. O mesmo 

é encontrado positivado em ambos os ordenamentos jurídicos. No Brasil o mesmo está 

presente no artigo 421 do CC, enquanto na China é encontrado no artigo 4º da LC.  Ademais, 

alguns pontos são interessantes e devem ser notados quanto a esse princípio e seu 

reconhecimento no ordenamento chinês. Primeiramente o mesmo não é reconhecido como um 

direito constitucional e sim deriva de lei esparsa. Em segundo lugar, houve resistência na 

adoção do termo “liberdade”, o qual foi preterido para a adoção do termo “voluntariedade”. 

Ainda que outro termo tenha sido adotado, a doutrina majoritária entende que a liberdade 

contratual é reconhecida sem maiores prejuízos. Nesse contexto, ainda que o princípio seja 

reconhecido em ambos os ordenamentos, ele também é limitado frente aos preceitos de ordem 

legal oriundas do Estado e da sociedade. 
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Em sequência, coube análise quanto ao princípio da boa-fé. Novamente foi possível 

encontrar o mesmo positivado em ambos os ordenamentos, sendo no ordenamento brasileiro 

através do artigo 422 do CC e no ordenamento chinês junto ao artigo 6º da LC. No entanto, 

alguns apontamentos devem ser levados em consideração. Enquanto junto à doutrina 

brasileira o mesmo se encontra subdividido em boa-fé subjetiva e objetiva, do qual é possível 

compreender que a mesma é tanto uma forma de conduta (subjetiva), quanto normas de 

comportamento (objetiva), na compreensão da doutrina chinesa, esse princípio possui, além 

da proximidade com a tradição e os ideais confucionista (do qual a boa-fé é parte essencial e a 

qual exige que as partes levem uma vida baseada na credibilidade), a mesma também 

apresenta contornos modernos que abordam esse princípio como um reflexo do padrão moral 

de uma economia de mercado.  

Por fim, no que tange à ordem pública é possível encontrar essa limitadora da 

autonomia da vontade positivada junto ao ordenamento brasileiro no art. 2035, parágrafo 

único do CC, e no que tange ao conflito de leis junto ao artigo 7º da LINDB. Por sua vez, no 

Direito Chinês esse tópico é encontrado positivado nos artigos 7º e 52 da LC, e 6,7 e 58 da 

PGLCC.  

No que tange ao texto produzido pelo CC, não há maiores definições sobre o que é 

ordem pública, e assim sendo é necessário recorrer à doutrina para melhor compreensão. 

Nesta é possível compreender que fazem parte da ordem pública normas basilares sobre a 

estrutura social, econômica e política e quando a moralidade social está sujeita a alterações 

conforme a época em que é analisada. Já no ordenamento chinês, além de se limitar a 

autonomia da vontade e impor limites éticos, é identificado, além da proteção ao bem-estar da 

sociedade, a defesa ao bem-estar do Estado. Assim sendo, seu conceito é mais abrangente do 

que aqueles encontrados em países ocidentais.  

Ainda há que se destacar o exposto no artigo 421 do CC que trata sobre a função social, 

inovação trazida pelo direito brasileiro e que se pauta também como uma limitadora da 

autonomia da vontade. A mesma tem base no princípio da socialidade que informa a primazia 

dos valores coletivos frente aos individuais. Assim, mesmo não sendo possível encontrar 

correspondente no Direito Chinês, pode ser compreendido que o mesmo encontra respaldo 

junto ao entendimento do princípio da ordem social chinês, uma vez que este também limita a 

autonomia da vontade frente aos interesses coletivos e do Estado. 

Da análise discorrida durante este capítulo foi possível compreender que ainda que os 

países possuam origens históricas diversas, e distanciamento, não apenas pela localização 

geográfica, mas também no sentido da tradição seguida durante seus longos anos, no atual 
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momento os seus entendimentos e ordenamentos jurídicos no que tange aos contratos se 

encontram muito próximos e sem maiores divergências a serem apontadas. 

  

3 INSTRUMENTOS DE HARMONIZAÇÃO, UNIFORMIZAÇÃO E 

UNIFICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO COM 

RELAÇÃO AOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar três importantes instituições que tratam 

sobre a harmonização e unificação do direito internacional privado e que produziram 

importantes documentos que influenciam a formação de contratos internacionais. 

Primeiramente será analisado o Instituto Internacional para o Direito Privado (UNIDROIT) e 

o documento elaborado por este, conhecido como Princípios da UNIDROIT (PICC). Em 

sequência será apresentada a Câmara de Comércio Internacional (ICC) e suas cláusulas 

modelo sobre hardship e força maior. Posteriormente serão apresentadas a Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) e a Convenção das 

Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG). 

Todas, ainda que com suas peculiaridades, sendo duas de caráter intergovernamental39, 

ainda que o UNIDROIT seja independente e outra seja não governamental, enquadram-se 

como Organizações Internacionais. Ademais, as peculiaridades de cada uma serão analisadas 

subsequentemente quando da tratativa desta em seu subcapítulo, mas, antes de prosseguir, 

alguns pontos são importantes de serem compreendidos. Dentro disso, essas organizações são 

o reflexo da constante mudança das relações internacionais e visam a aumentar a cooperação 

entre os Estados nos mais diversos assuntos. Sua expansão se deu de forma impulsionada a 

partir do século XIX. As mesmas são reconhecidas como sujeitos de direito internacional, 

ainda que antigamente apenas os Estados possuíssem esse caráter e que durante certo período 

tenha ocorrido debate sobre o assunto (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2012; ARAÚJO, 

2006; CUNHA, 2016; SHAW, 2008). 

Sobre as Organizações Internacionais Shaw contempla que: 

 

Organizações (ou instituições) internacionais tornaram-se indispensáveis. Em um 
mundo globalizado, eles facilitam a cooperação através das fronteiras do Estado, 
permitindo a identificação, discussão e resolução de dificuldades em uma ampla 

                                                 
39 Por intergovernamental deve-se compreender: “quando a organização preveja, e é frequentemente o caso, 
representantes dos governos dos Estados associados naquela organização” (CUNHA, 2016). 
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gama de assuntos, desde a manutenção da paz e reforço da paz até questões 
ambientais, econômicas e de direitos humanos. Essa dimensão do sistema jurídico 
internacional permite a criação relativamente rápida de novas regras, novos padrões 
de conduta e novos mecanismos de conformidade. De fato, se existe uma 
característica primordial do direito internacional moderno, é o desenvolvimento e o 
alcance de instituições internacionais, sejam universais ou globais, regionais ou sub-
regionais. (SHAW, 2008, p. 1284, tradução nossa) 40 

 

É inegável o papel dessas entidades na formação do atual direito internacional. Sobre 

elas, é possível que sejam divididas entre intergovernamentais regionais e globais. Por 

organizações intergovernamental regional, toma-se por exemplo a OEA, possuindo caráter 

limitado à região a que se propõe. Por sua vez, como uma intergovernamental global, pode-se 

destacar as Nações Unidas, que buscam alcançar todo o globo. As organizações internacionais 

ainda podem ser classificadas pelo seu objetivo, podendo ser estes: jurídico, econômico, entre 

outros. Além disso, pelo seu caráter decisório, serão supranacionais, como a União Europeia. 

E como intergovernamental, a já citada Nações Unidas (ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 

2012). 

Ainda cabe acrescentar nesse rol as Organizações Não Governamentais – ONGs, que 

são caracterizadas por não possuírem em sua composição Estados e também por não 

possuírem em seu regimento constitutivo o direito internacional, mas sim o direito do local 

onde se situam. Ademais, da mesma forma que as Organizações Internacionais, as ONGs 

também podem atuar em diferentes setores e representam a força inovadora da sociedade civil 

(ACCIOLY; CASELLA; SILVA, 2012). No entendimento de Shaw (2008, p. 261) estas 

entidades possuem aqueles poderes que são conferidos por sujeitos de direito internacional, 

como os Estados. 

O estudo das Organizações Internacionais e seus meandros pode ser vasto, e neste 

estudo foi abordado de forma suscinta. Porém, ainda que não seja o objetivo esgotar todas as 

características dessas entidades, essa breve introdução se faz importante, visto que as três 

entidades que serão analisadas no decorrer deste capítulo possuem esse status junto ao direito 

internacional, sendo as três voltadas para o setor do comércio. 

Antes de adentrar na análise de cada instituição e seus documentos, também se faz 

necessário diferenciar os conceitos de harmonização, unificação e uniformização do direito 
                                                 

40 Texto original: International organizations (or institutions) have now become indispensable. In a globalized 
world they facilitate co-operation across state frontiers, allowing for the identification, discussion and resolution 
of difficulties in a wide range of subjects, from peacekeeping and peace enforcement to environmental, 
economic and human rights concerns. This dimension of the international legal system permits the relatively 
rapid creation of new rules, new patterns of conduct and new compliance mechanisms. Indeed, if there is one 
paramount characteristic of modern international law, it is the development and reach of international 
institutions, whether universal or global, regional or sub regional. 



58 
 

internacional. De forma a mitigar a diversidade jurídica e os conflitos de leis, esses conceitos 

são mecanismos que surgem de forma a buscar uma aproximação entre os diferentes direitos. 

Enquanto a uniformização e a unificação tratam sobre a eliminação das divergências 

apresentadas no conflito de leis de forma a substituir parcialmente leis de cunho nacional por 

leis uniformes, a harmonização trata da aproximação das normas, deixando o direito material 

no plano doméstico intocáveis, ou seja, dirá respeito ao conflito de leis ou normas de direito 

internacional privado (GAMA JR., 2006). 

Ainda complementam Chagas e Mata Diz, que enquanto a unificação pode atuar através 

de convenções ou tratados, que ao serem incorporados trazendo um texto comum e a 

aplicação automática pelos tribunais, a harmonização foca na aproximação dos direitos 

através da utilização de leis-modelos, entre outros. Essa ação serve aos tribunais como forma 

de coordenar a solução de conflitos (CHAGAS; MATA DIZ, 2016). 

Para Pignatta (2015, p. 39-40) a uniformização no campo internacional exigiria uma 

mudança nos sistemas jurídicos internos, para que todos os países adotassem uma lei com o 

mesmo teor. Em sua opinião e crítica, essa ação não teria caráter de longa duração, pois a 

interpretação de cada juiz quanto às disposições, logo produziria decisões divergentes. Além 

do mais, a uniformização é a que possui maior dificuldade de implementação. Já por 

harmonização, o autor entende por uma aproximação de diferentes sistemas jurídicos com o 

fim de reduzir contradições. Ao analisar mais profundamente, o autor também afirma que 

harmonização possui um caráter limitado, uma vez que para ter um alcance mundial, os países 

deverão adotar leis similares. No que tange à unificação, Pignatta (2015, p. 41) complementa 

que esta  

 

[…] consiste em dar uma mesma forma a um conjunto de elementos e que todas as 
partes se assemelhem entre elas naquele determinado aspecto. Para se chegar à 
“uniformização”, é necessário que seja elaborado um quadro normativo através de 
um instrumento único, o qual as partes aderem. 

 

Já no entendimento de Lima, a conceituação do que seria unificação e harmonização 

não é definida, uma vez que os termos são empregados de forma indiscriminada e não é 

possível encontrar qualquer unidade conceitual para definir as precisas noções. Segundo o 

autor, os textos internacionais não fazem essa estrita diferenciação e revelam por si a mesma 

ideia central. Acrescentando que muitas vezes a unificação é compreendida por outros termos 

como uniformização, estandardização, aproximação, uniformidade, coordenação etc (LIMA, 

2007).  
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Ao encontro com esse pensamento, ainda que tenha conceituado de forma diversa cada 

um dos termos, Gama Jr., também identifica que a terminologia não é definitiva, podendo ser 

encontrado no Tratado de Roma, por exemplo, conceitos de aproximação, harmonização, 

unificação e coordenação (GAMA JR., 2006). Nesse sentido, pode-se tomar por exemplo, a 

análise dos documentos aos quais este estudo se propõe, sendo que na introdução dos 

Princípios da UNIDROIT pode-se notar que a destinação desses princípios serve para unificar 

ou harmonizar o direito, sem maiores definições sobre a distinção entre os mesmos 

(UNIDROIT, 2016). Por sua vez, do preâmbulo da CISG é despendido que o texto busca a 

uniformização do direito como forma de incentivar o comércio internacional (UN, 2010). Já 

no que tange às cláusulas modelo da Câmara Internacional de Comércio, que também são 

objeto de análise deste estudo, não há qualquer menção aos termos unificação, uniformização 

ou harmonização, ainda que não haja dúvida de que sua elaboração venha a servir como uma 

forma de aproximar o entendimento de contratantes que pertencem a diferentes ordenamentos 

jurídicos. 

Mesmo que este estudo não possua o enfoque de diferenciar as terminações conceituais 

do que é considerado harmonização, unificação e uniformização, será optado por adotar a 

abordagem de que as mesmas podem ser tratadas como sinônimos, ainda que pareça que o 

termo que melhor se encaixe seja a uniformização, termo escolhido pela CISG a qual ambos 

países em análise são contratantes. Nesse sentido, o enfoque será dado sobre a utilização 

destes instrumentos como forma de aproximação e solução do conflito de leis entre os direitos 

– cada um à sua forma.  

Por fim,  cabe realçar a opinião de Araújo, de que a uniformização do direito 

internacional é uma tendência que vem para resolver os conflitos de lei e proporcionar maior 

segurança jurídica. E que, além do mais, isso se dá uma vez que os diferentes sistemas 

jurídicos presentes nas relações internacionais geram obstáculos ao pleno funcionamento do 

comércio (ARAÚJO, 2004). 

 

3.1 UNIDROIT e os Princípios UNIDROIT 

 

Tendo como objetivo a modernização através da harmonização e coordenação do direito 

privado através do estudo das necessidades dos Estados, ou grupo de Estados, principalmente 

na área comercial, surge o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado 

(UNIDROIT). Esse instituto atua através da formulação de leis uniformes, princípios e regras, 
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sendo de particular interesse deste estudo os Princípios relativos aos Contratos do Comércio 

Internacional, posteriormente tratado como PICC (GAMA JR., 2006; UNIDROIT, 2019a). 

Contextualizando, ao fim da Primeira Guerra Mundial, juntamente do espírito de que 

futuros conflitos deveriam ser evitados, foi levado ao interesse global a necessidade da adoção 

de medidas que pudessem estabilizar as relações entre os países. Assim sendo, surgiu em 

1920 a Sociedade das Nações (SDN), entidade que atuou até o ano de 1946, sendo esta a 

organização que gerou o UNIDROIT, que possuía característica de órgão auxiliar da SDN 

(GAMA JR., 2006; LIMA, 2007; UNIDROIT, 2019b). 

Por conseguinte, a fundação do UNIDROIT se deu no ano de 1926, após sugestão do 

senador italiano Vittorio Scialoja, um defensor da harmonização dos diferentes sistemas 

jurídicos. Nesse sentido, ainda que fundado em 1926, o instituto foi apenas inaugurado em 

março de 1928. Ademais, o vínculo entre o instituto e a SDN perdurou até o ano de 1939, 

quando a Itália decidiu sair da Sociedade das Nações, causando a dissolução do acordo de 

1926 que havia fundado o UNIDROIT. Em seguida, ainda que dissolvido, foi declarado pela 

Itália que o instituto poderia continuar seus trabalhos como organização autônoma (LIMA, 

2007). 

Nesse primeiro período, quando houve vinculação do instituto junto à SDN, Lima 

aponta que foram realizados importantes trabalhos, tais como o projeto de harmonização das 

regras relativas à venda de mercadorias, que foi conduzido desde 1926 pelo alemão Ernest 

Rabel, e que posteriormente foi adotado pela UNCITRAL,  gerando a CISG (LIMA, 2007). 

Após a separação é dado início a uma nova fase, agora como órgão autônomo de 

Estados formados através do Estatuto Orgânico do UNIDROIT no dia 15 de março de 1940. 

Decorrente de seu prestígio junto ao cenário internacional, esse documento consegue a adesão 

de 21 governos. O Brasil aderiu ao instituto logo em sequência, no dia 18 de junho de 1940, e 

por sua vez, a China ingressou na entidade em primeiro de janeiro de 1986. Atualmente o 

Instituto conta com 63 países membros (LIMA, 2007; UNIDROIT, 2019c). 

Importante ponderar que logo após a separação do órgão como entidade autônoma 

ocorreu a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que fez com que os trabalhos da instituição 

ficassem suspensos até o início da década de 1950. Assim, dos órgãos que faziam parte da 

SDN, o UNIDROIT é o único sobrevivente após o fim daquela instituição (LIMA, 2007). 

Prosseguindo, ainda que seja constituída por países membros, o instituto possui 

independência, diferentemente do que acontece com outras entidades e organizações que 

tratam do mesmo assunto, e, por isso, consegue se manter afastada de questões políticas e 

utilizar a sua expertise no desenvolvimento de instrumentos neutros (GAMA JR., 2006). 
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A entidade é estruturada em um sistema de três níveis, formados pelo Secretariado, 

órgão executivo, o Conselho de Direção, responsável pela supervisão das diretrizes 

estabelecidas junto à Assembleia Geral e, por fim, a Assembleia Geral, que é o órgão 

deliberativo. O Secretariado é coordenado por um secretário-geral, que após indicado pelo 

presidente do instituto recebe a nomeação através do Conselho de Direção. Por sua vez o 

Conselho de Direção é formado por 25 membros além do presidente do instituto como 

membro ex officio. Os membros eleitos são renomados estudiosos do direito, entre juízes e 

praticantes. Apenas o presidente do instituto é eleito pelo governo italiano. Finalmente, a 

Assembleia Geral é formada por uma reunião de membros, devendo votar o orçamento e 

programas de trabalho do instituto (GAMA JR., 2006; PETERS, 2017; UNIDROIT, 2019b). 

Sendo que o propósito da entidade é preparar trabalhos que modernizem através da 

harmonização e uniformização das regras do direito internacional privado, é possível 

encontrar influência de seus estudos, e projetos em instrumentos internacionais, tais como, 

convenções, leis modelos, princípios entre outros. Ainda que seu foco esteja no campo do 

direito privado, a instituição se permite a desenvolver alguns trabalhos na área do direito 

público como os Princípios e Regras de Processo Civil Transnacional (GAMA JR., 2006; 

UNIDROIT, 2019b). 

Quanto à metodologia de trabalho do UNIDROIT, Lima elenca três fases, sendo que no 

estágio inicial é realizada a formação de grupos de estudo através de temas propostos pelas 

partes contidas no artigo 12 (1)41 e 12 (2)42 do Estatuto do UNIDROIT, que dentre outros, 

permite a apresentação de propostas não só por governos, mas também por membros dos 

conselhos e até mesmo por instituições internacionais e associações. Essas propostas então 

são circuladas pelo Secretariado a cada três anos para que governos e especialistas produzam 

comentários. Por fim, estes são submetidos ao Conselho de Direção, que em caso de 

aprovação dará início a um estudo preliminar de direito comparado (LIMA, 2007; PETERS, 

2017). 

Esse estudo preliminar será novamente submetido ao Conselho de Direção que irá 

aprovar a formação de um grupo de estudos ou rejeitar a sugestão. Caso seja decidido pela 

formação, será elencado pelo presidente do instituto, através de sugestões do Secretariado, 

uma série de especialistas para a composição do grupo de estudo. Poderão ser solicitados o 

                                                 
41 O artigo 12 (1) permite, além da participação de qualquer governo membro, instituições internacionais de 
qualquer natureza (UNIDROIT, 1993). 
42 Por sua vez o artigo 12 (2) autoriza a apresentação de sugestões por qualquer instituição internacional ou 
associação que estude questões legais (UNIDROIT, 1993). 
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envio de sugestões de especialistas para os governos, porém caso estes venham a integrar o 

grupo devem agir de forma independente. Por fim, o grupo deverá elaborar e enviar para 

apreciação do Conselho de Direção um estudo sobre o tema em questão, que em caso de 

aprovação, será posteriormente levado por este para apreciação de uma reunião internacional 

denominada Comitê de Especialistas Governamentais (LIMA, 2007). 

Durante a fase intermediária, há aprofundamento da parte técnica através de reuniões 

realizadas com a presença de representantes governamentais, bem como, é permitido o 

subsídio de entidades internacionais. Esses comitês realizam uma importante etapa na 

preparação dos instrumentos de harmonização. Por fim, quando o comitê de especialistas 

finaliza sua análise, a minuta é submetida ao Conselho de Direção, e este poderá submetê-la 

para apreciação em Conferência Diplomática. Nessa conferência, se aprovada ela passa a ser 

um diploma formal. Caso algum país decida não firmar o documento, poderá posteriormente 

adotá-lo por adesão. Durante a conferência é a última oportunidade para as partes 

apresentarem sugestões de acréscimo ou remoção de itens (LIMA, 2007). 

É importante entender que devido aos fatores apresentados durante o decorrer deste 

subcapítulo, entre eles a grande experiência dos especialistas que participam do processo de 

elaboração dos documentos, somado à neutralidade do caráter do instituto, muitos dos 

documentos por este desenvolvidos se transformam em Convenções Internacionais 43  ou 

servem de base para outras Convenções 44 . Além do mais, o instituto ainda desenvolve 

atividades subsidiárias, como a Revue de Droit Uniforme, entre outros periódicos e 

referências bibliográficas sobre direito comparado (GAMA JR., 2006). 

Satisfeita essa análise introdutória sobre o instituto, passa-se agora à analise dos 

Princípios do UNIDROIT, instrumento de soft law que trata sobre contratos internacionais e, 

provavelmente, o mais influente trabalho desenvolvido pelo instituto (PETERS, 2017). 

 

3.1.1 Princípios do UNIDROIT 

 

Os princípios do UNIDROIT são sem dúvida um instrumento de soft law que possui 

reconhecimento mundial, seja pela qualidade do trabalho desenvolvido pelo instituto, seja 

pela neutralidade do documento. Complementa Bonell que apesar do atual volume de 

                                                 
43 Pode-se citar como exemplo a Convenção que estabelece uma Lei Uniforme sobre Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias de 1964, Convenção sobre o Contrato de Viagem, entre outras. 
44 A Convenção das Nações Unidas para Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) 
utilizou de base os estudos do UNIDROIT e será abordada em momento posterior do estudo. 



63 
 

negócios internacionais, o estado das leis que governam os contratos internacionais está longe 

do ideal e, por isso, instrumentos como os Princípios do UNIDROIT representam uma nova 

abordagem à lei internacional sobre os contratos. Além disso, o autor aponta que, 

diferentemente da CISG, que se limita a um tipo específico de contrato, a PICC cobre toda a 

parte geral que diz respeito a contratos internacionais (BONELL, 2002, 2009). 

O projeto de estudo que gerou a PICC foi aceito em 1971 pelo Conselho de Direção 

que designou uma comissão-piloto. O desenvolvimento dessa comissão foi lento, ainda que 

eles tenham produzido um relatório em 1974. A partir de 1980 foi instaurado um Grupo de 

Trabalho formado pelos representantes dos principais sistemas jurídicos do mundo (GAMA 

JR., 2006; UNIDROIT, 1994). 

Após quase uma década e meia o trabalho foi concluído e aprovado pelo Conselho de 

Direção no ano de 1994. Desde seu nascimento a PICC já foi emendada três vezes, 

respectivamente nos anos de 2004, 2010 e 2016. Nas palavras de Han, Jansen e Chau, o 

instrumento reflete os principais sistemas legais do mundo e atua como um restatement dos 

princípios gerais do direito contratual. Acrescenta ainda que o sucesso do mesmo pode ser 

medido devido à sua ampla aceitação nos círculos acadêmicos, para utilização como modelo 

para legislações nacionais e como guia para a negociação de contratos internacionais (CHAU; 

JANSEN, 2017; HAN, 2016a; GAMA JR., 2006). 

O PICC goza de um status de instrumento legal não vinculante, como soft law, ou seja, 

sua utilização depende da aceitação das partes para que o contrato seja guiado por este, 

princípios gerais do direito ou a lex mercatoria
45(CHAU; JANSEN, 2017). Há ainda quem 

considere a PICC como a nova lex mercatoria uma vez que reafirma os princípios que 

constituem o direito do comércio internacional (GAMA JR., 2006). 

Além disso, um exemplo de como a PICC pode exercer influência sobre um sistema 

jurídico, é o caso desta junto à LC Chinesa. As disposições sobre force majeure e hardship 

(change of circumstances) são tratadas como duas coisas diferentes, o mesmo não ocorre, por 

exemplo, na CISG. Junto à CISG tanto a force majeure quanto a hardship são tratadas como 

uma mesma coisa sob a égide do “impedimento” (HAN, 2016a). Ainda assim, mesmo que 

tenha exercido influência e haja permissão legal para que o PICC seja utilizado como fonte 

normativa devido à sua representação como costume, sua utilização deverá ser analisada caso 

a caso pelas cortes chinesas. Através do estudo de Mo, ainda não foi possível identificar sua 

                                                 
45 De acordo com Glitz, “o termo Lex mercatoria é, atual e amplamente, utilizado para definir um conjunto de 
normas que disciplinaria o comércio internacional, baseado em regras profissionais, costumes e sentenças 
arbitrais e que pareceria escapar da influência estatal” (GLITZ, 2014, p. 196). 
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utilização pelas cortes, listando como dificuldades a falta de familiaridade entre as partes e os 

advogados ou pela opção das partes pela arbitragem (MO, 2016). 

No ponto de vista de Lima, o propósito da PICC se encontra na redução dos riscos e da 

imprevisibilidade apresentada nos contratos internacionais, principalmente pela divergência 

de entendimento entre os diferentes ordenamentos jurídicos ao qual as partes estão expostas e, 

assim sendo, ao adotarem este instrumento de soft law como lei material, as partes aumentam 

a sua segurança jurídica (LIMA, 2007). 

Todas essas características apresentadas sobre o PICC demonstram que o mesmo pode 

servir como forma de reduzir custos de negociação quanto aos contratos internacionais, porém 

é da opinião de Freire e Barros de que no Brasil esses princípios ainda não possuem amplo 

conhecimento e por isso tem sua utilização prejudicada (BARROS; FREIRE, 2014). 

No que tange à sua estrutura, os princípios são compostos de 185 artigos divididos em 

dez capítulos, que tratam respectivamente das disposições gerais, formação do contrato e 

poder de representação, validade, interpretação, conteúdo dos contratos e direitos de terceiros, 

execução, inexecução, compensação, cessão e prazos de prescrição. Cabe notar que todo o 

instrumento é acompanhado de comentários desenvolvidos pelo próprio instituto como forma 

de sanar eventuais equívocos ao interpretar a norma (GAMA JR., 2006; LIMA, 2007; 

UNIDROIT, 2016). 

 

3.2 Câmara Internacional de Comércio - ICC 

  

A Câmara Internacional de Comércio – ICC é uma Organização Internacional que tem o 

seu surgimento atrelado ao fim da Primeira Guerra Mundial. Sua criação se dá no ano de 1919, 

na cidade de Atlanta, derivada do esforço de um grupo de empresários, dos mais diversos 

ramos, tais como do setor industrial e finanças, que se intitulavam os “mercadores da paz”. 

Por isso o lema da organização era “paz mundial através do comércio internacional” (ICC, 

2020a; b; TOMASHOT, 2015). 

Em seu bojo, que trazia o objetivo de formação de uma organização de caráter 

permanente pela qual seria perpetuado o livre mercado, a mesma também acrescia o intuito de 

organizar os esforços em relação a negócios e economia dos diferentes países, bem como, 

produzir informações sobre os diferentes mercados e sistemas financeiros (TOMASHOT, 

2015). Sua primeira conferência foi organizada no ano subsequente à sua formação, em 1920, 

em Paris. A participação de diferentes empresários trouxe novas demandas políticas para a 
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discussão, entre as quais, a simplificação dos procedimentos aduaneiros, prevenção contra a 

dupla taxação e a definição de princípios que regulassem o comércio internacional (ICC, 

2020c). 

O primeiro presidente da organização, Etienne Clementel, que já havia ocupado o cargo 

de Ministro do Comércio Francês, teve papel fundamental nos primeiros esforços da 

organização, sendo o responsável por sua consolidação na cidade de Paris, bem como, da 

criação da Corte de Arbitragem da ICC em 1923 (ICC, 2020c). 

Durante esses primeiros anos a mesma era vista como uma “Liga das Nações para 

empresários” e era uma crença dos fundadores de que futuras guerras poderiam ser evitadas 

através do desenvolvimento de uma economia aberta. A organização ainda desempenhou o 

papel de conselheira econômico da própria Liga das Nações entre 1920 e 1927 (TOMASHOT, 

2015). 

Atualmente a Organização traz como sua missão a redução de barreiras tarifárias, 

resolução de disputas que envolvam o comércio internacional, e garantia dos interesses do 

setor empresarial frente às agendas políticas. Como exemplo deste último, pode-se citar a 

representação através desta em fóruns, como os da OMC (BARBOSA; BIJOS; OLIVEIRA, 

2013; ICC, 2020d; TOMASHOT, 2015). Também pode-se acrescentar a sua participação, 

como única organização do setor privado, na Organização das Nações Unidas sobre 

Organização Internacional (UNCIO) em 1945, que originou a Carta da ONU (ICC, 2020e). 

Seu engajamento pela redução tarifária junto à UNCITRAL e produção de regras contra a 

corrupção e proteção aos direitos humanos (ICC, 2020c; e). 

Na opinião de Bijos, Oliveira e Barbosa (2013, p. 252) essa instituição é:  

 

A manifestação mais evidente da sociedade de comerciantes. Ela é uma organização 
não governamental constituída de mais de sete mil membros de cento e trinta países. 
As regras e os procedimentos estabelecidos pela CCI são respeitados em milhões de 
transações efetuadas diariamente no comércio internacional, além de contar com um 
importante corte internacional de arbitragem. 

 

Sua atual estrutura de governança é formada por um Conselho Mundial, similar à 

Assembleia Geral das principais Organizações Mundiais, diferenciando-se pelo fato de os 

delegados serem executivos do setor privado e não oficiais dos governos. Ela ainda conta com 

um secretário-geral e um presidente que irão atuar de forma a conduzir o programa de 

trabalho da organização. E, por fim, o Conselho Executivo, que fica responsável pelas 

relações financeiras da ICC, bem como, do desenvolvimento e implementação das estratégias 

da organização (ICC, 2020f). 
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Ainda que localizada em Paris, a mesma realiza reuniões bianuais nos diferentes países 

membros, sendo estas conduzidas pelo Presidente da ICC e recebendo a participação de 

representantes de multinacionais, câmaras de comércio nacionais, diplomatas, acadêmicos 

entre outros (TOMASHOT, 2015). 

Cabe notar que a Câmara Internacional de Comércio forma hoje a maior rede de 

empresas interconectadas, possuindo um alcance direto a 6 milhões de negócios em mais de 

100 diferentes países. Além disso, sua rede conta com 40 milhões de empresas o que gera um 

alcance a mais de 1 bilhão de pessoas que atuam como empregados (ICC, 2020g). 

Dentre os esforços já realizados pela Organização aqueles que recebem maior destaque 

são a sua Corte Internacional de Arbitragem, as Regras e Usos Uniformes da CCI para 

Créditos Documentários (UCP), os Incoterms e, mais recentemente, a produção de cláusulas 

modelo (BARROS; FREIRE, 2014; GLITZ, 2005; PARMENTIER, 2015). 

Alguns pontos são importantes de se destacar, tais como, ainda que seja chamada de 

corte, a Corte Internacional de Arbitragem da ICC não realiza julgamentos formais, mas sim 

supervisão judicial quanto aos procedimentos de arbitragem. Dotando-se de normativa criada 

por esta que trata sobre as regras de arbitragem e regras de mediação, cuja última versão é de 

2017 (ICC, 2020h). Por sua vez, a UCP também é considerada um dos documentos privados 

de maior aceitação mundial, sendo utilizado por diversos bancos do mundo quando a tratativa 

é sobre letras de crédito (ICC, 2020i). Os Incoterms representam a mesma aceitação, e ainda 

que tenham em sua primeira versão de 1936 se limitado quanto à responsabilidade das partes 

sobre o transporte marítimo, suas revisões periódicas, com a mais recente sendo deste mesmo 

ano, trazem constantes inovações demandadas pelo mercado. Atualmente os Incoterms, por 

convenção das partes, podem inclusive reger contratos internos (PARMENTIER, 2015). 

Nesse contexto, é possível notar que o trabalho da ICC na normatização de temas 

privados tem ampla aceitação mundial, servindo de base para o amplo desenvolvimento do 

comércio internacional e da segurança jurídica que permeia este. No que tange ao assunto 

principal desta dissertação, a entidade publicou duas cláusulas modelos que tratam sobre 

hardship e force majeure que serão o foco do estudo a seguir. 

 

3.2.1 Cláusulas modelo da ICC 

 

 Entre as produções normativas realizadas pela ICC se encontram as cláusulas modelo, 

as quais tem o objetivo de prover para as partes uma cláusula neutra que guie suas relações 
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contratuais. Seu desenvolvimento junto à ICC é dado através do trabalho da Comissão de 

Prática e Lei Comercial (CLP) que ao elaborar tais cláusulas remove qualquer característica 

proveniente dos mais diversos sistemas legais (ICC, 2020j). 

 Além da neutralidade no texto da cláusula, outro objetivo das mesmas é dar celeridade 

ao aceite entre ambas as partes. As mesmas são flexíveis e podem ser ajustadas para as 

demandas de cada contrato. Assim, entre os diversos modelos disponibilizados pela 

Organização cabe destaque para aquelas que tratam de confidencialidade, distribuição, 

franchising, transferência de tecnologia, entre outras. Como objetivo deste estudo será dado 

um enfoque na produção das cláusulas modelo de hardship e force majeure (ICC, 2020k). 

No que diz respeito às últimas, sua aplicação em contratos é recomendada quando os 

termos são expressamente, ou por referência, citados. Quando a mesma for utilizada, é 

recomendado para que as partes utilizem a referência informando que é a cláusula modelo da 

ICC. Entretanto, em caso de abstenção e falta de prova contrária, o tribunal arbitral deverá 

recorrer ao modelo da ICC (ICC, 2003). 

Na opinião de Glitz (2013, p. 515) atualmente são comuns as disposições que versem 

sobre hardship, sendo outros exemplos, além das cláusulas da ICC, porém que não serão 

abordados no rol deste estudo, como os Princípios europeus do Direito dos Contratos e os 

contidos nos Princípios do UNIDROIT. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de tais cláusulas foi originado de longo debate pela 

força-tarefa da ICC encarregada da produção normativa.  O trabalho quanto à força maior se 

desdobrava em três vertentes, na qual a primeira tinha como escopo produzir uma cláusula 

neutra, dotando-se dos principais dispositivos sobre o assunto vigentes, como a CISG e os 

PICC. A segunda vertente tinha por escopo produzir uma cláusula neutra que elencasse uma 

lista de eventos de força maior, como era o modelo anterior produzido pelo instituto em 1985. 

E a última, com o intuito de criar uma fórmula geral sobre a fórmula maior somada a uma 

lista de eventos que alteram o equilíbrio do contrato. A opção final da força-tarefa foi pelo 

terceiro modelo, resultando na produção normativa de 2003 (ICC, 2003). 

Ao tratar sobre cláusulas modelo (VENEZIANO, 2016, p. 1689), ainda que se referindo 

às cláusulas de escolha da aplicação dos princípios da UNIDROIT, a autora explana que as 

mesmas podem servir como uma ferramenta que representa a autonomia da vontade, de modo 

que as partes podem decidir por incluí-las diretamente ao contrato, ou como cláusula após 

discussão entre as partes, e ainda servir como ferramenta para árbitros e juízes para a 

obtenção da solução almejada que deriva do entendimento harmonizado desprendido destas. 
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Mesmo todo o contrato tendo como objetivo a sua conclusão, no que tange aos contratos 

internacionais de longa duração, a ocorrência de imprevistos que alterem o balanço do 

contrato acontece com certa frequência. Por isso a previsão de cláusulas sobre a força maior e 

a hardship se fazem importantes. A adoção destas através de cláusulas neutras, como as 

desenvolvidas pela ICC tendem a facilitar a compreensão devido ao seu caráter unificador do 

Direito Internacional, bem como, acelerar e trazer maior segurança para as relações 

comerciais.  

 

3.3 UNCITRAL 

 

Outra importante organização internacional que possui amplo protagonismo no que 

tange à produção normativa sobre questões de comércio internacional é a Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional – UNCITRAL. Será objetivo desta 

seção abordar em um primeiro momento a UNCITRAL, seguindo para a análise de seu mais 

importante documento: a Convenção das Nações Unidas para Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias – CISG. E, por fim, será feita uma análise da recepção desta 

junto ao Brasil e à China.  

Em 1966 através da resolução 2205 da Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas – ONU é estabelecida a UNCITRAL. Em um mundo cada vez mais interdependente a 

mesma surge como uma resposta à necessidade de se facilitar o comércio internacional entre 

os países (UNCITRAL, 2013). Desse modo, o estabelecimento da UNCITRAL como uma das 

cinco comissões que fazem parte da Assembleia Geral, representa a visão positiva que os 

Estados tem de que a harmonização do direito comercial internacional vai ao encontro dos 

objetivos almejados pelas Nações Unidas  (BELHADI; MONTINERI, 2016). 

Como forma de atuação, a organização prepara e promove instrumentos não legislativos, 

que podem ser utilizados ou adotados pelos Estados, em áreas chaves do direito comercial. 

Entre as áreas de atuação em que desenvolve trabalhos, pode-se elencar a solução de disputas, 

transporte, prática com relação a contratos internacionais, pagamentos internacionais e venda 

de mercadorias (UNCITRAL, 2013). 

Em uma análise sobre o Direito Comercial Internacional, os autores Barbosa, Bijos e 

Oliveira, acreditam que esse ramo sofre grande influência de fontes internacionais produzidas 

por organizações, como a UNCITRAL e a ICC  (BARBOSA; BIJOS; OLIVEIRA, 2013). 

Nesse sentido, desde 2002 fazem parte da UNCITRAL 60 membros escolhidos entre os países 
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membros da ONU. Essa estrutura busca trazer para dentro da organização os mais diferentes 

ordenamentos jurídicos, sendo dividido entre 14 países representantes do continente africano, 

oito do Leste Europeu, dez da América Latina e Caribe, 14 da Ásia e 14 da Europa Ocidental. 

Os mandatos são de seis anos e a cada três é trocado metade dos membros. A candidatura 

deve ser proposta pelas missões permanentes de cada nação e a eleição não é influenciada de 

qualquer forma pelo Secretariado da UNCITRAL46(UNCITRAL, 2013). 

Ademais, a organização é dividida em três partes. Uma delas é a Comissão, realizada 

anualmente e que debate a adoção, ou finalização dos trabalhos desenvolvidos, análise dos 

relatórios elaborados por cada grupo de trabalho, tópicos futuros entre outros. Suas decisões 

são tomadas por países membros da Comissão. Outro componente são os Grupos de Trabalho 

Intergovernamentais, que realizam o trabalho substantivo e preparatório referente aos tópicos 

selecionados pela Comissão. E o último é o Secretariado, que presta assistência na preparação 

e condução dos Grupos de Trabalho e da Comissão (UNCITRAL, 2013). 

Nesse contexto, os tópicos selecionados para estudo pela organização derivam das 

sugestões apresentadas pelos Estados Membros em sua primeira sessão em 1968, das quais a 

Comissão adotou nove 47 . Algumas não chegaram a ser abordadas, e outras foram 

posteriormente adicionadas pela Comissão em resposta às mudanças no globo. Ademais, 

novas propostas podem ser apresentadas à Comissão pelos Estados, através da consulta de 

outras entidades internacionais, ou ainda através de seminários ou assuntos que já estão em 

discussão nos Grupos de Trabalho (UNCITRAL, 2013). 

Por conseguinte, no intuito de harmonizar as leis que tratam sobre o comércio 

internacional, a organização atua através de três categorias, o que considera uma abordagem 

funcional e flexível. Na primeira categoria se encontram as produções legislativas que 

englobam as convenções, as leis-modelo, guias legislativos, recomendações, provisões 

modelo, finalização e adoção de textos legislativos. Em um segundo nível se encontram as 

disposições técnicas quanto aos contratuais que englobam documentos que tratam, por 

exemplo da solução de disputas em arbitragem. Por fim há as técnicas explanatórias que 

desenvolvem guias legais, guias sobre práticas e outras informações e interpretação de 

declarações (UNCITRAL, 2013). 

                                                 
46 As participações do Brasil como membro foram: 1968-1989; 1995-2007; 2010-2016; quanto às participações 
da China foram: 1983-2013 
47 Sendo elas: venda internacional de mercadorias, arbitragem comercial internacional, transporte, seguros, 
pagamentos internacionais, propriedade intelectual, agenciamento e legalização de documentos e eliminação da 
discriminação legal que afeta o comércio internacional. 
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Realizada esta breve abordagem sobre a UNCITRAL, sua estrutura e seu funcionamento, 

resta constar que a mesma exerce ampla influência no direito internacional privado, uma vez 

que produz importantes documentos que contam com aceitação mundial. Assim sendo, o 

estudo passa agora a analisar a CISG. 

 

3.3.1 Convenção das Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda 

internacional de mercadorias – CISG 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional 

de Mercadorias foi aprovada por unanimidade quando da sua apresentação na Conferência 

Diplomática de Viena em 1980. Nesse contexto, é dado início ao seu processo de ratificação 

pelos Estados, sendo Lesoto o primeiro a realizar tal feito. Ainda assim, a Convenção levou 

quase oito anos para entrar em vigor, sendo essa data o dia primeiro de janeiro de 1988, após 

a ratificação desta por 11 países.48 Atualmente a Convenção conta com um total de 93 países 

assinantes, ou seja, sua vigência cobre praticamente todo o comércio mundial. Exceção à 

regra e ainda não adotante da convenção se encontra o Reino Unido (MEDAGLIA, 2014; 

SCHLECHTRIEM; SCHWENZER, 2014; UNCITRAL, 2019). 

Como abordado em subcapítulo anterior, a relação entre a UNIDROIT em seu empenho 

para a unificação do direito também exerceu influência junto à UNCITRAL e a CISG. Assim, 

os primeiros esforços em realizar algum instrumento capaz de unificar o direito da compra e 

venda internacional de mercadorias residem nos esforços de Ernst Rabel em 1928, quando 

este apresentou ao Conselho do Instituto um primeiro esboço provisório do projeto de 

unificação do direito de compra e venda internacional (MEDAGLIA, 2014; 

SCHLECHTRIEM; SCHWENZER, 2014). 

O período seguinte à apresentação do projeto viu eclodir a Segunda Guerra Mundial, e 

devido a isso, os trabalhos para conclusão do projeto foram interrompidos para retornarem 

apenas em 1951, quando o projeto ganha novamente intensidade. Nesse contexto, como 

resultado dos esforços da comissão encarregada do projeto, foram apresentadas na 

Conferência Diplomática de Haia de 1964, duas leis com o intuito de uniformizar o direito 

comercial internacional, sendo elas, a Lei Uniforme sobre Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias (ULIS) e a Lei Uniforme sobre Formação de Contratos de Compra e Venda 

                                                 
48 Os 11 primeiros países a ratificarem a Convenção foram: Argentina, China, Egito, Estados Unidos, França, 
Hungria, Iugoslávia, Lesoto, Síria e Zâmbia. 
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Internacional de Mercadorias (ULF) (GARRO; PESSÔA; ZUPPI, 2017; MEDAGLIA, 2014; 

UNIDROIT, 2013). 

Ambas as leis não atenderam às expectativas, as quais almejavam unificar o 

ordenamento internacional relativo à compra e venda de mercadorias. Assim, a 

implementação ocorreu por apenas nove Estados dos quais não se fazia presente os Estados 

Unidos da América, principal player internacional do período. Boa parte da resistência foi 

originada pelos países socialistas que não aderiram por acreditarem não terem tido 

representatividade suficiente junto às comissões que as prepararam, assim como, os países da 

common law, que acreditavam que estas não refletiam suas concepções jurídicas. Em 

contraponto, porém, era possível encontrar as mesmas na prática de tribunais alemães, 

italianos, belgas, holandeses e luxemburgueses (MEDAGLIA, 2014; SCHLECHTRIEM; 

SCHWENZER, 2014). 

Ainda que não tenham alcançado o objetivo ao qual se destinavam, a ULIS e a ULF 

viram com o surgimento da UNCITRAL em 1966 e posteriormente com a formação do grupo 

de trabalho para a elaboração de uma nova lei uniforme em 1968, seus textos servirem de base 

do que viria a ser a CISG. Desse modo, os países-membro da UNCITRAL foram convidados 

a tecerem comentários sobre o texto das duas normas, e a cada conferência anual eram 

preparadas minutas para serem apresentadas aos membros analisando as duas normas 

(GARRO; PESSÔA; ZUPPI, 2017; GLITZ, 2014; MEDAGLIA, 2014; SCHLECHTRIEM; 

SCHWENZER, 2014). 

Quando elaborada a versão final do projeto, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas em Viena, no ano de 1980. Participaram 62 países, dos quais 42 aprovaram o texto da 

Convenção, ainda assim para que a mesma fosse ratificada, havia a exigência expressa de que 

a mesma tivesse dez assinaturas. Tal feito foi logrado em 1986 fazendo com que a CISG 

entrasse em vigor em 1988 (SCHLECHTRIEM E SCHWENZER, 2014). 

Assim, nas palavras de Benetti (2016, p. 98): 

 

A CISG é, portanto, instrumento criado após um longo processo legislativo que 
envolveu representantes de uma grande quantidade de países e que procuraram, 
principalmente, fugir dos padrões e sistemas para criar algo novo, original e fundado 
nas práticas comerciais amplamente difundidas em todo o mundo. A ideia central é, 
portanto, a criação de conceitos próprios e a determinação de obrigações unificadas, 
na busca da previsibilidade e a segurança jurídica das relações comerciais que as 
partes de diferentes culturas jurídicas não têm a possibilidade de encontrar. 

 

Desse modo, sua estrutura final é formada por quatro partes, iniciando por regras de 

aplicação e disposições gerais, seguindo respectivamente para as regras de formação do 
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contrato, regras substanciais sobre contratos e, por fim, disposições sobre o direito 

internacional público. O documento ainda permite a adoção dos Estados, através do artigo 92 

(1) da Convenção, sem a Parte II ou III (SCHLECHTRIEM; SCHWENZER, 2014). 

Quanto à aplicabilidade da Convenção, encontra-se no seu artigo 1º (1) que a mesma é 

aplicável entre partes que possuam seus estabelecimentos em Estados distintos, quando 

contratantes. Nesse contexto, não há sua aplicação para contratos que tratem sobre relações 

contratuais domésticas. Além disso, quando um contrato for celebrado entre duas partes em 

que uma está estabelecida em um Estado não contratante, as normas de direito internacional 

deste poderão afastar a aplicação da CISG, salvo se as regras apontem que o direito a ser 

utilizado seja o do Estado contratante, onde a CISG teria aplicação automática (GARRO; 

PESSÔA; ZUPPI, 2017; BARZA; WEBERBAUER, 2015). 

Ademais, o termo “estabelecimento” que é utilizado no texto da Convenção, é ambíguo, 

seja em português, inglês ou francês. Ainda assim, não deve ser interpretado conforme os 

auspícios do Código Civil Brasileiro de principal local para o exercício de atividades 

comerciais, vínculo com o exercício e fato econômico, mas sim qualquer local onde se 

desenvolvam as atividades das partes com duração, estabilidade e autonomia. Ou seja, deve-se 

considerar o texto unificado da Convenção. Outro ponto, é que nos casos em que houver mais 

de um estabelecimento, será considerado aquele mais próximo das relações do contrato. Já no 

caso de ausência de estabelecimento, será utilizado a residência habitual (GARRO; PESSÔA; 

ZUPPI, 2017; GAZZANEO, 2015; BARZA; WEBERBAUER, 2015). 

Pela redação do artigo 2 da CISG é possível compreender que a mesma considera 

contratos internacionais todos aqueles que criam uma obrigação ou de entrega de mercadoria 

ou transferência de propriedade, através do pagamento de um valor estipulado. No entanto, 

não são todos os contratos que fazem parte de seu escopo. Ficam excluídos de seu domínio os 

contratos internacionais de compra e venda que se destinem a uso pessoal, familiar ou 

doméstico, compras através de leilão, compras realizadas em execução judicial, aquisição de 

navios, aeronaves e embarcações e a venda de eletricidade (GARRO; PESSÔA; ZUPPI, 2017; 

PIGNATTA, 2015). 

Além disso, em relação à natureza jurídica da CISG, a mesma se enquadra como um 

tratado-lei, um tipo de norma que possui caráter mais generalizado, contendo regras gerais 

com sentido funcional. Dessa maneira, apesar de abertas para todos os países que desejarem 

assinar, ela cria um vínculo legal apenas para aqueles que a assinam (GARRO; PESSÔA; 

ZUPPI, 2017). 
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Otrossim, a linguagem adotada pela Convenção é neutra, e foi desenvolvida com 

maestria pelos redatores, elemento ressaltado por Garro, Zuppi e Pessôa. Ainda que durante o 

início de sua vigência tal ponto não houvesse sido destacado, com a maturidade da mesma 

essa questão ficou destacada (GARRO; PESSÔA; ZUPPI, 2017). 

Quanto à importância e relevância da Convenção, Barza e Weberbauer informam que: 

 

[…] a Convenção de Venda 1980 não deve ser só considerada como um simples 
tratado de uniformização, mas sim como a expressão legislativa internacional de 
esforço coletivo dos maiores juristas da compra e venda do século XX para a 
implementação de sistema jurídico uniforme ao plano internacional. (BARZA; 
WEBERBAUER, 2015, p. 381) 

 

Nas palavras de Glitz, sua importância é tanta que muitos julgados a tratam como a 

nova lex mercatoria e complementa que três foram os pontos para que a Convenção 

alcançasse ampla relevância, sendo eles, a possibilidade de aplicação das normas de direito 

internacional privado de país signatário, voluntariedade das partes em se submeterem à 

Convenção e sua ampla aplicação em âmbito do Direito Internacional (GLITZ, 2014). 

 Ao tratar sobre a importância da CISG além da unificação das leis de venda, Schwenzer 

informa que a Convenção também teve papel ao influenciar leis em nível doméstico, assim 

como influenciou os Princípios da Lei Contratual Europeia (PECL) de 1999 (Schwenzer, 

2015). Além disso, a mesma reflete uma tendência de uniformização do direito comercial 

internacional quanto às regras materiais aplicáveis a esse tipo de relação jurídica. Desse modo, 

possuindo entre seus objetivos a redução da incidência de leis domésticas sobre as relações de 

compra e venda internacional de mercadorias (CORDEIRO, 2014). Por fim, em um sistema 

no qual as regras são uniformes e pré-estabelecidas, há maior segurança quanto à relação 

jurídica entre as partes, bem como a possibilidade de conflito de leis é reduzida. (Gullo, 2015). 

 

3.3.2 A CISG e o Brasil 

 

Conforme analisado no decorrer do subcapítulo anterior, a importância da CISG é 

inegável para o atual momento do comércio internacional. Dos países latino-americanos, 

apenas Bolívia, Venezuela e Guatemala ainda não são Estados contratantes (MUÑOZ, 2016; 

UNCITRAL, 2020a). Dos países pertencentes aos BRICS, a China foi um dos primeiros a 

ratificar, já em 1986, tendo posteriormente a Rússia ratificado, em 1991, enquanto Índia e 

África do Sul continuam sem ratificar a mesma (SCHWENZER, PEREIRA E TRIPODI, 
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2015; UNCITRAL, 2020b). Nesse contexto, o presente subcapítulo almeja analisar a adoção 

da CISG junto ao ordenamento nacional e como se dá sua aplicação. 

Nessa perspectiva, é explanado por Schwenzer, Pereira e Tripodi (2015, p. 9-11) na 

introdução de sua obra, que o ato de ratificar a CISG demonstra que o Estado agora é um 

participantedo comércio internacional por ter decidido adotar esse documento que unifica as 

tratativas sobre contratos internacionais de comércio, dotando-se das mesmas regras aplicadas 

nos demais países. 

Por ter sido elaborada de forma a atender tanto os países de tradição da common law 

quanto aqueles que seguem a civil law, e tendo suas disposições focadas em atender as 

demandas do comércio internacional, é normal que o documento possua divergências com o 

direito interno brasileiro, uma vez que atende e foi formulado levando em conta um cenário 

internacional (MEDAGLIA, 2014). 

No que tange ao ordenamento jurídico nacional, mesmo tendo sido elaborada durante 

longos anos e aprovada em 1980 durante conferência diplomática, a CISG foi somente 

chancelada pelo Brasil em 2012 (CORDEIRO, 2014). Ademais, cabe notar que o Brasil 

participou dessa conferência, bem como, participou ativamente das discussões que originaram 

o texto da Convenção (BENETI, 2015; GULLO, 2015). 

Ainda assim, o instrumento de ratificação só foi depositado em março de 2013 

(BENETI, 2015; GULLO, 2015). Isso fez com que a mesma entrasse em vigor apenas na data 

de primeiro de abril de 2014, tendo posteriormente sido promulgado pelo Congresso Nacional 

e internalizada ao ordenamento pátrio através do Decreto nº 8.327/2014 de 16 de outubro de 

2014 (Beneti, 2015; Carvalho, 2018; Schwenzer, Pereira e Tripodi, 2015). Sua adoção pelo 

Brasil foi realizada sem reservas e fez com que o país fosse o 79º Estado a aderir a mesma 

(NORONHA, 2015). 

Dentre os possíveis fatores que levaram o Brasil a demorar a aderir a Convenção, pode-

se elencar a forte política protecionista que vigorava no país durante o governo militar, bem 

como a inércia do Congresso em dar andamento aos trâmites necessários à sua aprovação. De 

qualquer forma, a partir de 1990 é iniciado o processo de adesão de instrumentos 

internacionais pelo Brasil com face a auxiliar o comércio internacional, tais como adesão ao 

Estatuto da UNIDROIT, a Rodada do Uruguai, que originou a OMC, e a Lei de Arbitragem, 

que seguiu moldes da UNCITRAL, e adesão ao Estatuto da Conferência de Haia sobre Direito 

Internacional Privado. Todos esses fatores auxiliaram para que então o país ratificasse a CISG 

(GULLO, 2015). 
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Nesse contexto, explana Medaglia (2014, p. 91-92) que ao ratificar a Convenção, o 

Brasil assumiu o dever de não dotar de seu direito interno frente às obrigações que são objeto 

e finalidade da mesma. Por sua vez, concordam Pignatta (2015, p. 38-39), Barza e 

Weberbauer (2015, p. 381) de que a adoção da CISG pelo Brasil vai trazer importantes 

avanços no que diz respeito ao direito internacional privado, uma vez que o mesmo, até então, 

era exclusivamente regulado pela LINDB. Diploma que é datado de 1942 e possui 

entendimento ultrapassado, ainda que tenham sido realizados intentos de modernização da 

mesma. 

Ademais, ainda complementa Beneti (2015, p. 95) que a doutrina nacional acorda que a 

CISG não possui incompatibilidades com os preceitos constitucionais do país ou aqueles de 

ordem pública, mesmo que traga inovações no que tange à diretos e obrigações oriundos dos 

contratos regidos pela égide da Convenção. 

Nesse sentido, a escolha por adotar regras unificadas quanto ao direito internacional 

privado faz com que certas dificuldades sejam afastadas, tais como, a constante mudança dos 

direitos internos, a possibilidade do surgimento de um conflito de “qualificação”49, questões 

que tangem ao exequatur
50 , utilização de forum shopping

51 , a litispendência 52 , o 

conhecimento do ordenamento interno do país com o qual se mantém relação de comércio e, 

por fim, a vontade do juiz de utilizar seu direito nacional (PIGNATTA, 2015). 

A aplicação da CISG, portanto, dá-se sobre contratos que versarem sobre a compra e 

venda interacional de mercadoria, conforme disposto em seu artigo 1º, devendo ficar afastado 

de suas égide qualquer outro tipo de contrato (FACHIN, 2015). Do texto desse artigo se 

depreende que sua aplicação automática ocorrerá quando as transações ocorrerem entre partes 

com estabelecimento em diferentes países contratantes, ou quando for apontada pelas normas 

de direito internacional privado como o direito a ser aplicado ao caso (NORONHA, 2015; UN, 

2010). 
                                                 

49 Pignatta (2015, p. 43) explana que os contratos podem possuir diferentes classificações conforme o 
ordenamento ao qual estão vinculados, por exemplo, um contrato considerado civil em determinado 
ordenamento pode ser interpretado como comercial, de consumo ou outra vertente, em outro ordenamento. 
50 Em litígios em que a execução se dá em país diverso, a mesma muitas vezes se mostra desafiadora, sendo 
muitas vezes recorrente sua negação pelo juiz do exequatur, alegando descumprimento de disposições de ordem 
pública. A unificação das normas faz com que os juízes nacionais não tenham a possibilidade de afastar a 
execução se esta estiver de acordo com a CISG (PIGNATTA, 2015). 
51 Possibilidade de escolha do direito mais favorável pelo autor da ação quando a mesma possuir duas jurisdições 
competentes (PIGNATTA, 2015). 
52 Pignatta (2015, p. 45) informa que ainda que existam países que permitam a litispendência internacional, o 
mesmo não é recepcionado pelo ordenamento nacional. Assim sendo, nada impede a proposição de uma ação 
junto ao ordenamento nacional de igual teor daquela protelada no exterior. No entanto, acredita o autor que com 
a adoção de legislação uniforme a abertura de similar ação não encontra mais justificativa, uma vez que a mesma 
lei será aplicada.  
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Caso as partes desejem afastar a aplicação da mesma com base no artigo 6 da 

Convenção, procedimento conhecido como opt out, a mesma deve ser feita de forma expressa 

durante a construção do contrato para evitar eventuais desconfortos que possam surgir. Essa 

exclusão pode ser parcial ou total, e caso não haja, aplica-se automaticamente a CISG (Garcez, 

2016; Noronha, 2015). Na opinião de Gullo (2015, p.15) quanto ao opt out: 

 

Tal opção poderá ocorrer em uma situação em que as partes prefiram, por exemplo, 
a aplicação de um direito doméstico, por achá-lo mais adequado para uma transação 
específica. Para o exercício dessa opção de forma consciente, é necessário que as 
partes contratantes tenham amplo conhecimento dos dispositivos da CISG e do seu 
direito doméstico para que saibam precisar os pontos de aproximação e divergência 
entre eles. 

 

A opção que a CISG prevê, de que as partes optem por não a utilizar, reflete o princípio 

da autonomia das partes e, como exemplo, as partes podem derrogar do direito desta para 

aplicar o Código Civil Brasileiro (CAMPINHO, 2016). No entanto, se a CISG for a legislação 

optada, deve o juiz atentar-se ao julgar a lide de que os princípios e parâmetros a serem 

seguidos são aqueles presentes na Convenção, e não os de sua tradição (FACHIN, 2015). Em 

outras palavras, a consequência da adoção da Convenção para o ordenamento nacional é a 

preferência deste sobre a lei doméstica quanto a contratos internacionais que versem sobre a 

compra e venda de mercadorias (BENETTI, 2016). 

 Complementa Fachin (2015, p. 537) que: 

 

[…] impende afirmar que a uniformização, vista em sentido absoluto, constitui-se 
em meta praticamente inalcançável. Na aplicação da CISG, o que se deve objetivar é 
uma tentativa de maior harmonização possível, admitindo-se a priori a 
impossibilidade de obtenção de uma uniformização absoluta. Por isso, ao 
interpretarem tal convenção, os juízes brasileiros deverão efetivamente realizar um 
esforço hermenêutico no sentido de considerar o conjunto da convenção e seus 
princípios, evitando a influência da tradição brasileira, a qual estará presente 
inevitavelmente. Caberá aos intérpretes reduzir ao máximo sua influência, mesmo 
dotados de formação jurídica permeada pelas raízes do direito brasileiro. 

  

Nesse contexto, de forma a manter maior uniformização, alguns pontos são elencados 

como fundamentais no momento de interpretar a CISG e aplicá-la conforme elencados por 

Gullo: “o seu caráter universal, a promoção de uniformidade de sua aplicação e a boa-fé” 

(2015, p. 16). De acordo com a autora estes são elementos essenciais para que os objetivos de 

segurança jurídica, previsibilidade e equilíbrio das relações comerciais internacionais sejam 

resguardados (GULLO, 2015, p. 16). 
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Portanto, ao interpretar a CISG as partes, o árbitro ou o juiz devem afastar-se do 

entendimento de boa-fé presente no ordenamento nacional, uma vez que estas são distintas, 

devendo então estes dotar-se do entendimento da mesma através de jurisprudência da CISG 

sobre o tema ou da doutrina internacional (GULLO, 2015; NALIN, 2014; NORONHA, 2015). 

Ademais, Nalin (2014, p. 139) elenca alguns elementos que devem ser considerados ao 

interpretar a boa-fé da CISG, tais como: em caso de lacuna primeiramente deve-se buscar 

junto aos princípios da Convenção a correta interpretação, caso o entendimento não seja 

alcançado e estes se esgotem, deve-se passar às regras de direito internacional e este também 

falhando, então pode-se seguir para o direito doméstico, o qual deve ter caráter excepcional. O 

autor ainda acrescenta que a boa-fé da Convenção pode abranger a parte pré-contratual. Por 

fim, informa que no âmbito da CISG a análise da boa-fé não serve para invalidar um contrato, 

servindo apenas para análise de relações contratuais válidas. Por sua vez, Carvalho (2018, p. 

366) explana que: “[…] a boa-fé deverá ser desenvolvida de acordo com princípios 

internacionalmente reconhecidos de conduta honrosa, procurando seguir as orientações dos 

tribunais dos Estados envolvidos nas transações”. 

Compreende-se assim de todos estes posicionamentos quanto à boa-fé, que ao julgar 

uma lide que envolva a Convenção, deverá o juiz ou árbitro buscar esse entendimento 

primeiramente nos princípios expostos na própria Convenção já que estes refletem um padrão 

internacional de conduta. Além disso, ainda que seja difícil afastar-se de suas concepções 

enraizadas pelo direito nacional, este deve dotar-se do último apenas em situação excepcional. 

Quanto à CISG ainda vale destacar alguns apontamentos, como a opinião de Garcez 

(2016, p. 421-422) de que a maioria dos advogados, compradores internacionais e praticantes 

ainda desconhecem a Convenção. Ademais, o autor afirma que, de semelhante modo, as 

cortes brasileiras estão distantes de terem qualquer familiaridade com a CISG, principalmente 

derivado à recente adesão da Convenção pelo país. 

Já quanto ao reconhecimento de julgados que tenham dotado a CISG como lei aplicável 

e realizados no exterior, Noronha (2015, p. 524-526) informa que a responsabilidade para o 

julgamento de processo de homologação referentes às sentenças produzidas no exterior é de 

competência do Superior Tribunal de Justiça, desde a promulgação da Emenda Constitucional 

n. 45/2004. Tal procedimento visa a confirmar a eficácia da sentença para o ordenamento 

brasileiro e, assim sendo, a mesma só terá eficácia após sua confirmação. De acordo com o 

autor, o tribunal adota o raciocínio da public policy execption, na qual a lei estrangeira que 

ofender políticas públicas pode ser afastada por não atender a princípios de ordem pública e, 

assim sendo, ocorrerá a aplicação da lei interna. Da mesma forma, para julgados arbitrais, a 
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ordem pública deverá ser notada como pressuposto de homologação informado através da Lei 

de Arbitragem 9.307/96. 

 

3.3.3 A CISG e a China 

 

Diferentemente do Brasil, sua parceira no BRICS, a China assinou a Convenção das 

Nações Unidas sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias – CISG ainda em 1981, 

passando a vigorar em seu território a partir de 1988 (EBERL-BORGES; YINGXIA, 2014). 

O país, assim como o Brasil, foi participante da Conferência que resultou na Convenção, 

tendo seus delegados submetido propostas de de emendas à Convenção (LIU; REN, 2017). 

Cabe destacar o papel que o país desenvolveu para trazer à tona a Convenção, uma vez 

que, com os esforços combinados com os Estados Unidos da América e Itália através do 

depósito conjunto dos instrumentos de adesão desses países, a CISG virou realidade e passou 

a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 1988 (LIU; REN, 2017). Essa adesão fazia parte 

dos esforços modernizantes de abertura política iniciados ainda em 1978 e demonstra a 

vontade do país em adotar posturas no padrão daquelas do mercado internacional (Han, 2008). 

No entanto, algumas reservas foram impostas pelo país ao documento. A primeira 

reservava o país sob toda a parte III da Convenção, que contempla a extensão dos artigos 25 a 

88 devido ao medo chinês de que o artigo 42 pudesse causar quanto à transferência de 

tecnologia. Assim, logo que foi promulgada a Lei Chinesa sobre Propriedade Intelectual esta 

foi removida. Posteriormente foi aplicada reserva sob o artigo 11, que trata sobre a formação 

dos contratos, a qual também já foi retirada em 2013 e não trouxe alterações na prática, pois 

não criou novos requerimentos de formalidade, e atualmente encontra texto similar na LC. 

Resta, porém, reserva baseada no artigo 95 da Convenção sob o artigo 1 (1) (b) que trata sobre 

a aplicação indireta desta. Tal reserva foi firmada para proteger os então contratos que 

participavam da antiga Lei de Contratos Econômicos Envolvendo Interesse Estrangeiro – 

FECL (LIU; REN, 2017; YANG, 2013). 

Outro ponto que pode ter influenciado a China a adotar a reserva quanto à alínea (b) do 

artigo 1 da Convenção é o fato de na época também ter os Estados Unidos da América feito 

reserva com base no artigo 95 como forma de proteger os negociantes americanos e dando 

preferência à lei doméstica, frente à lei estrangeira, quando fossem realizadas lides com países 

não contratantes (YONGPING, 2008). 
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A importância da Convenção para a China é diferente do que aos demais países 

signatários, pois para este a mesma auxiliou na modernização da lei contratual. De acordo 

com Han (2008, p. 67-68) a história contratual da China podia ser dividida em duas partes, 

uma em que não havia qualquer disposição legal sobre o tema e outra posterior que era regida 

por três leis comerciais, sendo elas a Lei de Contratos Econômicos (ECL) de 1981, a Lei de 

Contratos Econômicos Envolvendo Interesse Estrangeiro (FECL) de 1985 e a Lei de 

Contratos de Tecnologia (TCL) de 1987. Estas posteriormente foram substituídas pela Lei 

Contratual Chinesa (LC) de 1999. 

Dessa maneira, ao analisar esse contexto, é possível compreender que tendo participado 

das rodadas de negociação do anteprojeto da Convenção e tendo votado favoravelmente a esta 

em 1981, a China já possuía amplo conhecimento dos termos e conceitos expressos pela 

Convenção. Uma vez que esta é contemporânea à ECL e predecessora das demais leis 

contratuais, é possível encontrar ampla influência da Convenção nesses textos posteriores 

(HAN, 2008; LIU E REN, 2017). Assim, sendo a Convenção vista pelos acadêmicos chineses 

como um modelo global quanto aos contratos de comércio, não foi novidade a utilização de 

seus conceitos básicos e estruturas, bem como guia, quando do projeto da LC de 1999 (HAN, 

2008; YANG, 2013). 

Pode-se tomar como exemplo da influência da CISG junto à Lei Contratual Chinesa as 

disposições desta que tratam sobre retirada da oferta, revogação da oferta e aceitação com 

termos modificados, respectivamente os artigos 17, 18 e 31, que vem ao encontro do texto 

fornecido pelos artigos 15 (b), 16 (a) e 19 (a)(b) da Convenção. Outro grande ponto de 

convergência, que recebe tanto influência da CISG quando dos princípios UNIDROIT é o 

capítulo 9º que trata sobre Contratos de Venda (ZHANG, 2006a). Ademais, na opinião de 

Han (2008, p. 70) uma das importâncias da unificação do direito trazida pela CISG para a 

China é o reflexo que esta traz para o desenvolvimento de uma economia de mercado. 

Ainda assim, algumas diferenças podem ser apontadas, como informado por Han (2008, 

p. 76), que cita como exemplo de divergência entre a CISG e a LC, as tratativas referentes à 

força maior, no qual o texto chinês, contido no art. 117, possui rol mais estrito se comparado 

ao art. 79 da CISG, que trata sobre exceções ao cumprimento do contrato.  

Tendo que a reserva quanto ao artigo 1 (1) (b) ainda não foi removida pelo governo 

chinês no que tange ao escopo de aplicação da Convenção, a regulação de quando esta será 

aplicada ou não é resolvida pelo artigo 142 dos Princípios Gerais da Lei Civil da China – 

PGLCC (YANG, 2013). O qual informa que: 
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A aplicação da lei nas relações civis com estrangeiros será determinada pelas 
disposições deste capítulo. Se qualquer tratado internacional concluído ou celebrado 
pela República Popular da China contiver disposições diferentes daquelas contidas 
nas leis civis da RPC, as disposições do tratado serão aplicáveis, a menos que as 
disposições sejam aquelas sobre as quais a República Popular da China anunciou 
reservas. A prática internacional pode ser aplicada a assuntos sobre os quais nem a 
lei da República Popular da China nem qualquer tratado internacional celebrado ou 
aderido pela República Popular da China têm disposições. (CHINA, 1986, tradução 
nossa)53  

 

Nesse contexto, Yang (2013, p. 2) explana que na prática as cortes chinesas dão 

embasamento para a aplicação da CISG primeiramente com base nesse artigo. Mesmo 

existindo certa concordância, em certos casos a CISG prevalece sobre a lei doméstica. Em 

algumas cortes de menor hierarquia, no entanto, é apontado pela autora que a aplicação da 

CISG somente é feita quando em conflito com a lei doméstica. Entendem essas cortes que 

quando as normas versarem sobre o mesmo assunto deve-se aplicar a lei chinesa. Essas 

decisões são equivocadas e constantemente revisadas pelas cortes superioras, uma vez que a 

reserva é apenas no que tange à alínea (b)54 e não em todo o escopo do artigo 1. 

Chen auxilia na compreensão das possibilidades em que a CISG não é diretamente 

aplicada devido a reserva feita sob a alínea (b) informando que: 

 

Se uma parte, independentemente da nacionalidade, tiver sua sede na China como o 
Estado do fórum ou outro Estado Contratante, e a outra parte tiver sua sede em um 
Estado não Contratante, ou se ambas as partes tiverem sua sede em dois Estados não 
contratantes diferentes, a CISG não é aplicável devido à reserva da China ao artigo 1, 
parágrafo 1, alínea b), da CISG. (CHEN, 2008, P. 120, tradução nossa)55 

 

Outro ponto quanto à aplicação destacada pela Sophia Yang (2013, p. 2-3) é quanto à 

possibilidade de exclusão da CISG. De acordo com o artigo 6º da Convenção esta é uma 
                                                 

53 Texto original: The application of law in civil relations with foreigners shall be determined by the provisions 
in this chapter. If any international treaty concluded or acceded to by the People's Republic of China contains 
provisions differing from those in the civil laws of the People's Republic of China, the provisions of the 
international treaty shall apply, unless the provisions are ones on which the People's Republic of China has 
announced reservations. International practice may be applied to matters for which neither the law of the 
People's Republic of China nor any international treaty concluded or acceded to by the People's Republic of 
China has any provisions. 
54 De acordo com o artigo 1 da Convenção: “Artigo 1: (1) Esta Convenção aplica-se aos contratos de compra e 
venda de mercadorias entre partes que tenham seus estabelecimentos em Estados distintos: (a) quando tais 
Estados forem Estado Contratante; ou (b) quando as regras de direito internacional privado levarem à aplicação 
da lei de um Estado Contratante.”. Ademais, da alínea (b) deve ser entendido que a Convenção também deve ser 
aplicada quando presentes os requisitos do Artigo 1 (1) (a), as partes não possuírem seus estabelecimentos em 
diferentes Estados Contratantes, porém de acordo com as regras de Direito Internacional Privado do foro forem 
conduzidos para a Convenção (Schwenzer, Pereira e Tripodi, 2015, 161; 173).  
55 Texto original: If one party, regardless of nationality, has his place of business in China as the forum State or 
another Contracting State, and the other party has his place of business in a non-Contracting State, or if both 
parties have their places of business in two different non-Contracting States, the CISG is not applicable due to 
China's reservation to Subparagraph (1)(b) of Article 1 of the CISG. 
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possibilidade válida e na prática uma exclusão explícita preterindo outro direito é reconhecida 

pelas cortes chinesas. Ainda que seja possível encontrar alguns casos e cortes que façam uma 

aplicação mais extensa quanto ao sentido de escolha de leis, dessa forma possibilitando que a 

lei chinesa seja implicitamente aplicada, há julgados de cortes superioras que não acatam esse 

entendimento amplo e informam que a exclusão não pode ser feita se o contrato 

expressamente não escolhe outra lei. 

Outro ponto a ser destacado quanto à exclusão da CISG, é que as partes, ao optarem por 

realizar o mesmo, não devem adotar termos como “a lei chinesa” para a definição da lei 

aplicável ao contrato. Yongping (2008, p. 77) explana que a menção à “lei chinesa” não 

exclui a aplicação da CISG, uma vez que sendo o país um contratante da Convenção, a 

mesma faz parte do sistema legal chinês. Recomenda o autor que as cortes, quando 

encontrarem esse tipo de situação, realizem audições com as partes para identificar se elas 

desejam realmente afastar a CISG e adotar a lei chinesa.  

Ainda sobre a opção de exclusão (opt out), divergem da opinião acima citada Liu e Ren 

(2017, p. 36). Para eles, considerar a CISG como parte integrante do sistema legal de um país 

é uma visão simplista e pode encontrar divergência de entendimento entre outros países. Em 

sua análise sobre os julgados que versam sobre o tema, houve decisão dividida sobre se a 

utilização do termo “lei chinesa” excluía ou não a aplicação da CISG. Na opinião dos autores: 

 

A opinião de que a escolha da lei de um Estado contratante não constitui, por si só, 
uma exclusão implícita da aplicação da CISG, é válida somente quando as partes são 
ambivalentes, não assumindo uma posição firme sobre se a CISG faz parte da lei 
escolhida. O que importa é, portanto, apenas a intenção das partes. (LIU; REN, 2017, 
p. 36, tradução nossa)56  

 

No que tange à opção das partes em escolherem como lei aplicável a CISG (opt in), em 

sua análise sobre 16 casos julgados pelas cortes chinesas, Liu e Ren (2017, p. 31-33) 

informam que apenas em dois casos a escolha de lei pelas partes realmente importou, pois 

nesses casos, uma das partes era oriunda de um país não contratante. Assim, escolha das 

partes pela CISG foi reconhecida pelas cortes uma vez que houve escolha conjunta entre as 

partes, e mesmo não havendo uma conexão real da Convenção com o caso, a escolha de uma 

convenção internacional a qual a China faz parte foi considerado o suficiente.  

                                                 
56 Texto original: The view that a choice of the law of a contracting state does not per se constitute an implicit 
exclusion of the application of the CISG holds true only where the parties are ambivalent, taking no firm position 
on whether the CISG forms part of the law chosen. What matters is thus the parties’ intention alone. 
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Por sua vez, é interessante notar o posicionamento da Suprema Corte Chinesa, que 

considera Convenções Internacionais às quais a China não é contratante nem como lei 

estrangeira, nem como costume e, assim sendo, sem poder vinculante dentro de seu território 

e não podendo ser utilizada como lei aplicável pelas cortes. Em outro julgamento, a SPC 

confirmou que em casos em que a Convenção possui aplicação direta, não há a necessidade de 

manifesto expresso das partes, devendo as cortes inferiores entenderem seu caráter 

mandatório (Liu e Ren, 2017).  

 

3.4 Comparativo 

 

O presente capítulo trouxe o objetivo de apresentar três importantes instituições e os 

documentos que estas elaboraram e que possuem influência tanto aos contratos internacionais, 

quanto às cláusulas de hardship e force majeure, as quais são o objetivo central deste estudo.  

Dessa análise foi possível compreender que as três entidades se encontram no rol de 

organizações internacionais, ainda que cada qual possua um caráter específico. A primeira a 

ser analisada foi a UNIDROIT, organização internacional intergovernamental independente, 

ou seja, mesmo que possua a participação de Estados, a mesma tem independência destes. Em 

segundo foi realizada uma análise da Câmara Internacional de Comércio – ICC, a qual 

também possui o caráter de organização internacional, porém é não governamental e é 

formada por companhias de todo o globo. Por fim a UNCITRAL é uma comissão 

especializada em direito comercial da maior organização internacional intergovernamental, a 

ONU. 

Ainda que divergentes entre si todas trazem para o cenário internacional tratativas que 

versam sobre a harmonização, uniformização e unificação do direito comercial internacional, 

e hoje são indispensáveis para a evolução normativa que versa sobre o tema. No que tange aos 

conceitos de harmonia, uniformidade e unificação, foi possível identificar que eles são 

distintos entre si, assim como o fato de que muitas vezes são tratados como sinônimos junto 

aos diversos tratados e documentos internacionais disponíveis. Este estudo por sua vez, 

preferiu pelo conceito de uniformização, pois este é aquele presente na CISG, documento que 

ambos países são signatários e a que possui maior importância para os contratos 

internacionais de comércio.  

Passo seguinte foram analisados os instrumentos produzidos por cada organização, 

sendo o primeiro os Princípios da UNIDROIT. Estes são instrumento de soft law que 
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representam um restatement dos princípios do direito contratual, sendo considerados por 

muitos como a representação da lex mercatoria. Diferentemente da CISG, a mesma não se 

limita a um tipo específico de contrato, podendo por convenção das partes ser aplicada a 

outros tipos. Cabe também destacar que a PICC também exerceu forte influência sobre 

ordenamentos jurídicos, como foi o próprio caso chinês que a utilizou como referência 

durante a elaboração da LC. 

Em sequência foram abordadas as cláusulas modelo da ICC que tratam sobre a hardship 

e a force majeure, que objetivam, através de um texto neutro, o entendimento harmonizado 

sobre essas cláusulas, de forma a trazer celeridade no processo de elaboração do contrato 

através da flexibilidade de adaptação das mesmas. Novamente houve divergência entre os 

instrumentos, ainda que ambos fossem instrumento de soft law, eles apresentam 

características diversas. O primeiro atua como um conjunto de normas e regras, enquanto o 

segundo aparece como um modelo de cláusula que pode ser incorporada a contratos.  

Por fim, foi analisado a CISG que é tipificada como uma Convenção Internacional na 

qual os países são signatários e que se enquadra como um apanhado de normas na forma de 

Convenção intraestatal, do tipo tratado-lei. Desse modo, os Estados, ao aderirem a esta, 

uniformizam seu entendimento sobre a lei aplicável aos contratos de comércio internacional.  

Ademais, por ser incorporada aos ordenamentos nacionais, a mesma possui aplicação 

automática sobre os contratos que estão sob sua égide, ou seja, contratos que versem sobre a 

compra e venda internacional de mercadorias. Cabe ressaltar que outros contratos, ainda que 

internacionais, são excluídos de sua égide, tais como compras através de leilão, aquisição de 

navios, aeronaves, entre outros. Finalmente, assim como a PICC, a CISG também influenciou 

leis de nível doméstico, como é o caso da PECL. 

Desses entendimentos foi possível elaborar a seguinte tabela que diferencia os três 

instrumentos analisados: 

 

 PICC – Princípios da 

UNIDROIT 

Cláusulas Modelo da ICC 

sobre hardship e force 

majeure 

CISG  

Forma Soft law Soft law Hard law – tratado-

lei. 

Característica Conjunto de normas e 

regras 

Cláusulas modelo para 

incorporação em contratos 

Conjunto de normas 

e regras 
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incorporadas aos 

ordenamentos 

internacionais.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabe destacar que todos os instrumentos buscam adotar textos com terminologias e 

palavras neutras de forma a se distanciar de quaisquer ordenamentos nacionais e assim obter 

maior aceitação das partes, bem como aumentar a segurança jurídica através do entendimento 

uniformizado das cláusulas e normas que regulam a relação contratual. 

Por fim, o capítulo se dedicou a analisar a incorporação da CISG junto aos 

ordenamentos nacionais brasileiro e chinês. Ainda que ambos os países sejam signatários, a 

época de adesão dos mesmos possui divergência. Afinal, enquanto a China é signatária desde 

1986, o Brasil depositou apenas em 2013 seu instrumento de ratificação, ainda que tenha 

chancelado a mesma em 2012, o que fez com que a CISG entrasse em vigor apenas em 2014. 

Ou seja, há uma distância de 28 anos entre a entrada em vigor na China e no Brasil. 

Ambos países participaram ativamente do processo de elaboração da Convenção, 

apresentando propostas e debatendo os conteúdos. Nesse contexto a China foi reconhecida por 

ter participado com os Estados Unidos e Itália do depósito conjunto que trouxe a CISG à 

efetividade. Todavia, o Brasil, seja pelo caráter protecionista da época, ou pela demora do 

Congresso em seu procedimento de aprovação, demorou muitos anos a mais para realizar o 

mesmo procedimento. 

Além do mais, um ponto de divergência ocorre quanto se analisa o texto vigente da 

Convenção em cada um dos países, uma vez que a China quando do depósito do instrumento 

de ratificação, realizou reservas ao texto. Das reservas realizadas na época, encontra-se ainda 

vigente apenas aquela sobre o artigo 1 (1) (b) da CISG que trata sobre a aplicação indireta da 

Convenção e lida com casos em que uma das partes é proveniente de país não contratante. Por 

sua vez, o Brasil não realizou qualquer reserva à Convenção, tendo a mesma vigência sobre o 

seu texto integral. 

Ainda há que se destacar que devido aos esforços modernizantes que o Direito Chinês 

imprimiu após 1978, a Convenção exerceu papel chave e influenciou o texto quando da 

elaboração das leis domésticas subservientes, tal como a Lei Contratual de 1999, o que mostra 

a disposição chinesa de se enquadrar aos padrões de mercado internacional. Dessa maneira, já 

é possível encontrar diversos julgados que adotam a CISG como lei aplicável junto às cortes 

chinesas. 
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Em divergência, devido à sua demora em aderir à CISG, o Brasil, através de seus 

juristas, empresários e cortes ainda não possui amplo conhecimento e familiaridade com a 

Convenção, o que pode levar a julgados em divergência com o pactuado através da 

Convenção. Esse é um ponto que pode ser explorado em um estudo futuro com o intuito de 

analisar como a Convenção foi recepcionada pelas cortes brasileiras e se o entendimento de 

seu conteúdo foi corretamente aplicado. 

 

4 HARDSHIP E FORCE MAJEURE 

 

Quando duas partes se juntam para pactuar um contrato, ambas procuram expressar seus 

objetivos durante a fase negocial de forma a obter um contrato que atenda as demandas de 

ambas as partes. O contrato então serve como uma representação da vontade e dos esforços 

que serão desempenhados pelas partes para obter os resultados previamente objetivados. 

Porém, quando esse contrato sai dos moldes contratuais domésticos, novos desafios e 

cuidados devem ser tomados em sua elaboração. Desse modo, o comércio internacional 

sempre está em constante mudança, e alterações políticas, de ordem da natureza, entre outras, 

podem gerar circunstâncias que desequilibrem a harmonia do contrato, transformando a 

execução do mesmo impossível ou extremamente onerosa para uma das partes. 

Nesse contexto, o presente capítulo irá abordar as cláusulas de força maior e hardship 

de forma a realizar em um primeiro momento uma análise sobre o conceito e entendimento 

das cláusulas junto ao sistema harmonizado (através da PICC, ICC, e interpretação do artigo 

79 da CISG) e posteriormente tais dispositivos junto ao direito contratual brasileiro e chinês. 

Uma vez que o desenvolvimento dessas cláusulas é um reflexo da autonomia das partes, em 

casos em que não haja disposição ou não se aplique a CISG será utilizado o direito doméstico 

desses países para a solução da lide. Assim sendo, o estudo se compromete a comparar os 

entendimentos de forma a identificar as similaridades e diferenças constantes em cada 

ordenamento. 

 

4.1 Do pacta sunt servanda à cláusula de rebus sic standibus 

 

Antes de adentrar na análise quanto às cláusulas de hardship e de force majeure, é 

válido apresentar uma introdução quanto à noção de pacta sunt servanda e o surgimento da 

cláusula de rebus sic standibus. Essa análise se justifica, uma vez que a cláusula, que possui 
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raízes na era medieval, foi pioneira e responsável por dar contornos para algumas das futuras 

teorias que versam sobre a imprevisão contratual. 

Desse modo, sabendo que os contratos nascem para serem cumpridos, as partes ao 

elaborarem um contrato tentam prever as nuances as quais este estará sujeito, permitindo que 

este chegue ao seu fim quando se dá com o cumprimento das obrigações compactuadas. 

Sendo assim, não é novidade que o mesmo encontre suas bases no princípio do pacta sunt 

servanda. Princípio este que muitas vezes é chamado de princípio da santidade do contrato e é 

representado pela máxima: “os contratos devem ser respeitados” (Garcez, 2016). 

Complementa esse pensamento o posicionamento de Gavazzoni (2008, p. 45-47) que 

informa ser o pacta sunt servanda baseado no princípio da autonomia da vontade, e, assim 

sendo, uma vez que as partes são livres para versarem sobre sua vontade, uma vez que esta é 

estabelecida, deve ser respeitada. Dessa forma, o princípio garante a segurança jurídica das 

relações obrigacionais reguladas pelo contrato.  

Quanto à sua origem, segue abaixo uma apresentação tecida por por Garcez: 

 

É universal e encontrado em todos os sistemas legais, em todos os períodos da 
história, em todas as culturas, e religiões. Em 1292 a.C., por exemplo, um tratado de 
paz foi criado entre Ramsés II e Hatusil III, em que os respectivos deuses eram 
responsáveis por garantir a santidade do contrato do acordo. Ainda que o pacta 

maxim, que foi elevado e reconhecido como um princípio, tenha suas raízes no 
Direito Romano, doutrinas idênticas existem no hinduísmo, budismo, islamismo, 
confucionismo e no sistema comunista. (GARCEZ, 2016, p. 427, tradução nossa, 
grifo do autor) 57 

 

Nas palavras de Mazzacano: “Parece que pacta sunt servanda forneceu um padrão de 

conduta para a humanidade desde tempos imemoriais. É uma das normas legais mais 

importantes do mundo e possui uma longa tradição em todos os sistemas jurídicos nacionais” 

(2011, p. 6, tradução nossa). 58  É possível assim concluir que tal princípio é dotado de 

aceitação global, sendo considerado um dos princípios do direito internacional público, 

possuindo caráter universal (GARCEZ, 2016; MAZZACANO, 2011).  

                                                 
57 Texto original: It is universal and found in all legal systems, in all periods of history, in all cultures, and 
religions. In 1292 B.C. for example, a peace treaty was created between Ramses II and Hatushill III in which 
their respective gods were held to guarantee the sanctity of their agreement. Although the pacta maxim, which 
has since been elevated to a recognized legal principle, has its roots in Roman law, identical doctrines exist in 
Hindu, Buddhist, Muslim, Confucian and in communist systems. 
58 Texto original: It would appear that pacta sunt servanda has provided a standard of conduct for humanity from 
time immemorial. It is one of the world’s most important legal norms, and it enjoys a very long tradition in all 
national legal systems. 
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Sendo uma representação da justiça e essencial à economia, uma vez que promessas não 

cumpridas inviabilizariam o comércio, tal princípio pode ser encontrado positivado no artigo 

1.3 dos Princípios da UNIDROIT e também junto ao artigo 26 da Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados – CVDT (MAZZACANO, 2011). 

No entanto, sabe-se que o mundo, bem como os contratos, sempre fora suscetível a 

imprevisões que podem gerar desajustes no balanço do contrato, muitas vezes transformando 

o cumprimento em um fardo para uma das partes (FLAMBOURAS, 2001; MAZZACANO, 

2011).  Assim, se for dotado apenas o princípio do pacta sunt servanda, a obrigação gerada 

pelo contrato deverá ser executada, independentemente da dificuldade ou até mesmo 

impossibilidade de execução. Essas incertezas e abstrações trouxeram a necessidade da 

evolução dos princípios, fazendo surgir, em contraponto e de forma a conflitar, a rebus sic 

standibus (MAZZACANO, 2011), 

Sobre o vocábulo da rebus sic standibus, Gavazzoni (2008, p. 42) traduz como: “o 

mesmo estado das coisas” ou “a subsistência das coisas”. Complementando que sua 

destinação se encontra para aqueles contratos em que no momento da execução já não 

encontram mais as mesmas condições de quando o acordo foi pactuado. Essas novas 

circunstâncias que afetam o balanço do contrato então permitem a rescisão do contrato de 

pleno direito. 

Sobre o conceito de rebus sic standibus, é encontrado em Larenz: 

 

Em sua aceitação mais geral, essa doutrina sustenta que a subsistência de uma 
relação contratual depende, de acordo com seu significado, da persistência das 
circunstâncias existentes na conclusão do contrato que foram devidamente orçadas e 
cuja variação não era previsível para as partes contratantes. (LARENZ, 2002, p. 24, 
tradução nossa)59 

 

Já Garcez (2016, p. 428) explana que da cláusula deriva a concepção de que os termos 

de um contrato não possuem caráter absoluto, e sim relativo. Segundo o autor, ao ingressar 

em um contrato as partes assumem determinadas premissas de forma compartilhada e 

implícita. Sendo o contrato sujeito a alterações de circunstâncias fundamentais, quando da sua 

fase de execução, se já não mais for possível encontrar as premissas básicas que originaram a 

sua conclusão, e estas novas circunstâncias causarem desequilíbrio excessivo ou 

impossibilidade na execução, a cláusula gerará o efeito de liberação do contrato para a parte 

                                                 
59  Texto original: En su acépcion más general, mantiene esta doctrina que la subsistencia de una relación 
contractual depende, según su sentido, de la persistencia de las circunstancias existentes al concluir el contrato 
que eran debidamente presupuestadas y cuya variación no era previsible para las partes contratantes. 



88 
 

afetada. Complementa-se ainda que a rebus sic standibus serviu, portanto, como base para as 

futuras doutrinas que tratam sobre a imprevisão. 

É possível assim entender, que na concepção clássica da cláusula de rebus sic standibus, 

caso as circunstâncias apresentadas durante a sua formação não mais estivessem presentes 

devido a fatores imprevistos, a subsistência do contrato restaria afetada pelo desequilíbrio 

causado por esses eventos, permitindo, então, a sua rescisão pela parte afetada. 

Ademais, no que tange à sua origem histórica, a rebus sic standibus  não possui 

unanimidade entre a doutrina, possuindo pesquisadores que apontam seu surgimento com o 

Código de Hamurabi, enquanto outros junto à Idade Média através dos canonistas 

(GAVAZZONI, 2008).  

Há ainda aqueles que apontam o berço da mesma junto ao Direito Romano, quando a 

mesma ainda possuía a denominação rebis sic se habentibus. Isso mostra que as imprevisões 

já eram consideradas pelos romanos como uma vulnerabilidade à santidade do contrato 

(Lynch, 2009). Nesse sentido, na concepção de Lynch (2009, p. 9) após sua fase estrutural 

com os romanos, a cláusula ficou no esquecimento, sendo retomada apenas com os canonistas 

já na Idade Média. Desse modo, esse foi o momento em que a cláusula adotou os primeiros 

detalhes nítidos do que se considera rebus sic standibus.  

Ademais, entende Larenz (2002, p. 24) que a origem da cláusula em sua concepção 

mais aceita se encontra com os glosadores. De acordo com o autor, a influência da rebus foi 

de grande importância para o Direito Natural do Século XVIII, influenciando, por exemplo, 

Grotius e Puffendorf. 

Posteriormente, a partir do advento do liberalismo econômico e seu fortalecimento 

durante o século XIX, a cláusula novamente perdeu força e voltou ao esquecimento. O 

contrato então assumiu novamente sua característica de santidade baseadas no pacta sunt 

servanda e a ideia de relativização da obrigatoriedade do contrato foi afastada (GAVAZZONI, 

2008; LYNCH, 2009). Como exemplo, o então Código Civil Francês, que foi responsável por 

influenciar outras leis do período, não permitia a menção de princípios exonerativos, assim, 

sendo privilegiadas as concepções de liberdade e obrigatoriedade da força vinculante, 

prevalecia o que estava escrito (LYNCH, 2009). Na opinião de Gavazzoni (2008, p. 44) a 

principal rejeição da cláusula rebus sic standibus durante o século XIX é resultado do 

individualismo jurídico, no qual a autonomia da vontade permitiu que as partes, por serem 

livres para definir os termos e objetos do contrato, deviam, posteriormente, cumpri-lo sem 

qualquer alteração.  
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Adiante, a cláusula voltou à luz de forma gradual a partir do século XX com o advento 

da Primeira Guerra Mundial e do caos derivado pelo conflito. Os contratos que então existiam 

se tornaram prejudicados pelo desequilíbrio causado, ou muitas vezes pela impossibilidade de 

execução. Quando deste retorno, a cláusula sofreu uma mudança passando a abarcar não mais 

a simples ideia de rescisão contratual, mas sim a possibilidade de revisão do contrato 

(GAVAZZONI, 2008; GLITZ, 2012; LYNCH, 2009). Ainda assim, aponta Mazzacano (2011, 

p. 17) que mesmo no pós guerra havia certa relutância na aplicação da rebus sic standibus 

devido ao caráter de primazia do pacta sunt servanda, que ainda vigorava no pensamento 

jurídico da época. A cláusula então só era aplicada como forma de rescisão contratual em 

casos excepcionais.  

Atualmente, conforme informa Gavazzoni (2008, p. 45) e Glitz (2012, p. 157) ainda é 

possível encontrar resistência em seu reconhecimento junto a tribunais franceses e belgas. Por 

sua vez, complementa Glitz (2012, p. 158), países como Alemanha, Itália e Holanda possuem 

posição favorável à adaptação do contrato por determinação legal. 

Sobre a atual definição da rebus sic standibus, cabe destacar os comentários de 

Gavazzoni (2008, p. 49):  

 

Podemos concluir que o uso da cláusula rebus sic standibus visa, primordialmente, a 
corrigir o desvio da vontade, para promover o retorno dos contratos ao seu curso, à 
sua regularidade ou, no caso de sua rescisão, a impedir que as partes sejam 
obrigadas a cumprir com obrigações que nunca desejaram. 

 

Desse modo, assim como o pacta sunt servanda é um princípio, ainda cabe entender 

que, por mais que seja tratada com o termo “cláusula”, a rebus sic standibus também pode ser 

tratada como tal, e terá existência independente da vontade das partes. Ainda que possa ser 

encontrada parte da doutrina que vá contra essa opinião (GAVAZZONI, 2008, p. 52), 

Nas palavras de Pereira (2016, p. 142): 

 

A teoria tornou-se conhecida como cláusula rebus sic standibus, e consiste, 
resumidamente, em presumir, nos contratos comutativos, uma cláusula, que não se 
lê expressa, mas figura implícita, segundo a qual os contratantes estão adstritos ao 
seu cumprimento rigoroso, no pressuposto de que as circunstâncias ambientes se 
conservem inalteradas no momento da execução, idênticas às que  vigoravam no da 
celebração. 

 

Dessa maneira, é compreensível dizer que de acordo com a teoria da rebus sic standibus, 

não é passível de execução um contrato que modificadas as circunstâncias quando de sua 

formação se tornou demasiadamente oneroso para uma das partes. Mesmo o contrato não 
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sendo dotado expressamente da cláusula, por ser considerada um princípio inerente do direito, 

a mesma encontra-se implicitamente inclusa. Assim, no atual entendimento acerca do 

dispositivo, entende-se que é possível ou rescindir as relações obrigacionais, ou revisá-las 

como forma de se adaptar o contrato. 

  

4.6 Conceito uniforme de force majeure e cláusula de force majeure 

 

A existência do conceito de força maior60 é de longa data, podendo ser traçada sua 

existência junto ao Direito Romano. Já nesse sistema jurídico a ideia de ad impossibilia nemo 

tenetur informava que diante da impossibilidade, as partes não eram obrigadas a performar o 

pactuado. De outra forma, caso fosse apenas analisado o contrato pelo prisma do pacta sunt 

servanda (obrigatoriedade do contrato) a parte prejudicada deveria assumir os danos de forma 

solitária. Nesse sentido, ainda que hoje a força maior seja amplamente reconhecida e 

incorporada nos mais diversos ordenamentos jurídicos, o conceito não apresenta 

homogeneidade (HENTREI; SOLEY, 2011; SCHWENZER, 2009). 

Assim, sabendo que o comércio internacional está sujeito a diversos imprevistos, e que 

quanto maior for o lapso temporal de sua execução maior será sua sujeição a imprevisões, é 

comum em contratos de comércio internacional incluir provisões através de cláusulas sobre 

eventos de força maior. A inclusão dessas cláusulas faz com que as partes possam definir os 

eventos geradores da força maior, bem como, os efeitos que serão gerados por este 

impedimento (HUNNISETT; NEUDORF, 2014; SCHWENZER, 2009). 

De acordo com Katsivela, ao realizar uma análise sobre o conceito de força maior, ainda 

que não seja possível encontrar unanimidade conceitual nos mais diversos ordenamentos 

civilistas, estes entendem tal disposição como uma exoneração da obrigatoriedade de cumprir 

o contrato. Isso será verdade mesmo nos casos em que o contrato não trouxer qualquer 

provisão sobre a força maior, de modo que será então utilizado o direito doméstico 

(KATSIVELA, 2007). Assim sendo, para os casos em que as partes não estipularem através 

de cláusula a força maior, será recorrido ao direito interno, da lei material aplicável ao 

contrato, para solucionar a lide.  

Na opinião de Baptista, essas divergências conceituais são derivadas da vontade dos 

legisladores em manter a definição de força maior em aberto, de forma a permitir que as 

                                                 
60 Para fins deste estudo, tanto força maior quanto sua grafia em francês force majeure possuirão o mesmo 
significado.  
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cortes realizem análise casuística e assim definam os efeitos gerados pela ocorrência de 

eventos de força maior. Complementa ainda o autor que quando da elaboração de um contrato 

internacional, devem os advogados estipular quais os elementos que definirão a força maior e 

seus efeitos (Baptista, 2011). 

Ainda assim, Schwenzer (2009, p. 714) aponta que na concepção internacional. que 

pode ser obtida através da análise de documentos como a CISG, PICC e cláusula modelo da 

ICC, alguns requisitos são claramente fundamentais para a configuração da force majeure. 

Assim, conforme a autora: “[…] o impedimento não deve cair na esfera de risco do devedor; 

deve ter sido imprevisível; e suas consequências devem ter sido inevitáveis” (SCHWENZER 

2009, p. 714, tradução nossa)61. Da mesma forma, concordam Hentrei e Soley (2011), assim 

como Katsivela (2007, p. 103), e Baptista (2011, p. 231) que ao analisar os conceito francês, 

grego e do Quebec, informam ser três os elementos necessário para caracterizar a force 

majeure, sendo eles a irresistibilidade, imprevisão e externalidade62. Desses três elementos 

deve então surgir a impossibilidade que inviabiliza o cumprimento da obrigação.  

Assim, no que diz respeito à imprevisibilidade, deve-se compreender como aquela que 

não podia ser prevista de forma razoável quando da conclusão do contrato (SCHWENZER, 

2009). Ou seja, só será excetuada da obrigação de cumprir o contrato a ocorrência de fato 

imprevista que ocorra a partir da execução do contrato. 

Por irresistibilidade deve-se entender aquele evento que não sendo originado pela 

vontade das partes, também era impossível de ser evitado por elas. Em outras palavras, um 

evento com características estranhas à força e à vontade das partes, e do qual, ainda que as 

partes tentassem realizar esforços com o intuito de impedir sua ocorrência, a mesma não 

poderia ser evitada (GAVAZZONI, 2008). 

Já quanto à externalidade, entende-se como eventos que não estão dentro da esfera de 

controle das partes, muitas vezes sendo tratados como atos de Deus, de guerra, catástrofes, 

entre outros. Por exemplo, se forem tomados os atos realizados por um agente da parte, a 

situação será desclassificada como força maior, pois está dentro da esfera de conhecimento de 

uma das partes (KATSIVELA, 2007). 

                                                 
61 Texto original: […] the impediment must not fall in the sphere of risk of the obligor; it must have been 
unforeseeable; and, it or its consequences must have been unavoidable. 
62 Os termos utilizados foram traduzidos dos seguintes em seu original: irresistibility, unpredictability, and 
externality. 
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Por fim, no que tange à impossibilidade, é de acordo na concepção civilista que 

ninguém é obrigado a performar o impossível (MAZZACANO, 2011). Nas palavras de 

Gavazzoni (2008, p. 75) sobre a impossibilidade, destaca-se que: 

 

A impossibilidade assim compreendida deve ser valorada, em cada caso, de acordo 
com cada situação. Não se pode exigir um impedimento total e absoluto para 
caracterizá-la, mas deve-se verificar que esforços seriam demandados do devedor 
para a realização da obrigação e se esses estariam dentro de forças humanamente 
consideradas. A impossibilidade deve ser razoável e verificada diante da situação em 
concreto, não havendo como defini-la em abstrato para regular todos os casos. 

 

Nesse sentido, segundo Baptista (2011, p. 230-231) esses três elementos clássicos são 

de aceitação tanto para aqueles que seguem a visão ortodoxa, quanto a heterodoxa. No entanto, 

é possível encontrar cláusulas nas quais um ou outro é omitido, por exemplo, para juristas que 

não sofreram influência do Código Napoleônico, que por vezes não citam a impossibilidade. 

Como exemplo, Baptista (2011, p. 233) elenca como possíveis fatos a serem destacados 

aqueles originados por cataclismos (também entendidos como atos de Deus e caso fortuito), 

conflitos armados, conflitos de trabalho, fatos de príncipe (atos do governo). Ainda sendo 

possível limitar a possibilidade de quebra de máquinas. Por fim, é necessário entender que há 

diferentes interpretações quanto à lista de eventos, e que a mesma pode funcionar como mero 

efeito ilustrativo ou exemplificativo, como também com efeito limitativo que irá restringir aos 

fatos elencados. 

Além desses requisitos, é comum o cumprimento de outros requisitos, como o dever de 

notificar e provar a ocorrência desses fatos. No que tange à notificação a mesma deve ser 

realizada dando ciência à outra parte o mais breve possível após a ocorrência. Isso é tido 

como um requisito de validade das cláusulas de força maior. Quanto à prova, é comum a 

notificação já acompanhar a notificação, devendo-se demonstrar o ocorrido, provando os três 

elementos clássicos (BAPTISTA, 2011; GAVAZZONI, 2008). 

 Quanto à sua constituição, sabendo que os eventos de força maior são de difícil 

previsão, e fazê-lo se tornaria uma atividade extremamente complexa, é possível encontrar 

cláusulas com conteúdo aberto, dotadas de fórmulas genéricas (GAVAZZONI, 2008). Da 

mesma forma, é possível encontrar cláusulas com rol taxativo, elencando quais eventos 

constituem e quais não constituem a ocorrência de força maior. Ademais, sua ocorrência é 

maior em países da common law (BAPTISTA, 2011). 

Quanto ao efeito legal, em uma análise geral das leis domésticas, é notado por Rimke 

(2000, p. 19) reconhecida a ocorrência de um evento de força maior, este isenta de 
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responsabilidade pelo não cumprimento do contrato aquela parte afetada, levando ao 

encerramento do contrato. Porém, nota o autor que a concepção internacional é diferente, e é 

geralmente dividida em duas partes. Na primeira ocorre a suspensão do prazo enquanto durar 

o evento de força maior, caso o mesmo se resolva, novo prazo para cumprimento é estipulado, 

no segundo viés, é que não cessando o evento de força maior durante o prazo de suspensão, 

ambas as partes são passíveis de solicitar o encerramento do contrato. 

E partindo do pressuposto que às cláusulas de força maior possuem as mais diferentes 

redações, ainda que em seu cerne traga a concepção de que na ocorrência de força maior o 

contrato será terminado, atualmente é possível encontrar cláusulas ajustadas para incorporar a 

obrigação de se negociar (GAVAZZONI, 2008; RIMKE, 2000). 

Por sua vez, ainda que hodiernamente seja recepcionado pelos países de tradição da 

common law o termo force majeure, faz-se necessário compreender que este não carrega o 

mesmo sentido daquele percebido na civil law. Em países como os Estados Unidos e 

Inglaterra, estas tratativas devem ser buscadas junto à doutrina da frustração, que pode ser 

percebida como aquela equivalente à força maior dos civilistas. Para estes, o escopo da força 

maior, que exige a impossibilidade, é muito menor do que aquele abraçado pela frustration. 

Da mesma forma, essa doutrina encontrará diferentes interpretações em cada direito 

doméstico (KATSIVELA, 2007). 

Nessa perspectiva, ainda que seja tomada como a doutrina equivalente, é interessante 

notar que para a doutrina da frustration não se faz necessária a presença da impossibilidade, 

ou da imprevisibilidade. O necessário é a ocorrência de um fato não antes previsto, que fuja 

do risco habitual do negócio. Diferencia-se a tradição americana do inglês por, além de 

considerar tal doutrina dividida em frustration of purpouse e frustration of performance 

(também entendida como impossibility), permitir além da possibilidade de resolução do 

contrato, outras possibilidades de adaptação do mesmo, diferente do entendimento inglês que 

autoriza o encerramento automático do contrato (GAVAZZONI, 2008). 

Seguindo o estudo, como forma de melhor conceituar o entendimento harmonizado de 

força maior, será agora objeto analisar as previsões sobre força maior nos Princípios da 

UNIDROIT – PICC, na cláusula modelo elaborada pela Câmera Internacional do Comércio 

ICC e posteriormente junto ao artigo 79 da CISG.  

 

4.6.1 Force Majeure nos Princípios UNIDROIT 
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O primeiro instrumento que traz um conceito uniforme sobre a força maior será a PICC. 

É possível notar nos comentários fornecidos pela UNIDROIT de que esse artigo cobre tanto 

as doutrinas da frustration e impossibility of performance, comuns da common law, como as 

de force majeure, presentes em países com corrente da civil law. No entanto, informa-se que 

não é idêntica a nenhuma dessas doutrinas (KESSEDJIAN, 2005; UNIDROIT, 2016). Por fim, 

acrescenta-se que a escolha pelo termo force majeure foi devido à sua ampla aceitação nos 

contratos internacionais (UNIDROIT, 2016). 

Também é possível notar a opção dada pelo instrumento em separar as provisões de 

força maior e hardship. Força maior ficou definida junto ao seu artigo 7.1.7, no capítulo que 

trata sobre a não performance, enquanto a hardship está apresentada junto ao artigo 6.2.1, no 

capítulo que trata sobre a performance em geral (HAN, 2016a; KESSEDJIAN, 2005). 

Segue-se, então, para análise do artigo conforme o texto abaixo: 

  

(1) O não cumprimento por uma parte é justificado se essa parte provar que o não 
cumprimento foi devido a um impedimento além de seu controle e que não poderia 
razoavelmente ser previsto no momento da conclusão do contrato ou evitado, ou que 
suas consequências pudessem ser superadas. (2) Quando o impedimento for apenas 
temporário, a exclusão terá efeito por um período razoável, tendo em conta o efeito 
do impedimento na execução do contrato. (3) A parte que não executar a obrigação 
deve notificar a outra parte do impedimento e seu efeito sobre sua capacidade de 
executar. Se o aviso não for recebido pela outra parte dentro de um prazo razoável 
após a parte que falha em cumprir a obrigação tomar conhecimento ou que deveria 
saber do impedimento, ela é responsável por danos resultantes desse não 
recebimento. (4) Nada neste artigo impede uma parte de exercer o direito de 
rescindir o contrato ou de reter o desempenho ou solicitar juros sobre o dinheiro 
devido. (UNIDROIT, 2016, tradução nossa)63  

 

Deriva do texto harmonizado produzido pela UNIDROIT a interpretação de que para a 

ocorrência de força maior, seguem os pontos da concepção clássica de força maior. Assim, a  

impossibilidade na execução se faz justificada quando for provada a ocorrência de um evento 

externo e que de modo irresistível para as partes não podia ser previsto no momento de 

conclusão do contrato. Além dessas características clássicas, a UNIDROIT inova ao 

                                                 
63 Texto original: (1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was 
due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the 
impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its 
consequences. (2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is 
reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract. (3) The party who 
fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If 
the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or 
ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt. (4) Nothing in 
this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or 
request interest on money due. 
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incorporar características congruentes com o direito internacional, autorizando a suspensão do 

efeito do contrato por tempo razoável em casos em que o evento pode ser superado com 

dilatação do prazo. Faz-se também presente a necessidade de notificação da contraparte, e em 

caso de falha, fica esta sujeita a perdas e danos. 

Sobre o artigo, mesmo não havendo a presença do termo “impossibilidade” Perillo 

(1997, p. 15) explana que a provisão contida no artigo tem caráter rígido e que, por isso, 

somente a total impossibilidade caracteriza o direito a evocar a força maior. 

Rimke (2000, p. 20) esclarece que o sistema apresentado junto à UNIDROIT, ainda que 

muito similar, aquele da CISG apresentado no artigo 79 é muito mais amplo. Na PICC a 

exceção ao cumprimento não se limita apenas em exaurir a parte do pagamento de danos, 

como na CISG, mas atua como uma exceção geral informando inciso (4) que há ainda a 

possibilidade de rescisão contratual, retenção da entrega e a solicitação de juros. Por sua vez, 

a possibilidade de danos e multas não são informados.  

Por fim, no que diz respeito aos efeitos, pode-se então compreender que provada e 

notificada a força maior de forma devida, é permitido que qualquer uma das partes decida 

pela rescisão contratual, encerrando o vínculo obrigacional entre as partes. Por sua vez, 

também é possível encontrar a presença da força maior através da cláusula modelo elaborada 

pela ICC. De acordo com as notas introdutórias presentes junto as cláusulas modelos é 

brevemente apresentado o processo percorrido para elaboração da cláusula. 

 
4.6.2 Force majeure na cláusula modelo da ICC 

 

A cláusula modelo da ICC foi publicada em 2003 juntamente com a cláusula relativa à 

hardship (ICC, 2003; SCHWENZER, 2009). De acordo com a Câmara Internacional de 

Comércio essa cláusula pode ser integrada de forma expressa aos contratos ou utilizada 

através de mera referência (ICC, 2003). A mesma possui uma estrutura geral sobre a força 

maior, diferenciando-se das demais por trazer consigo um rol de eventos que causam 

impedimentos (ICC, 2003; SCHWENZER, 2009). 

A ICC já havia produzido uma cláusula modelo para a força maior em 1985, a qual 

também já trazia uma lista de eventos impeditivos. Tanto o rol da sua versão anterior quanto 

da atual possui característica exemplificativa, ou seja, seu intuito é fornecer as linhas guias 

para a definição dos eventos de força maior e não os restringir como rol taxativo. Assim, o 

mero acontecimento de um evento da lista sem que seja fornecido provas de sua ocorrência 

não caracteriza a força maior (GAVAZZONI, 2008; ICC, 2003, 2020). 
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Assim, a motivação de utilizá-la se encontra na facilidade que esta pode prover às partes 

no que diz respeito a negociar as cláusulas do contrato, bem como a liberdade que as partes 

possuem sob esta para ajustarem a cláusula conforme suas necessidades (KESSEDJIAN, 

2005). 

Como passo seguinte, cabe analisar o texto contido na cláusula conforme texto abaixo: 

 

1) Salvo acordo em contrário no contrato entre as partes, expressa ou implícita, 
quando uma das partes do contrato deixar de cumprir uma ou mais de suas 
obrigações contratuais, as consequências estabelecidas nos parágrafos 4 ao 9 desta 
cláusula seguirão se e na medida em que essa parte prova [a] que sua falha no 
desempenho foi causada por um impedimento além de seu controle razoável; e [b] 
que não se poderia razoavelmente esperar que a ocorrência do impedimento fosse 
levada em consideração no momento da celebração do contrato; e [c] que não 
poderia razoavelmente evitar ou superar os efeitos do impedimento. (ICC, 2003, 
tradução nossa)64  

 

Conclui-se, assim, que é possível identificar os elementos clássicos da força maior, 

contendo a externalidade na alínea a, imprevisão na alínea b, e, por fim, a irresistibilidade na 

alínea c. Assim, para a cláusula da ICC referente à força maior, também é possível identificar 

esta como sendo aquele fato que imprevisto no momento da conclusão é alheio à vontade das 

partes e não pode ser razoavelmente superado. No entanto, é da opinião de Katsivela (2007, p. 

114) que o elemento da externalidade não está claramente definido na alínea a, por não 

informar a necessidade de um evento fora da esfera de controle do devedor. 

Desse modo, na opinião de Katsivela (2007, p. 113) as partes podem optar por utilizar 

esta cláusula modelo. Assim, essa opção pode ser realizada inclusive por mera menção a ela, 

devendo a parte que solicitar a sua utilização provar o ocorrido. O autor explana ainda que os 

elementos clássicos identificados acima são cumulativos e não alternativas, fazendo que a 

força maior só seja caracterizada com a prova de todos eles. Por conseguinte, apesar da lista 

fornecida pela ICC, as partes podem livremente adicionar ou remover eventos e, a não ser que 

disposto em contrário, a ocorrência desses eventos irá criar a presunção de que os elementos 

necessários foram encontrados (KATSIVELA, 2007). 

Dos artigos 4 a 8 é possível identificar outros elementos relevantes da cláusula modelo. 

Nos artigos 4 e 5 as partes são escusadas da performance e do pagamento de danos, os dois 

                                                 
64 Texto original: Unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or impliedly, where a 
party to a contract fails to perform one or more of its contractual duties, the consequences set out in paragraphs 4 
to 9 of this Clause will follow if and to the extent that that party proves [a] that its failure to perform was caused 
by an impediment beyond its reasonable control; and [b] that it could not reasonably have been expected to have 
taken the occurrence of the impediment into account at the time of the conclusion of the contract; and [c] that it 
could not reasonably have avoided or overcome the effects of the impediment. 
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subsequentes artigos informam que em caso de impedimento temporário, a liberação da 

obrigação de performar é suspensa pelo período em que esta durar e que a parte atingida deve 

fazer todo o esforço possível para limitar os efeitos do evento. Quanto ao artigo 8 da cláusula 

modelo, foi encontrada a permissão para a rescisão do contrato através de notificação.  

 

4.6.2 Force Majeure na CISG 

 

Em sequência, e antes de adentrar na análise das previsões sobre a força maior nos 

direitos internos da China e do Brasil, cabe analisar o artigo 79 da CISG, que abrindo a sessão 

sobre impedimentos é de grande importância para os contratos de compra e venda 

internacional de mercadorias, uma vez que ambos os países são signatários da Convenção. 

A CISG diferentemente das demais optou por não dotar do termo force majeure, 

amplamente aceito no direito internacional, e preferiu adotar o termo impedimento. Ainda 

assim, trata-se de um artigo que exime a parte de pagar danos pelo não cumprimento devido a 

eventos fora de seu controle (SCHWENZER, 2009). A redação adotada pelo artigo possui 

caráter geral como forma de evitar controversas e detalhes excessivos (RIMKE, 2000). 

Como foi possível ser observado durante o capítulo que tratou de introduzir a 

Convenção, a justificativa em se escolher o termo impedimento em detrimento do termo force 

majeure ou qualquer outro, encontra-se no intuito do instrumento de não se aproximar de 

nenhum sistema legal específico. Assim utilizou-se um termo neutro de uma forma autônoma 

(MAZZACANO, 2011). 

Ainda que essa tenha sido a opção adotada pela Convenção, explana Klamas e Becue 

(2016, p. 541) que o texto do artigo muito se assemelha ao daquele contido nas doutrinas 

domésticas de força maior. Porém ressaltam as autoras de que ao interpretar à cláusula não se 

deve recorrer a pressupostos domésticos, e sim analisar caso a caso junto ao artigo 79 da 

CISG. 

Sobre essa escolha, Kessedjian (2005, p. 417) afirma que: 

 

Eles queriam que a Convenção se sustentasse por si própria e fosse interpretada na 
medida do possível sob os princípios gerais do direito internacional, com o devido 
respeito a seu caráter internacional e a necessidade de promover uniformidade em 
sua aplicação. Assim, qualquer consideração de um sistema doméstico deve ser 
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deixada como último recurso, se todos os outros métodos falharem em fornecer uma 
resposta à pergunta em jogo. (KESSEDJIAN, 2005, p. 417, tradução nossa)65 

 

Na opinião de Mazzacano (2011, p. 49) o artigo 79 se apresenta com uma ponte entre a 

tradição civilista, que reconhece a force majeure e a hardship com a common law que trabalha 

com as doutrinas da frustration, impossibility e impracticability. Ou seja, realiza a ponte entre 

as doutrinas de ambas as tradições que tratam sobre as exceções à não performance contratual. 

E mesmo não estando presente, o texto informado pelo artigo espelha, de certa forma, aquele 

adotado pela UNIDROIT para a força maior.  

Prosseguindo, passa-se portanto à análise do texto do artigo 79 da CISG: 

 

(1) A parte não é responsável pela inexecução de qualquer de suas obrigações se 
provar que a inexecução foi devida a um impedimento fora do seu controle ou que 
dela não se pudesse esperar que se levasse em consideração tal impedimento no 
momento da conclusão do contrato ou evitado ou superado tal impedimento ou suas 
consequências. (UN, 2010, tradução nossa)66 67  

 
Nesse contexto, na opinião de Campinho (2016, p. 153) o artigo se divide em quatro 

requisitos essenciais para que a parte seja isentada da obrigação do cumprimento do contrato. 

Sendo o primeiro a externalidade, o segundo a imprevisão, o terceiro a irresistibilidade, e, por 

fim, a necessidade de provar o vínculo causal entre o impedimento e a falha em realizar a 

obrigação contratual.  

Nos comentários produzidos por Schlechtriem e Schwenzer (2014, p. 1174-1777) é 

possível notar quatro requisitos gerais, sendo eles o impedimento além do controle, a 

imprevisibilidade do impedimento, a inevitabilidade e o nexo de causalidade. Ainda que 

tenham adotado outros termos que não a externalidade, imprevisibilidade e irresistibilidade, 

do texto comentado não é possível notar diferença entre os conceitos. 

Ainda, de acordo com isso, e frente a uma análise do artigo 79 da CISG, Baptista (2011, 

p. 230-232), informa que o texto muito se assemelha à cláusula de exoneração formulada pela 

Câmara de Comércio Internacional (CCI). Também acrescenta que a mesma mantém 

                                                 
65 Texto original: They wanted the Convention to stand by itself and be interpreted to the furthest extent possible 
under general principles of international law, with due regard to its international character and the necessity to 
promote uniformity in its application. Thus, any consideration of a domestic system is to be left as a last recourse 
if all other methods fail to provide an answer to the question at stake. 
66 Texto original: (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the 
failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken 
the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its 
consequences. 
67 O texto do artigo também pode ser encontrado no Decreto Nº 8.327/14, que positivou a CISG no ordenamento 
brasileiro. Porém foi optado por buscar o texto original em inglês e a tradução conforme a contida nos 
comentários da CISG produzidos por Schlechtriem e Schwenzer. 
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elementos clássicos, sendo eles, a ocorrência de evento que não podia ser previsto 

(imprevisibilidade), a independência da vontade das partes (inevitabilidade) e a não 

possibilidade de se isentar dos efeitos de determinado fato (impossibilidade). 

Por sua vez, Klamas e Becue (2016, p. 50) informam serem sete os requisitos 

apresentados no artigo. Porém é apenas uma divisão mais estrita da ideia proposta por 

Campinho, sem diferença prática. No entanto, concordam as autoras que todos os requisitos 

devem ser encontrados para que o artigo exonere a parte da obrigação. Pode-se assim notar, 

que do texto auferido do artigo 79 é possível encontrar os elementos clássicos da force 

majeure, ainda que a Convenção tenha escolhido adotar o termo “impedimento”.  

Um ponto importante do texto da CISG para o artigo 79 é seu inciso (3) que trata sobre 

o tempo que dura o impedimento. Para aqueles eventos que forem temporários, a exceção só é 

aceita durante esse período. O texto, no entanto, não informa o que acontece após o período, 

sendo da opinião de Kessedjian (2005, p. 418) que supostamente este deva retomar a sua 

performance. Da mesma forma, não há previsão sobre os efeitos para um impedimento que se 

perpetue no tempo. A autora concorda que implicitamente, baseada na força maior, o contrato 

seria permanentemente escusado.  

Quanto à necessidade de notificar a outra parte, é apresentado o seguinte junto ao inciso 

(4):  

 

A parte que falhar na execução deve notificar a outra quanto ao impedimento e seus 
efeitos na sua capacidade de adimplir. Se o aviso não for recebido pela outra parte, 
dentro de um período de tempo razoável, posterior àquele no qual a parte que falhou 
em executar soube ou devia ter sabido do impedimento, ela é responsável pelos 
danos resultantes do não recebimento da notificação. (UN, 2010, tradução nossa)68  

 

A obrigação de notificar representa o dever de cooperação que permeia a CISG, de tal 

aviso, a parte receptora poderá optar por rescindir o contrato, quando for caso de impedimento 

essencial, ou ainda ou ingressar com ação de reparação. Ainda há a possibilidade de 

adaptação do contrato caso as obrigações não possam mais ser cumpridas como 

primeiramente pactuado. Cabe ainda acrescentar no que tange à prova, que essa prova irá 

recair sobre aquele que propor a exceção ao cumprimento, devendo este comprovar a 

existência do impedimento desonerador  (SCHLECHTRIEM; SCHWENZER, 2014). 

                                                 
68 Texto original: The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its 
effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the 
party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting 
from such non-receipt. 
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Sobre o regime de indenização cabe realçar os comentários de Mohs (2016, p. 292) que 

informa: 

 

O regime de indenização da CISG estabelece uma responsabilidade estrita por 
quebra de contrato, não havendo culpa como pré-requisito para uma reivindicação 
de indenização. A parte infratora pode ser exonerada de responsabilidade se provar 
que a falha foi devido a um impedimento fora de seu controle (artigo 79 da CISG) 
ou causado por ato ou omissão da parte prejudicada (artigo 80 da CISG). (MOHS, 
2016, p. 292, tradução nossa)69 

 

Por sua vez, pode se obter da leitura do inciso (5) do artigo 79 que este limita os efeitos 

da exceção apenas à reivindicação de indenização (RIMKE, 2000; UN, 2010). 

Assim, é possível compreender que ainda que não utilizando o termo force majeure, a 

doutrina encontra respaldo junto ao artigo 79 da CISG. E que diferentemente dos comuns três 

elementos, a CISG inclui a necessidade da parte proponente de comprovar o nexo causal entre 

o evento e os efeitos que este gera sobre o negócio jurídico. Passa-se assim para a análise da 

força maior dentro dos ordenamentos domésticos. 

 
4.7 Force Majeure no Brasil 

 

Finalizada a parte inicial deste capítulo e compreendido que a cláusula de força maior 

funciona como uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, conforme informado por 

Gonçalves (2011, p. 49): “A única limitação a esse princípio, dentro da concepção clássica, é 

a escusa por caso fortuito ou força maior, consignada no art. 393 e parágrafo único do Código 

Civil.”. Cabe agora ao estudo encontrar a tratativa do respectivo dispositivo junto ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Em um primeiro momento, é importante notar que a extinção é uma das formas pelas 

quais um contrato pode deixar de existir. Essa é gênero para a qual execução, a resolução, a 

resilição e a rescisão são espécies. Por execução entende-se como a forma normal de extinção 

do contrato, podendo ser subdividida em instantânea, diferida e continuada. Já as demais são 

consideradas causas supervenientes de extinção do contrato. Dentre as causas de inexecução, 

pode-se citar o cumprimento defeituoso, o inadimplemento ou a mora, podendo a inexecução 

ser imputável ou não ao devedor (GOMES, 2009, p. 202-203). Na opinião de Gomes (2009, p. 

                                                 
69 Texto original: The damages regime of the CISG sets forth a strict liability for breach of contract, no fault 
being a prerequisite for a damages claim. The party in breach can be exempted from liability if it proves that the 
failure was due to an impediment beyond its control (Article 79 CISG) or caused by the aggrieved party’s act or 
omission (Article 80 CISG).   
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203) a força maior se trata de uma resolução por inexecução involuntário, que Gonçalves 

(2017) e Venosa (2013) concordam. Por sua vez, Farias e Rosenvald (2015, p. 544-545) 

tratam a mesma como resolução por impossibilidade superveniente da prestação. Ainda que 

sejam termos diferentes, a tratativa é a mesma, sendo a resolução originada por evento alheio 

à vontade das partes que impede a execução do pactuado. 

Cabe ainda ressaltar quanto à resolução, conforme leciona Gomes (2009, p. 205), que 

“resolução é, portanto, um remédio concedido à parte para romper o vínculo contratual 

mediante ação judicial. […] pode ser culposa, ou não.” . 

Introduzidos esses conceitos, encontra-se a força maior junto ao artigo 393 conforme 

texto legal abaixo: 

 
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 eram possíveis evitar ou impedir. (BRASIL, 2002) 

 

A adoção da força maior junto à legislação brasileira já havia ocorrido no código 

predecessor de 1916 e com a reforma e promulgação do novo código apenas foi reproduzido o 

conteúdo do anterior (GAVAZZONI, 2008; GONÇALVES, T. M., 2011). Na opinião de 

Gavazzoni (2008, p. 93): “O dispositivo é muito simples, não identificando o que seja caso 

fortuito e força maior, equiparando-os em efeitos. Não requer também o dispositivo sejam 

imprevisíveis os fatos para caracterizar a força maior ou o caso fortuito, como o fazem 

algumas legislações”. 

Dessarte, ainda que haja discussão na doutrina brasileira sobre a distinção de caso 

fortuito e de força maior, as tratativas dadas pelo texto legal as tratam como sinônimos e suas 

consequências são as mesmas (GONÇALVES, T. M., 2011; SILVA, 2012). Assim, para este 

estudo os conceitos serão tratados como sinônimo, preferindo-se os termos força maior ou 

force majeure. 

Do texto do artigo do parágrafo único é possível alcançar uma breve noção sobre o que 

é considerado a força maior e seu conceito (GARCEZ, 2016). Já dos elementos clássicos 

apenas é possível identificar a ideia de irresistibilidade. Concordam Gonçalves, T. M.  (2011, 

p. 6) e Silva (2012) que será a irresistibilidade entendida com o termo inevitabilidade pelos 

autores, como o “fato necessário” informado pelo texto legal e não a imprevisibilidade. 

Assim sendo, é necessário recorrer à doutrina para encontrar um conceito mais 

elaborado e os requisitos para a sua ocorrência. Nessa conjuntura, na opinião de Gonçalves 

(2017, p. 192) o dispositivo da força maior se dará por ato involuntário, ou seja, ato que não 
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pode ser imputado para as partes. Encontra-se, portanto, dentro das hipóteses, atos tidos como 

caso fortuito ou de força maior, que além de impossibilitar a execução do contrato, acontecem 

de forma alheia à vontade das partes, bem como, não puderam ter sido evitadas. Assim 

entende-se que a impossibilidade superveniente do cumprimento deve ser objetiva, pois se 

houver ligação entre esta e o devedor, ela deixa de ser involuntária.  

Na visão de Gomes (2009, p. 212) tem-se que: 

 

Essa impossibilidade deve provir de caso fortuito ou de força maior, que se verifica 
no fato necessário, cujos efeitos o devedor não podia evitar, ou impedir. Há de ser, 
portanto, impossibilidade objetiva, pois, quando diz respeito à própria pessoa do 
devedor ou este concorre para que a prestação se torne impossível, a inexecução não 
pode ser considerada involuntária. A impossibilidade, ademais, deve ser total, em 
sendo parcial a resolução do contrato não é imperativa, porque o credor pode ter 
interesse em que, ainda assim, o contrato seja executado. […] A impossibilidade há 
de ser definitiva. Se temporária, como se verifica mais frequentemente nos contratos 
de execução continuada, não se justifica a resolução, salvo se persiste por tanto 
tempo que o cumprimento da obrigação deixa de interessar ao credor. 

 

Farias e Rosenvald (2015, p. 546) informam ser os requisitos necessários para 

configuração da força maior conforme: “O fato deve ser necessário e não determinado por 

culpa do devedor; o fato deve ser superveniente e inevitável; o fato deve ser irresistível, fora 

do alcance humano.”. 

Na opinião de Venosa (2013, p. 529) constituem força maior: 

 

[…] causas objetivas a resolver o contrato. Essas causas podem obstar o 
cumprimento total ou parcial do negócio. Quando o contrato ainda pode ser 
cumprido parcialmente, pode o credor manter o interesse em que assim se faca. Não 
se confunde a impossibilidade superveniente com mera dificuldade de cumprimento. 
A impossibilidade deve ser examinada no caso concreto. A simples dificuldade e de 
cunho subjetivo e não serve de escudo para a parte deixar de cumprir o contratado. 

 

Dessa maneira, uma vez configurada a força maior, salvo para os casos em que a parte 

se obrigou de forma expressa ou quando está em mora, esta estará exonerada do pagamento 

de perdas e danos. Assim, a obrigação será resolvida de próprio direito, porém é cabível ação 

declaratória para obrigar a restituição, uma vez que possui efeito retroativo (FARIAS E 

ROSENVALD, 2015; GONÇALVES, 2017). 

Quanto à necessidade ou não da notificação não foi possível encontrar na doutrina ou 

junto ao artigo qualquer tratativa. Da análise da doutrina e do texto legal é possível 

compreender que a concepção brasileira da força maior é priorizada a irresistibilidade e não 

sendo possível encontrar como requerimento a imprevisibilidade, divergindo assim do modelo 

clássico condizente com os prévios dispositivos de direito internacional analisados. 
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4.8 Force majeure na China 

 

Assim como em outros ordenamentos, a China reconhece o princípio do pacta sunt 

servanda. Dessa forma, as partes que falhem em cumprir com as obrigações de um contrato 

devem ser responsabilizadas. Também, conforme outros ordenamentos, certas circunstâncias 

são consideradas como exceções a essa obrigatoriedade do contrato, sendo reconhecida pelo 

ordenamento chinês a força maior (ZHANG, 2006, p. 313). 

Em sua legislação foi decidido adotar o termo francês force majeure e sua adoção já foi 

prevista na Lei dos Contratos Econômicos – ECL de 1981. Nessa primeira lei, hoje 

substituída pela Lei Contratual Chinesa – LC, ainda que fosse possível encontrar no artigo 27 

(1) (e) a previsão da força maior como permissão para adaptação ou rescisão do contrato, não 

havia definição do que constituía a força maior (CHAN, 2012; YANG, 2011). 

Passo seguinte, a Lei de Contratos Econômicos Envolvendo Interesse Estrangeiro 

(FECL) de 1985 em seu artigo 24 buscou definir a força maior como qualquer evento que 

fosse imprevisível, irresistível e impossível, e adicionou que a parte só é escusada do 

pagamento de perdas e danos (YANG, 2011). 

Dessa forma, passa-se agora a analisar o artigo 94 da LC que substituiu as prévias leis 

contratuais e modernizou o sistema contratual chinês. Nesse contexto, ele pode ser encontrado 

junto ao capítulo 6, que trata sobre a quitação de direitos e obrigações contratuais, junto a uma 

das possibilidades de rescisão previstas em lei conforme exposto a seguir: “Artigo 94 - 

Condições Legalmente prescritas dando origem ao direito de rescisão – as partes podem 

rescindir um contrato se: (i) força maior frustrou o propósito do contrato”(CHINA, 1999, 

tradução nossa)70 

Ou seja, uma das formas de rescisão contratual prevista junto ao Direito Chinês é a 

força maior, porém da leitura em separado do artigo 94 não é possível obter a informação 

sobre o que configura um evento de força maior. Assim sendo, é necessário sua leitura 

conjunta com o artigo 117 da mesma lei, que provê a definição conforme texto abaixo: 

 

Uma parte que não pode realizar um contrato devido à força maior está isenta da 
responsabilidade em parte ou total em vista do impacto do evento de força maior, 
exceto caso contrário previsto por lei. Quando um evento de força maior tenha 

                                                 
70 Texto original: Article 94 – Legally Prescribed Conditions Giving Rise to Termination Right – The parties 
may terminate a contract if: (i) force majeure frustrated the purpose of the contract. 
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ocorrido após atraso na execução por conta da parte, esta não está isenta da 
responsabilidade. Para os propósitos dessa lei, força maior significa qualquer 
circunstância objetiva que seja imprevisível, irresistível e impossível. (CHINA, P. R. 
of, 1999, tradução nossa)71  

 

Da leitura do texto é possível obter a compreensão de que são requisitos para a 

configuração de um evento de força maior a imprevisibilidade, a irresistibilidade e 

impossibilidade, conforme já havia sido apresentado nas legislações anteriores. Cabe destacar 

que quando do evento da força maior, há necessidade de análise de forma a identificar se a 

obrigação estava em atraso ou não, uma vez que essa circunstância pode afastar a força maior 

(CANNARSA, 2017, p. 420). 

Sobre os requisitos, Gavazzoni (2008, p. 97-98) afirma que a China adotou a teoria 

mista quanto a eles, e que essa teoria está expressa no artigo 117. Segundo a autora, para 

melhor compreensão da força maior na China, há a necessidade de se compreender essas três 

teorias, sendo elas, a objetiva, a subjetiva e a mista. Diferenciando-as conforme: 

 

Pela teoria objetiva, devem ser levadas em conta a exterioridade do evento e a 
impossibilidade de uma pessoa normal a ele resistir. Pela teoria subjetiva, leva-se em 
consideração os critérios de previsibilidade e precaução das partes; verificando-se 
que, se tomadas todas as precauções, não foi possível impedir a ocorrência do 
evento, haverá força maior. Pela teoria mista, para a ocorrência de força maior 
deverá haver exterioridade do evento e inevitabilidade, apesar dos esforços e 
precauções tomadas pelas partes para garantir a execução do contrato. 

 

Na opinião de Yang (2011, p. 1810-1811) quanto aos requisitos, caso o evento ocorra 

antes da conclusão do contrato, a força maior é descaracterizada. Da mesma forma, eventos 

que caiam dentro da esfera de risco das partes não justificam a exceção prevista pela força 

maior.  

No que tange à imprevisão deve-se aplicar o teste da razoabilidade, levando em conta o 

que uma pessoa, com as mesmas qualidades, razoavelmente poderia prever (CHEN, 2017; 

YANG, 2011). Já no que diz respeito à inevitabilidade e à impossibilidade, a autora informa 

que muitas vezes esses conceitos se sobrepõem, e que como ônus da prova, a parte que deseja 

ser liberada da obrigação deve provar que tomou medidas para mitigar os danos (YANG, 

2011, p. 1811). 

                                                 
71 Texto original: A party who was unable to perform a contract due to force majeure is exempted from liability 
in part or in whole in light of the impact of the event of force majeure, except otherwise provided by law. Where 
an event of force majeure occurred after the party's delay in performance, it is not exempted from liability. For 
purposes of this Law, force majeure means any objective circumstance which is unforeseeable, unavoidable and 
insurmountable. 
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Ao compararmos as duas opiniões, é possível entender que para a doutrina chinesa de 

fato a teoria mista é considerada. Não basta a simples ocorrência de um evento externo para a 

configuração da força maior. A parte deverá provar que realizou ações e medidas com o 

objetivo de reduzir os danos decorrentes da ocorrência do evento.  

Nos casos em que não for possível cumprir com a obrigação do contrato devido à força 

maior, a parte será dispensada da responsabilidade de pelas perdas e danos de forma total ou 

parcial (YANG, 2011, P. 1817; ZHANG, 2006A, p. 313). No entanto, a parte não está 

liberada de executar performances específicas, devendo se dotar do artigo 110 da LC caso 

deseje se defender quanto a esse tipo de obrigação (YANG, 2011). 

  De acordo com Bu (2013, p. 70) três situações são aquelas que incluem o escopo da 

força maior, sendo elas: desastres naturais (também conhecidos como atos de Deus), eventos 

sociais anormais (guerras, greves etc.) e, por fim, atos do governo. Fu (2010, p. 107) concorda 

com este posicionamento. 

Já quanto a forma pela qual será operada a extinção do contrato, ensina Han que “de 

acordo com o art. 94 (1) da Lei Contratual, quando o propósito do contrato não é alcançado 

devido à força maior, ambas as partes podem rescindir o contrato. Esse direito de rescisão não 

está, evidentemente, condicionado à culpa ou imputabilidade” (HAN, 2016b, p. 35, tradução 

nossa)72. 

Finalmente, a legislação chinesa ainda exige a necessidade de que a parte notifique em 

tempo razoável sua contraparte, somado à necessidade de providenciar provas sobre a 

ocorrência do evento de força maior junto à notificação (GAVAZZONI, 2008; HAN, 2016b). 

Além de que, decorrente do artigo 96 (1), o contrato só será considerado rescindido quando 

esse aviso chegar à outra parte, no entanto, existe ainda a opção pela rescisão por acordo nos 

preceitos do artigo 93 (1) (HAN, 2016b). 

 

4.9 Comparativo 

 

Em um primeiro momento, ao analisar o entendimento uniformizado da força maior, foi 

possível compreender que ela atua como uma exceção à obrigatoriedade do contrato, 

exonerando a parte de cumprir uma obrigação que se tornou impossível. Dessa análise foi 

                                                 
72 Texto original: According to art. 94 (1) of the Contract Law, where the purpose of the contract can not 
be achieved owing to force majeure, either party may terminate the contract. This right of termination is, of 
course, not conditional upon fault or attributability. 
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possível identificar três elementos clássicos sobre a força maior, sendo eles a irresistibilidade, 

a imprevisão e a externalidade. A partir da combinação desses elementos é que deve surgir a 

impossibilidade na execução, sendo este último elemento algumas vezes identificado nas 

previsões de força maior ao redor do globo e em outras dispensada.  

Também foi possível compreender que ainda que reconhecida em diversos 

ordenamentos jurídicos, a mesma não possui, muitas vezes, os mesmos requisitos, efeitos, 

entre outros elementos. Assim sendo, o estudo abordou a previsão da force majeure em três 

instrumentos de uniformização internacional, PICC, cláusula modelo da ICC e CISG, e por 

fim, as comparou com o entendimento do ordenamento jurídico brasileiro e chinês. Sob essa 

perspectiva, como forma de melhor compreender a análise foi elaborada a tabela abaixo: 

 

 PICC ICC CISG Brasil China 

Dispositivo 

legal 

Art. 7.1.7 da 

PICC; 

Cláusula Mo-

delo da ICC; 

Artigo 79; Artigo 393 do 

CC e parágrafo 

único; 

Artigo 94 e 117 

da LC; 

Requisitos 

essenciais 

Imprevisão, 

irresistibilidade 

e externalidade; 

Imprevisão, 

irresistibilidade 

e externalida-

de73; 

Imprevisão, 

irresistibilidade, 

externalidade e 

nexo causal; 

Irresistibilidade 

(apresentado no 

texto legal); 

Doutrina: Impos-

sibilidade super-

veniente objeti-

va; 

Irresistibilidade, 

imprevisão e 

impossibilidade; 

A doutrina en-

tende que a 

externalidade é 

necessária; 

Necessidade de 

notificação 

Exige a notifi-

cação; 

Exige notifica-

ção; 

Exige notifica-

ção; 

Não identificá-

vel; 

Exige notifica-

ção; 

Impossibilidade Não apresenta o 

termo; 

Não apresenta o 

termo; 

Não apresenta o 

termo; 

Doutrinária e 

objetiva, enten-

dida como fato 

necessário cujos 

efeitos o devedor 

não pode evitar 

ou impedir;  

Apresentada no 

texto legal; 

Observações Traz a possibi-

lidade de sus-

Apresenta rol 

de eventos 

Não apresenta o 

termo force 

Ainda que não 

informada no 

Ausência do 

elemento clássi-

                                                 
73 Como apontado no estudo, na opinião de Karsivela (2007, p.114) o elemento da externalidade não está 
claramente definido no texto da ICC. Porém é de nossa opinião que a externalidade está apresentada junto à 
alínea a uma vez que o texto requer um impedimento além do controle razoável da parte. Deste texto não nos 
resta dúvida que o evento deve ser externo à esfera de controle das partes, e assim sendo, há a caracterização da 
externalidade. 
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pensão do 

contrato. 

passíveis de 

força maior. 

majeure, e sim 

impedimento. 

texto legal, há 

preferência da 

impossibilidade 

sobre a imprevi-

sibilidade. 

Apresenta o 

termo força 

maior e caso 

fortuito. 

co da externali-

dade no texto 

legal, porém 

reconhecido 

pela doutrina. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Da análise da tabela é possível compreender que nos instrumentos internacionais, a 

impossibilidade não é apresentada em seus textos legais, mantendo-se como requisitos para 

configuração da força maior os elementos clássicos da externalidade, imprevisão e 

irresistibilidade. Diferencia-se dos outros a CISG, que mesmo não adotando o termo force 

majeure como as demais, optando pelo termo neutro “impedimento”, acrescenta a exigência 

dos elementos clássicos à necessidade de que a parte prove o nexo causal.  

Por sua vez, a apresentação da força maior nas doutrinas domésticas brasileira e chinesa, 

apresenta maiores discrepâncias com os instrumentos internacionais. O texto legal brasileiro 

apresenta apenas o elemento da irresistibilidade, não sendo possível identificar a 

imprevisibilidade ou a externalidade. Através da doutrina é possível então compreender que 

para o Direito Brasileiro foi preferida a impossibilidade, em sua forma objetiva, frente à 

imprevisibilidade, o que em muito diferencia esse entendimento dos demais. 

Já no texto legal chinês há a previsão expressa da impossibilidade junto aos elementos 

da imprevisibilidade e irresistibilidade, sendo ausente a externalidade. Ainda assim, é possível 

encontrar a externalidade reconhecida através da doutrina uma vez que eventos que ocorram 

dentro da esfera de controle da parte irão afastar a ocorrência da força maior. 

Com exceção do ordenamento jurídico brasileiro, em todos os outros foi identificável a 

necessidade de notificação, ainda que nos pareça pouco provável que frente a um evento de 

força maior a parte sujeita ao direito pátrio e que esteja frente a um evento de força maior opte 

por se escusar de notificar ou dar ciência à sua contraparte, uma vez que o mesmo se processa 

através de resolução judicial em tribunais brasileiros. 

Ademais, como apresentado no início do capítulo, não há unanimidade nos requisitos e 

entendimentos que configuram a force majeure nos diferentes ordenamentos e, ainda que 

muitas vezes se assemelhem, em alguns há a preferência por determinados elementos 
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clássicos, ou sua exclusão frente a outros. Importante notar que para os contratos 

internacionais que envolvam a compra e venda de mercadorias entre Brasil e China haverá a 

vigência do artigo 79 da CISG, salvo se esta for afastada pelas partes, caso em que será 

necessário recorrer às regras de solução de conflitos ou à lei apontada pelas partes junto ao 

contrato. 

 

4.2 Conceito uniforme de hardship e cláusula de hardship  

 

Conforme observado no decorrer deste estudo, contratos que se projetam no tempo 

possuem uma maior probabilidade de se depararem, durante o seu curso, com imprevisões que 

deturpam a vontade compactuada pelas partes quando da conclusão contratual. Desse modo, 

quando são analisadas essas probabilidades frente ao cenário internacional, que estão sujeitos 

a impactos econômicos, societais, políticos e catástrofes da natureza a ocorrência de 

imprevisões é consideravelmente mais ocorrente. No decorrer do século XX, mudanças 

fundamentais como essas puderam ser encontradas em todo o mundo (HARMATHY, 2016). 

 Sendo os contratos galgados na primazia do princípio da obrigatoriedade, de que o 

pactuado deve ser cumprido, a justiça possuía apenas o papel de confirmadora do pacto, sem 

qualquer possiblidade de intervenção (GLITZ, 2013). Assim, é possível entender que tal 

sujeição muitas vezes levava a condições injustas para uma das partes devido ao desequilíbrio 

gerado. Nesse sentido, quando o cumprimento se torna impossível, conforme apresentado no 

capítulo anterior, fica-se de frente a uma situação de força maior. Porém, nem sempre o 

resultado de novos eventos imprevistos irá gerar a impossibilidade, mas sim gerar uma 

onerosidade excessiva para uma das partes.  

Nesse contexto, entre as atuais formas de adaptação aos contratos a mais moderna é a 

cláusula de hardship. Tal cláusula possui ampla aceitação e presença em contratos 

internacionais. Como dispositivo recente, a mesma é preferivelmente tratada em sua grafia 

inglesa, e pode, da mesma forma que a força maior, apresentar diferentes significados ao 

redor do globo (GAVAZZONI, 2008). Na opinião de Glitz e Santos (2011, p. 8) a hardship 

reflete uma concepção contemporânea da rebus sic standibus, desempenhando o papel de 

relativizar a obrigatoriedade do contrato.  

Baptista (2011, p. 239-241) explica que. ainda que majoritariamente tratada como 

hardship, alguns irão traduzi-la para “cláusula de adaptação”. Ressaltando que a mesma se 

pauta na autonomia da vontade das partes em adotar uma cláusula que irá refletir em 
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segurança jurídica para o contrato, uma vez que as legislações domésticas muitas vezes não 

contemplam a teoria da imprevisão ou a rebus sic standibus. Glitz (2013, p. 514) concorda 

com o posicionamento de que a mesma reflete a autonomia da vontade, e acrescenta que junto 

a essa, deve ser somada a manutenção da base econômica dos contratos. 

Complementando que ainda que se possa realizar uma definição teórica através da 

doutrina para a hardship, a mesma se limita a partir do ponto que as partes costumam 

convencionar sobre a redação desta, tais como os eventos e efeitos causados pelo 

desequilíbrio gerado. Ademais, na visão do autor a melhor forma de se obter o entendimento é 

através de análise de exemplos da cláusula (BAPTISTA, 2011, p. 242-243). Assim sendo, no 

decorrer deste capítulo será analisada a ideia compreendida em três instrumentos 

internacionais e a busca por dispositivo similar no ordenamento nacional do Brasil e da China. 

Ainda sobre a cláusula de hardship, cabe notar a opinião de Fontaine: 

 

Muitas cláusulas de hardship surgiram para organizar procedimentos muito 
sofisticados. Uma surpresa não apenas para advogados, cujo sistema legal rejeita a 
imprévision, mas também para aqueles vindos de países onde uma mudança de 
circunstâncias poderia ter alguns efeitos, mas onde as soluções eram por vezes muito 
resumidas. (FONTAINE, 2016, p. 1141, tradução nossa)74. 

 

Sendo a cláusula derivada da prática internacional do comércio, é normal que os 

operadores do direito tenham estraneidade quanto à sua tratativa, uma vez que foge dos 

padrões domésticos (GAVAZZONI, 2008). Assim, ainda que não seja possível encontrar um 

conceito ou definição unanime do que é a hardship,  parece que a doutrina concorda em 

alguns pontos, sendo eles o caráter de permitir a renegociação e adaptação do contrato a partir 

de eventos supervenientes à conclusão que estejam causando desequilíbrio injusto a uma das 

partes (GAVAZZONI, 2008; GLITZ, 2012; MARTINS-COSTA, 2010). 

Pignatta (2019, p. 2012), por sua vez, define o conceito como: 

 

Entre as cláusulas de readaptação, a cláusula de hardship é aquela que melhor 
corresponde ao mecanismo de ajustamento de um contrato. Essa cláusula pode ser 
definida como aquela que permite a qualquer uma das partes exigir que se abra 
renegociação dos termos contratuais no caso de ocorrer modificações de 
circunstâncias exteriores de ordem econômica, técnica, comercial, etc., que 
perturbem seriamente o equilíbrio do contrato. Para se configurar a situação em que 
possa ser aplicada a cláusula de hardship é necessário que as circunstâncias 
exteriores, causa do desequilíbrio, escapem ao controle das partes e que elas, no 

                                                 
74 Texto original: Many hardship clauses turned out to organize very sophisticated procedures, a surprise not 
only for lawyers whose legal system rejecter imprevision, but also to those hailing from countries where a 
change of circumstances could have some effects, but where the solutions were often very summary. 
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momento da conclusão do contrato, não tinham condições de prever tais 
circunstâncias. 

 

Na visão de Rimke (2000, p.4) a composição da hardship é caracterizada por ter três 

elementos. Primeiramente por circunstâncias fora do controle das partes, segundamente, de 

caráter fundamental e, em terceiro lugar, imprevisíveis. Por sua vez, Gavazzoni (2008, p. 107) 

elenca os três elementos utilizando os termos exterioridade, imprevisibilidade e desequilíbrio 

das prestações. 

Derivado do caráter contemporâneo da cláusula e para seu maior aprofundamento, 

passa-se agora para a análise das cláusulas de hardship formuladas por organizações 

internacionais do âmbito do comércio. 

 

4.2.1 Hardship nos Princípios da UNIDROIT 

 

Conforme os autores analisados no subcapítulo anterior, sendo a hardship um conceito 

formulado pela prática do comércio internacional, e não pelas legislações internas, atuando 

como uma versão moderna da rebus sic standibus, a melhor compreensão da mesma se dá 

junto à análise das cláusulas elaboradas por importantes instituições que estudam o comércio 

internacional. Desse modo, a primeira adoção ocorreu junto à PICC, em 1994, quando este, 

inovadoramente, trouxe a norma da hardship através de um instrumento legal. Anteriormente 

o mesmo era encontrado apenas através de um reconhecimento independente nos contratos 

internacionais (KESSEDJIAN, 2005). 

Na introdução da hardship junto ao documento, antes da introdução do artigo que será 

analisado abaixo, é explanado pelo instituto que a opção pela terminologia hardship é 

derivada da prática do comércio internacional, na qual a mesma era inclusa com tal 

terminologia. Ainda explica-se que atualmente sua presença é encontrada em alguns 

ordenamentos jurídicos sobre os termos de frustration of purpouse, imprévision, eccesiva 

onerosità sopravvenuta, entre outros (UNIDROIT, 2016). 

Assim sendo, passa-se à análise textual do artigo 6.2.2 conforme: 

 

Existe hardship quando a ocorrência de eventos altera fundamentalmente o 
equilíbrio do contrato, ou porque o custo da prestação de uma das partes aumentou, 
ou porque o valor da prestação que uma parte recebe diminui, e (a) os eventos 
ocorrerem ou se tornarem conhecidos para a parte prejudicada depois da conclusão 
do contrato; (b) os eventos não podiam ter sido razoavelmente levados em conta 
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pela parte prejudicada no momento da conclusão do contrato; (c) os eventos estão 
além do controle da parte prejudicada; e (d) o risco dos eventos não foi assumido 
pela parte prejudicada. (UNIDROIT, 2016, tradução nossa)75  

 

Desse texto é possível compreender que hardship, definida pela UNIDROIT, vem a 

trazer um instrumento para a solução de problemas que tenham sido originados por uma 

alteração fundamental das circunstâncias (RIMKE, 2000, p. 4). Assim, nas palavras da própria 

UNIDROIT, a mesma se define como: “[…] uma situação em que a ocorrência de eventos 

altera fundamentalmente o equilíbrio do contrato, desde que esses eventos atendam aos 

requisitos estabelecidos nas alíneas (a) a (d)” (UNIDROIT, 2016, p. 218, tradução nossa)76. 

É possível notar que o instituto estressa o termo “fundamental” como condição para a 

ocorrência da hardship. Assim sendo, a mera presença da cláusula não justifica a inexecução 

do contrato, é necessária uma alteração no equilíbrio do contrato que o altere de forma 

fundamental. Por fundamental, o instituto informa que deve ter ocorrido uma alteração 

“essencial” a ser analisada junto ao caso concreto (GLITZ, 2012; UNIDROIT, 2016). 

De sua análise, Kessedjian (2005, p. 421) explana que há certa contradição presente na 

PICC, uma vez que no artigo anterior, 6.2.1, é informado que o contrato deve ser observado, o 

que reflete o caráter vinculante do contrato, derivado da pacta sunt servanda, trazendo a ideia 

de que a hardship deve ser apenas aplicada a “circunstâncias excepcionais”. Porém, no artigo 

subsequente, 6.2.2, há a adoção do termo “fundamental” com os subsequentes comentários 

que apresentam possibilidades substanciais de eventos que podem caracterizar a hardship, tais 

como o aumento do custo ou diminuição no valor da performance. Segundo a autora, a 

contradição se encontra no fato de que o caráter fundamental, conforme apresentado no 

instrumento, talvez não seja suficiente para caracterizar circunstâncias de exceção e, caso sua 

utilização seja realizada com muita frequência, pode trazer prejuízos à segurança contratual. 

Além do elemento fundamental, faz-se necessária a presença de elementos adicionais 

que provem que o evento ocorreu após a conclusão contratual, que era imprevisto pelas partes, 

que possuem caráter externo e fora do controle da parte afetada e que não repousem no 

âmbito do risco das partes (RIMKE, 2000; UNIDROIT, 2016). Por sua vez, Santos (2017, p. 

                                                 
75 Texto original: There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the 
contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a 
party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the 
conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the 
disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the 
disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party. 
76 Texto original: […] as a situation where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the 
contract, provided that those events meet the requirements which are laid down in sub- paragraphs (a) to (d). 
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147) informa serem os requisitos: “a) alteração fundamental das condições econômicas; b) 

superveniência do evento; e c) imprevisibilidade do evento”. As quais Glitz (2012, p. 160-

166) concorda, acrescentando ainda a necessidade de que o evento deve estar afastado da 

esfera de controle e risco das partes. 

Quanto à aplicação da PICC, é da opinião de Gavazzoni (2008, p.105) que para a sua 

aplicação no contrato não há a necessidade de que os mesmo estejam expressamente 

informados junto ao contrato. Porém, nos início deste, junto aos princípios que regem ao 

contrato, deve haver menção de que este será regido pelos Princípios Gerais do Direito, lex 

mercatoria, ou similar.  

Por sua vez, Rimke (2000, p. 19) discorda em partes com esse posicionamento. Segundo 

o autor, há cinco possibilidades de aplicação, uma vez que o instrumento não tem caráter 

vinculante. A primeira seria sua incorporação ao contrato, outra opção é, como citado por 

Gavazzoni, fazer referência à lex mercatoria, já que ainda é possível aplicá-la como modelo 

para legisladores, como substituto para leis domésticas ou como meio de interpretar e 

suplementar instrumentos internacionais. Assim sendo, conclui-se que apenas será aplicado 

quando incluso no contrato ou encontrar fatores suficientemente ao seu favor junto a árbitros 

e juízes quando da busca da solução de lacunas do direito. 

No que condiz aos efeitos, estes são apresentados junto ao artigo 6.2.3, no qual é 

informada a possibilidade da parte afetada em requisitar a renegociação do mesmo, o que por 

sua vez, não permite a parte afetada se eximir da performance (GAVAZZONI, 2008; GLITZ, 

2012; LINDSTRÖM, 2006; UNIDROIT, 2016) Não há assim liberação automática do 

contrato, mas sim a possibilidade de renegociação e adaptação contratual, restando como 

último recurso a rescisão contratual (GLITZ, 2012; LINDSTRÖM, 2006) Quanto à obrigação 

de renegociar, Gavazonni (2008, p. 115) explana que esta é uma obrigação de meio e não de 

êxito da qual se pode lograr êxito ou não.   

De acordo com o informado através do artigo 6.2.3 da PICC, há ainda a necessidade de 

a renegociação ser conduzida com base na boa-fé, também apresentada no documento através 

do artigo 1.7, assim como no dever de cooperação, apresentado no artigo 5.1.3. (GLITZ, 

2012; UNIDROIT, 2016). 

Por fim, caso as partes não consigam obter um acordo através das renegociações, o 

mesmo irá continuar em vigor, pois a hardship não coloca um fim automático ao contrato, e 

poderão as partes recorrer a uma corte, terminar o contrato com datas e termos a serem 

fixados ou ainda adaptar o contrato com o intuito de reaver o equilíbrio (GAVAZZONI, 2008; 

UNIDROIT, 2016). 
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4.2.2 Hardship na cláusula modelo da ICC 

 

Outro instrumento internacional que apresenta a hardship é a cláusula modelo 

desenvolvida pela Câmara Internacional de Comércio – ICC. Sua característica como cláusula 

modelo é ser incorporada aos contratos internacionais de forma a facilitar a negociação na 

ocorrência de tais eventos. Essas cláusulas não possuem aplicação automática, porém podem 

ser incorporadas por referência aos contratos (KATSIVELA, 2007; KESSEDJIAN, 2005). 

Sua primeira versão foi desenvolvida em 1985 e foi atualizada em 2003. 

Desse instrumento obtem-se o texto abaixo quanto à hardship: 

 

1- Uma parte de um contrato é obrigada a cumprir suas obrigações contratuais, 
mesmo que os eventos tenham tornado o desempenho mais oneroso do que o que 
poderia razoavelmente ter sido previsto no momento da conclusão do contrato.  
2- Não obstante o parágrafo 1 desta Cláusula, quando uma parte de um contrato 
provar que: [a] o desempenho continuado de suas obrigações contratuais tornou-se 
excessivamente oneroso devido a um evento fora de seu controle razoável, que não 
se poderia razoavelmente ser esperarado que fosse levado em consideração no 
momento da celebração do contrato; e [b] não poderia razoavelmente ser evitado ou 
superado o evento ou suas consequências. 
As partes são obrigadas, dentro de um prazo razoável após a invocação desta 
Cláusula, a negociar termos contratuais alternativos que permitam razoavelmente as 
consequências do evento. (ICC, 2003, tradução nossa)77  

 

O texto do artigo acima apresentado traz, em um primeiro momento, o princípio da 

obrigatoriedade do contrato, garantindo que o mesmo continue vinculante entre as partes 

mesmo após ter se tornado mais oneroso. Assim, simples alterações no preço ou custo não 

podem funcionar como gatilho para que a cláusula seja invocada, justificando-se apenas sua 

aparição quando da ocorrência de um evento “excessivamente” oneroso (KESSEDJIAN, 

2005). 

Nas palavras de Glitz (2012, p. 161): “A cláusula de hardship da Câmara de Comércio 

Internacional (CCI) prevê, simplesmente, a onerosidade excessiva (excessively onerous).” Da 

mesma forma, Katsileva (2007, p. 115) estressa o caráter da onerosidade excessiva. Para 

ambos autores, a mera menção à cláusula não implica a inexecução contratual, mas sim 

                                                 
77 Texto original: 1- A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered 
performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of the conclusion of the 
contract. 2 - Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that: [a] the 
continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its 
reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the 
conclusion of the contract; and that [b] it could not reasonably have avoided or overcome the event or its 
consequences, the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate 
alternative contractual terms which reasonably allow for the consequences of the event. 
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possibilita a demanda pela renegociação quando da onerosidade excessiva derivada de evento 

externo às partes, que era imprevisto no momento da conclusão e que apesar dos esforços da 

parte não pode ser superado. 

No entanto, não há clara definição junto à cláusula ou à doutrina do que é considerado 

“onerosidade excessiva” para o fundamento desse artigo. No entanto, cabe notar as notas 

explicativas do documento, em que a aplicação da cláusula não se limita a eventos que 

venham ocorrer após a conclusão do contrato, podendo também abraçar eventos que ocorriam 

no momento da conclusão, porém eram desconhecidos pelas partes. De qualquer forma, realça 

que as partes têm liberdade para ajustar a mesma à sua demanda (ICC, 2003). 

A cláusula modelo ainda possui um terceiro parágrafo que apresenta o texto abaixo: 

 

Quando o parágrafo 2 desta Cláusula se aplicar, mas quando termos contratuais 
alternativos que permitam razoavelmente as consequências do evento não forem 
acordados pela outra parte no contrato, conforme previsto neste parágrafo, a parte 
que invocar esta Cláusula terá direito à rescisão do contrato. (ICC, 2003, tradução 
nossa)78 

 

Assim sendo, ainda que a cláusula obrigue as partes a renegociarem os termos, diferente 

das demais, a cláusula da ICC apresenta provisão para a rescisão do contrato pela parte em 

desabono (GLITZ, 2012; KESSEDJIAN, 2005). Kessedjian (2005, p. 425) ainda realiza 

crítica quando ao texto do parágrafo terceiro informando que este elimina o incentivo para 

que as partes deem o seu melhor durante a renegociação do contrato. 

Ainda há a permissão de que as partes, por livre iniciativa, incluam uma lista de eventos 

que possam considerar como hardship e assim evitar a incerteza. Porém tal tarefa não é tão 

simples, uma vez que se tratam de eventos que possuem em seu caráter a imprevisão, assim 

como, uma lista pode trazer a noção de exclusividade se não trouxer em seu texto que serve 

apenas para caráter ilustrativo (KATSIVELA, 2007). 

 

4.2.3 Hardship na CISG 

 

Como foi possível notar no decorrer do subcapítulo anterior que tratou sobre a force 

majeure junto a CISG, o texto do artigo 79 não traz qualquer provisão sobre este termo, nem a 

                                                 
78 Texto original: Where paragraph 2 of this Clause applies, but where alternative contractual terms which 
reasonably allow for the consequences of the event are not agreed by the other party to the contract as provided 
in that paragraph, the party invoking this Clause is entitled to termination of the contract. 
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previsão da hardship
79. Sabe-se que a decisão por preferir um ou outro termo foi para que a 

Convenção fosse dotada de caráter neutro e para assim ser não se aproximar de nenhum 

ordenamento jurídico nacional. Optando por um texto neutro, a CISG consegue ser 

independente de forma a fazer com que as partes a interpretem com base nos princípios gerais 

do direito internacional (DIMATTEO, 2015; KESSEDJIAN, 2005). 

Pela omissão dos termos, discutia-se se tal artigo cobria os eventos de hardship e force 

majeure. Parte da corrente que não aceitava seu reconhecimento junto ao artigo alegava que 

sendo o artigo 79 baseado no termo impedimento, este possuía um rol muito mais estrito e 

não cobriria uma situação como a de defeito na performance (BECUE; KLAMAS, 2016; 

MAZZACANO, 2011; RIMKE, 2000; SCHWENZER, 2008). Conforme comenta Lindström: 

“A questão sobre se as situações de hardship são governadas pelo Artigo 79 é uma das mais 

difíceis e mais discutidas questões sobre um Artigo” (LINDSTRÖM; 2006, p. 12, tradução 

nossa) ”.80 

Schwenzer (2008, p. 712-713) explana que parte do entendimento de que o artigo 79 

não incluía os eventos de hardship parte da história da cláusula 79. Durante a Convenção de 

Viena, uma proposta da delegação norueguesa havia apresentado a ideia de uma liberação do 

devedor se após a cessão de um evento, que temporariamente impediu o cumprimento do 

contrato, houvesse ocorrido uma mudança radical das circunstâncias sobre as quais o contrato 

havia se firmado. Essa proposta, porém, foi recusada. 

Porém, no atual momento de estudo da CISG já é de ampla aceitação da doutrina e em 

decisões arbitrais de que a hardship é abraçada pelo artigo 79 da CISG. O que no entanto 

deve ser afastado são as possíveis compreensões domésticas sobre a hardship, representada 

pelas mais diversas teorias e que por apresentarem diferentes entendimentos prejudicariam a 

segurança jurídica apresentada na CISG (RIMKE, 2000; SCHWENZER, 2008). 

Da opinião nº 7 desenvolvida pelo Conselho Consultivo da CISG (CISG-AC, 2007) em 

2007, é possível obter o entendimento junto ao parágrafo 3.1 de que: 

 

Uma mudança de circunstância que não poderia ter sido razoavelmente prevista, 
tornando a performance excessivamente onerosa (hardship), pode ser qualificada 
como um “impedimento” sob o Artigo 79 (1). A linguagem do artigo 79 não 
expressa igualmente o termo “impedimento” como um evento que transformou a 
performance absolutamente impossível. Portanto, a parte que se encontrar em 

                                                 
79 Ver o subcapítulo 4.6.2 sobre a Force Majeure na CISG para tradução do artigo 79 da Convenção, Página XX  
80 Texto original: The question whether situations of hardship are governed by Article 79 is one of the most 
difficult and most discussed questions concerning the Article. 
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situação de hardship pode invocar a exceção contida no Artigo 79. (CISG-AC, 2007, 
tradução nossa)81 

 

Por fim, ainda que atualmente seja de opinião que a CISG cubra situações de hardship, 

Schwenzer (2008, p. 713) informa que a discussão sobre quais casos constituem um 

impedimento junto ao Artigo 79 ainda é discutido. 

Passa-se então à análise dos pré-requisitos obtidos através do texto do artigo 79 da 

CISG. Assim, o artigo que trata sobre exceções traz como requisitos, (UN, 2010): “Um 

impedimento fora do seu controle ou que dela não se pudesse esperar que levasse em 

consideração tal impedimento no momento da conclusão do contrato ou evitado ou superado 

tal impedimento ou suas consequências”. Nesse contexto, da análise do artigo, Dimatteo 

informa que: “Uma parte que reivindica um impedimento do Artigo 79 ‘deve provar que a 

falha ocorreu devido a um impedimento imprevisível e inevitável, que se encontra fora de sua 

esfera de controle (DIMATTEO, 2015, p. 28, tradução nossa)82’”. 

Nas palavras de Uribe (2011, p. 236) os pré-requisitos devem ser analisados junto ao 

princípio da razoabilidade, sendo eles: “(a) a existência de um impedimento fora de seu 

controle; (b) imprevisível no momento da celebração do contrato; e (c) que é inevitável (o 

impedimento em si ou suas consequências)” (URIBE, 2011, p. 236, tradução nossa).83 É 

importante notar a escolha dos termos em inglês, respectivamente “impediment beyond its 

control”, “unforeseeable”, e “unavoidable”. 

Schwenzer (2008, p. 713-714; 2014, p. 370) divide o artigo nos mesmos três pontos que 

os autores anteriores, considerando os requisitos um impedimento além do controle, que é 

imprevisto, e que não pode ser superado. Por sua vez, Kessedjian (2005, p. 417) explana que o 

texto é formado por duas condições que são cumulativas para que a exceção seja reclamada. 

A primeira é de que o impedimento deve ser além da esfera de controle das partes. Quanto a 

segunda, ela deve ou ser originada por um impedimento que não podia ser previsto ou que a 

parte não poderia ter razoavelmente evitado ou superado.  

                                                 
81 Texto original: A change of circumstances that could not reasonably be expected to have been taken into 
account, rendering performance excessively onerous ("hardship"), may qualify as an "impediment" under Article 
79(1). The language of Article 79 does not expressly equate the term "impediment" with an event that makes 
performance absolutely impossible. Therefore, a party that finds itself in a situation of hardship may invoke 
hardship as an exemption from liability under Article 79. 
82  Texto original: A party claiming an Article 79 impediment “must prove that the failure was due to an 
unpredictable and inevitable impediment, which lies outside its sphere of control. 
83 Texto original: (a) the existence of an impediment beyond its control; (b) which is unforeseeable at the time of 
the conclusion of the contract; and (c) which is unavoidable (either the impediment itself or its consequences). 
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Ao se analisar os requisitos de forma mais próxima, é possível notar que por “beyond of 

control” o texto faz referência a eventos que escapem da esfera de controle das partes e que 

possuam relevância para a solicitação da exceção. A mesma não deve estar alocada dentro da 

esfera de risco da parte. Por unforeseeability, imprevisão, têm-se que o impedimento que 

estava fora da esfera de controle da parte também deve ser imprevisto. Talvez este seja o 

ponto mais difícil de provar, uma vez que até elevações do preço podem, de certa forma, 

serem previstos. Por isso, a noção que deve ser carregada é aquela de que sob as condições do 

momento da conclusão do contrato, era possível para a parte, levando em conta a prática do 

mercado de determinado setor, prever que tal impedimento iria ocorrer (LINDSTRÖM, 2006). 

Quanto à imprevisão e ao termo unforeseeability, Dimatteo (2015, p. 41) informa que 

apesar do mesmo não estar presente junto ao texto da Convenção, o termo já é amplamente 

utilizado por cortes ao analisar o artigo 79. O autor ainda concorda com o posicionamento de 

Lindström acima apresentado, de que é o ponto em que há maior discussão e maior 

dificuldade de se provar, uma vez que muitos eventos possuem caráter previsível porém são 

imprevistos quando ocorreram.  

Já no que tange ao último elemento unavoidable, irresistibilidade, Schwenzer (2014, p. 

376) explana que caso o impedimento possa ser superado, o caráter de exceção do artigo 79 é 

afastado. Como exemplo, no caso da hardship, a autora explana que deve a parte buscar outro 

fornecedor ou alternativas possíveis caso estas não ultrapassarem um limiar relevante.  

Quanto a este limiar, a autora explana que devem ser analisados alguns pontos. Em 

primeiro, o próprio contrato para identificar o que está na absorvido pela esfera de risco de 

cada parte. Contratos altamente especulativos vão estar sujeito a maiores variações, e por isso 

há presunção de maior assunção de riscos. Por exemplo, na PICC de 1994 era apresentada 

uma alteração de 50% como fundamental, porém a análise de um caso da CISG junto a uma 

corte de segunda instância alemã desconsiderou a exceção do Artigo 79 em caso em que 

ocorreu uma elevação de 300% no preço do aço chinês, uma vez que este era altamente 

especulativo. Assim sugere-se que as considerações da hardship devem ser analisadas caso a 

caso (SCHEWENZER, 2014, p. 371-374). 

Em relação aos efeitos do artigo 79 tem-se que este simplesmente libera as partes do 

pagamento do pagamento de perdas e danos, de acordo com o texto do parágrafo (5) do 

Artigo (DIMATTEO, 2015; SCHWENZER, 2014; URIBE, 2011). Incluso ainda nesse plano 

danos líquidos e possíveis penalidades (SCHWENZER, 2014). Por afastar apenas a 

responsabilidade por perdas e danos, direitos como o de rescisão (avoidance) do contrato, 
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exigir execução específica (specific performance), entre outros remédios previstos na 

Convenção (DIMATTEO, 2015). 

Da leitura do parágrafo (4) ainda é encontrada a obrigação de notificar como 

requerimento para às exceções do artigo. Deve-se com este comprovar o evento que está 

resultando no impedimento com detalhes, como natureza, gravidade e duração. O mesmo 

deve ocorrer em prazo razoável após a parte ter tomado conhecimento do evento impeditivo. 

A falha em desempenhar a notificação deixa a parte sujeita à compensação por perdas e danos 

(DIMATTEO, 2015; SCHLECHTRIEM; SCHWENZER, 2014). 

Diferente da PICC, que prevê o dever de renegociação, e da cláusula modelo de 

hardship da ICC que prevê as partes podem negociar termos alternativos, a CISG não 

apresenta previsão junto ao artigo 79 da CISG, o que gera controvérsia sobre a sua 

necessidade ou não (DIMATTEO, 2015; LINDSTRÖM, 2006; MUÑOZ; SCHWENZER, 

2019). Ainda assim, é da visão de alguns autores que devido ao princípio da boa-fé, previsto 

no Artigo 7 (1) da Convenção, as partes são obrigadas a renegociarem. Outros se pautam na 

possibilidade de preencher a lacuna do artigo 79 com base no artigo 7 (2) dotando-se dos 

PICC (MUÑOZ; SCHWENZER, 2019). 

Na opinião de Schwenzer e Muñoz (2019, p. 161-163) o dever de negociar não é nem 

desejável, nem necessário, e explanam que em um primeiro momento que renegociar, como 

uma forma de negociação, parte da confiança e não deve ser coercitivamente imposta às 

partes. E segundo, consideram questionável a correção de uma quebra contratual que se 

encaixe nos termos do artigo, explanando que impor a negociação onde não existem meios de 

execução específica serviria apenas para confirmar que as partes realizaram as boas práticas. 

Analisando a possibilidade de revisão, Rimke (2000, p. 15) ainda acrescenta que pela CISG a 

adaptação contratual pela corte não está prevista, e dessa forma deve ser considerada 

impossível. 

Assim sendo, da análise deste subcapítulo, ainda que haja impasse quanto ao 

reconhecimento da hardship junto ao artigo 79 da CISG, a doutrina majoritária hoje 

reconhece a possibilidade de essa ser abraçada pela convenção. Será esta considerada um 

evento fora do controle das partes, imprevisto e do qual os efeitos não puderam ser resistidos. 

Deverá a parte cumprir o dever de devidamente notificar a contra parte e prover a esta com 

provas suficientes do impedimento. Diferentemente dos outros instrumentos analisados 

previamente, a CISG não informa a necessidade de renegociar, não havendo consenso sobre 

sua necessidade ou não pela doutrina. 
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4.2.4 Diferença entre a hardship e a force majeure 

 

Conforme foi possível perceber no decorrer do estudo, a força maior e a hardship 

ocupam diversas semelhanças, o que muitas vezes pode levar as partes a se confundirem 

quanto a ocorrência de uma ou de outra. Dessa forma, será objetivo deste subcapítulo 

brevemente apresentar as diferenças entre as mesmas. Assim, ainda que os dois dispositivos 

possuam um núcleo comum, que é a mudança das circunstâncias, os mesmos se diferenciam 

quanto à impossibilidade. Para as cláusulas que tratam sobre a força maior, esta é impossível. 

No entanto, para a hardship não há a necessidade da impossibilidade, mas sim a extrema 

onerosidade. A ocorrência muitas vezes não leva ao fim do contrato, mas sim à adaptação do 

mesmo (GAVAZZONI, 2008; GLITZ, 2012; RIMKE, 2000). 

Na opinião de Traisci (2016, p. 1684) a força maior não permite ao contrato ser 

conservado, sendo o único remédio cabível à liberação do devedor. Já na hardship se propõe o 

reequilíbrio das prestações como forma de remediar e deste é totalmente possível a 

manutenção do contrato caso desejado pelas partes. 

Cabe ainda notar a explanação de Glitz (2012, p. 160): 

 

A distinção entre as duas situações seria o fato de que o contratante, na hipótese de 
hardship, não estaria impedido de cumprir a obrigação, mas, se o fizesse, estaria 
assumindo prejuízo exacerbado. Admitir a execução do contrato dessa forma 
desequilibrado não só seria injusto como atentaria contra a justiça e contra a própria 
vontade das partes. Há, mesmo, precedente arbitral da CCI no sentido de que se 
exigir o cumprimento do contrato fundamentalmente desequilibrado atentaria contra 
o princípio da boa-fé. 

 

Finalmente, vale acrescentar que as cláusulas, apesar de diferentes na essência, não se 

excluem, nem divergem, por isso, em contratos nos quais seja optado por incluir as duas, a 

recomendação de Gavazzoni (2008, p. 126) é que as mesmas sejam realizadas em duas 

cláusulas em separado, bem redigidas e delimitadas em seu alcance. 

 

4.3 Hardship no Brasil 

 

Como compreendido durante o desenvolvimento deste capítulo, a hardship, possui sua 

origem junto àprática obtida em contratos internacionais e posteriormente positivada em 

instrumentos normativos de caráter internacional. Ou seja, não foi originada do direito interno 
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dos Estados e, por isso, ainda que hoje alguns incorporem a hardship em seus ordenamentos, 

muitas vezes dotam-se de dispositivos similares e com outros termos. 

 Assim como na CISG, não será possível encontrar na legislação brasileira a adoção do 

termo hardship, nem qualquer outra norma que expressamente obrigue a renegociação e 

adaptação contratual. Há, porém, a previsão legal de dispositivos que se aproximam da 

definição de hardship, sendo elas a resolução por onerosidade excessiva (art. 478 a 480) e a 

desproporção manifesta das prestações (art. 317). Desse modo, ainda que não haja a previsão 

de renegociação, se houver cláusula expressa de renegociação, deverá o juiz, árbitro, aplicá-la 

(PIGNATTA, 2019). 

 No que tange à onerosidade excessiva, tem-se que esta é uma doutrina superveniente 

da teoria da imprevisão que por sua vez muito se aproxima da rebus sic standibus, estudada 

no início deste capítulo. Na opinião de Farias e Rosenvald (2015, p. 559):  

 

Quer se explique a resolução do contrato por se considerar subentendida a cláusula 
rebus sic stantibus, quer pela teoria da imprevisão, ou da base do negócio, a verdade 
é que, no direito contemporâneo, a alteração radical das condições econômicas 
dentro das quais o contrato foi celebrado tem sido considerada uma das causas que, 
com o concurso de outras circunstâncias, podem determinar a sua resolução. 

 

Nas palavras de Gavazzoni (2008, p. 55): “Não resta dúvida de que a teoria da 

imprevisão guarda íntima relação com a cláusula rebus sic standibus, a ponto de alguns 

autores admitirem-nas como sendo o mesmo princípio ou, ainda, aquela como nova 

denominação desta”. Por sua vez, Glitz (2013, p. 521) entende a onerosidade excessiva como 

uma hipótese de adaptação contratual e valorização da manutenção do contrato. 

A solução contida no artigo 479 é a que mais se aproxima da hipótese de hardship, 

apresentando a possibilidade de resolução do negócio jurídico que se tornou excessivamente 

oneroso para uma das partes (FARIAS; ROSENVALD, 2015). Dessa forma, passa-se à 

análise dos artigos que apresentam a onerosidade excessiva como forma de posteriormente 

identificar similaridades ou divergências entre estas e a hardship: 

 

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. (BRASIL, 2002) 
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Enquanto na resolução por inexecução involuntária, que representa a força maior, tem-

se como chave a impossibilidade de cumprir com a obrigação, a inexecução por onerosidade 

excessiva traz em seus requisitos uma alteração que deixa os requisitos de cumprimento do 

contrato não impossíveis, mas sim de excessiva dificuldade para o cumprimento. Ou seja, não 

há voluntariedade que justifique a inexecução, porém o acontecimento do evento, ainda que 

não o torne impossível, faz com que seu cumprimento seja deveras excessivo para a parte 

devedora (GOMES, 2009, p. 215). 

Já nas palavras de Glitz (2013, p. 522) será reconhecida a onerosidade excessiva 

naqueles contratos em que se “tenha sua execução tornada excessivamente onerosa em razão 

de evento superveniente, extraordinário e imprevisível, que crie desproporção a exagerada a 

um dos contratantes, enquanto beneficie o outro”. Acrescentando ainda que o caráter de 

exceção adotado pelo artigo é refletido através deste rol de requisitos, e que esta é a razão do 

artigo se encontrar junto às hipóteses de resolução contratual, o que deixa a possibilidade de 

revisão em caráter de exceção. Por fim, acrescenta-se que atualmente há diversos 

posicionamentos em favor da preferência à revisão contratual e sua conservação frente à 

resolução (GLITZ, 2013, p. 522). 

Gonçalves (2017, p. 196-197) concorda com esse posicionamento, acrescentando que 

além da onerosidade excessiva é necessário o desequilíbrio gerar extrema vantagem para uma 

das partes. Além disso, o dispositivo traz em sua característica a possibilidade de invocação 

por ambas as partes. Por sua vez, o autor critica a redação do texto legislativo por este optar 

pela resolução contratual e não sua revisão. Segundo o autor a revisão e adaptação do contrato 

são os pressupostos que deveriam ser apresentados, restando a resolução para último caso 

quando estas falharem. 

Sobre a aplicação, Farias e Rosenvald (2015, p. 256) afirmam que esta “[…] se aplica 

aos contratos de execução continuada ou diferida (art. 478, CC). Quer dizer, a teoria da 

imprevisão se aplica ordinariamente aos contratos de duração – isso porque, ao empregar a 

expressão “execução continuada” a norma se olvidou da “execução periódica”. 

 Conforme analisado anteriormente, há também no Direito Brasileiro a hipótese de 

revisão do artigo 317, que informa: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier 

desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, 

poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real 

da prestação” (BRASIL, 2002). 
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Para Glitz (2015, p. 523) há conflito entre os artigos 317 e 478 a 480, porém explana 

que o artigo 317 se limita a modificações quantitativas como a redução do preço, enquanto os 

artigos 479 à 480 se aplicariam a modificações qualitativas em que há a necessidade de 

alteração das cláusulas. Por fim, restaria o artigo 479 para a aplicação da possibilidade de 

resolução. 

Nesse contexto, é entendido por Farias e Rosenvald (2015, p. 560) de que derivado do 

princípio do equilíbrio contratual há preferência lógica pela revisão contratual junto ao artigo 

317, e somente estes resultando infrutíferos e que o magistrado deve partir para a resolução 

contratual junto aos artigos 478 e 479. Além disso, também se diferenciam os dispositivos 

brasileiros de suas contrapartes internacionais no que tange à intervenção judicial. Enquanto 

no Direito Brasileiro é possível à corte determinar que o contrato seja reequilibrado, o mesmo 

não é reconhecido como exemplo na CISG (PIGNATTA, 2019). 

Assim sendo, a doutrina da onerosidade excessiva no Brasil apresenta semelhanças à 

hardship no que condiz a um evento externo, imprevisível, que surja após a conclusão do 

contrato e causa desequilíbrio na economia do contrato causando ônus desproporcional a uma 

das partes. Porém, diferencia-se no aspecto de estar localizado junto à resolução contratual, ou 

seja, a rescisão contratual é a regra enquanto a revisão apresenta caráter de exceção. Ainda 

assim, hoje é notado pela doutrina a preferência em proceder primeiramente com a revisão, e 

se esta resultar falha, então prosseguir para a rescisão contratual. 

 

4.4 Hardship na China 

 

A presente seção tem como objetivo identificar se a doutrina da hardship é reconhecida 

junto ao ordenamento chinês que trata sobre os contratos, e qual é esse entendimento. Ainda 

que os contratos internacionais de comércio sejam regulados pela CISG, já que este é um país 

contratante, sabe-se que a autonomia da vontade do documento permite as partes a optarem 

por deixar de fora a parte da Convenção ou escolher outra lei aplicável. 

 No contexto chinês, foi possível observar durante o capítulo que trouxe breves 

apontamentos historicos, bem como no capítulo que apresentou a PICC e a CISG, de que a lei 

contratual chinesa é recente e sofreu grande influência desses dois documentos. Um dos 

exemplos que pode ser destacado da influência da PICC na LC é a decisão de tratar a force 

majeure e a hardship como duas doutrinas separadas e representadas em dispositivos distintos. 

Na China a hardship será apresentada como a doutrina da mudança de circunstâncias, em 
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inglês change of circumstances. Essa adoção difere daquela adotada pela CISG, que se 

decidiu pelo termo “impedimento” para cobrir ambas as situações (HAN, 2016a; b). 

 Por adotar um sistema dualístico no qual há diferenciação entre as duas doutrinas, Han 

(2016b, p. 33-34) explana que muitas vezes o entendimento das duas é confuso junto às cortes 

chinesas. Como exemplo, apresenta o caso da epidemia da SARS (síndrome respiratória 

aguda grave) de 2003, momento em que os julgados não apresentavam uniformidade, alguns 

tratando-a como força maior, enquanto outros como hardship. 

Outro ponto de influência a ser destacado é juntamente com o projeto da LC. Durante o 

projeto, a hardship estava inclusa e seguia os moldes da PICC, porém, quando da versão final, 

esta foi removida devido à crítica baseada nas opiniões de que esta fornecia demasiado poder 

discricionário ao juiz sobre o contrato, permitindo-o modificar ou terminar, e que era difícil a 

distinção entre a hardship e o risco comercial (FU, 2011c). 

Nesse contexto, se em um primeiro momento for analisado o artigo 117, que trata sobre 

a força maior, é possível compreender que este rejeita qualquer noção que não a 

impossibilidade, ou seja, a onerosidade excessiva não era acobertada pelo artigo. Nesse 

contexto, viu se que até a crise financeira de 2008 as cortes chinesas procuravam afastar 

qualquer noção de hardship, ainda que a SPC já estivesse julgando em diversas ocasiões 

como forma de preencher o vácuo legislativo que mudanças bruscas nas circunstâncias 

podiam levar à parte prejudicada a solicitar judicialmente a adaptação ou rescisão do contrato 

(YANG, 2011). 

Porém a confirmação desse posicionamento junto à SPC ocorreu apenas em 2009 com a 

emissão da Segunda Interpretação da Suprema Corte Chinesa sobre diversos assuntos 

referentes à aplicação da Lei Contratual.  Nesta, é possível encontrar junto ao artigo 26, a 

confirmação da prática sobre a hardship (YANG, 2011). De acordo com DiMatteo e Wang 

(2016, p. 499) a adoção desse entendimento teve grande importância durante a crise financeira, 

sendo citado em mais de 500 julgados. Por sua vez, Jansen e Chau (2017, p. 459) explanam 

que o entendimento da SPC foi fortemente influenciado pela PICC, e que no futuro esse 

entendimento deve ser incorporado à LC. Por fim, Chan (2012, p. 8) informa que ainda que 

influenciado pela PICC este foi menos elaborado. 

Desse modo, é relevante destacar os requisitos chineses para a invocação da doutrina de 

change of circumstances como forma de a diferenciar da force majeure. Nesse sentido, Ding 

(2018, p. 318) elenca três elementos essenciais apresentados no texto da II Interpretação da 

SPC. Seriam eles: circunstâncias objetivas, mudança das circunstâncias e efeitos da mudança. 

Por circunstâncias objetivas deve ser entendido aquelas que são fundamentais e que existam 
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no momento de conclusão do contrato. Quanto ao segundo elemento, a mudança de 

circunstância, esta deve ocorrer após a conclusão, ser imprevisíveis e não contemplada pelas 

partes, nem ser parte da esfera de risco, quando da conclusão contratual. O último elemento 

deve ser um efeito que altere excessivamente o equilíbrio do contrato, e ainda que este 

continue passível de realização, deixava o contrato injusto para a parte afetada. 

Já na visão de Chan (2012, p. 9-16) são cinco os elementos constitutivos: mudança 

material nas circunstâncias objetivas, após a formação do contrato, imprevisibilidade dos 

eventos, que não seja força maior nem risco comercial e que leve à injustiça ou frustração do 

propósito do contrato. Em relação ao primeiro, o autor explana que devem ser eventos fora do 

controle da parte em desvantagem, podendo incluir atos do governo, guerras e desastres 

naturais. Segundo, que a alteração deve ocorrer após a conclusão do contrato. Em sequência, 

o evento deve ser imprevisto no momento da conclusão, não estar na esfera do risco comercial 

nem da força maior e, por fim, modificar o contrato de uma forma injusta para a parte afetada. 

Enquanto a visão de Yang (2011, p. 1813-1814) elenca como elementos, a ocorrência de 

evento que altere as circunstâncias ter ocorrido após a conclusão do contrato e antes da 

execução estar completa, ser externo às partes, imprevisível, e ter o contrato se tornado 

excessivamente oneroso. 

Quanto aos efeitos, uma parte que deseje requisitar a hardship deverá ingressar com 

uma ação junto à corte chinesa solicitando a adaptação contratual ou sua rescisão (DING, 

2018, p. 321). Chang (2012, p.15) complementa que em casos de hardship as partes podem 

realizar as renegociações, com o intuito de resolver o desequilíbrio por iniciativa própria. 

Porém, do texto do artigo 26, não há a obrigação de renegociação, sendo possível às partes 

automaticamente ingressar com ação junto ao corte. Ainda ressalta que, apesar do ingresso da 

ação, faz parte da cultura chinesa combinar a mediação com o litígio, e o guia da SPC instrui 

as cortes a estimularem as partes a conduzirem novas negociações e adaptarem o contrato. 

Apenas após a falha das negociações é que a corte poderá rescindir ou adaptar o contrato. 

Por sua vez, Yang (2011, p. 1818) entende que ainda existe dúvida sobre a liberação da 

parte em caso de hardship sobre o pagamento de perdas e danos. Já Chang (2012, p. 18) 

entende que a doutrina da change of circumstances trata apenas da recuperação do equilíbrio 

contratual, não liberando a parte de sua performance nem do pagamento de perdas e danos. Já 

no que condiz à mudança de circunstância que ocorre após a parte já estar em mora, não há 

previsão junto ao artigo 26 da II Interpretação. Porém a opinião de Ding (2018, p. 321) é de 

que o texto do artigo deve ser lido de forma a excluir a hardship caso tenha ocorrido atraso no 

cumprimento da performance contratual. 
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Dessa forma é possível compreender que na China a doutrina correspondente à hardship 

será encontrada junto à change of circumstances. Ademais, a essa doutrina possui influência 

de instrumentos do direito internacional como a PICC, porém sua tratativa junto ao artigo 26 

da II Interpretações da SPC é mais estrito e não fornece o mesmo rol informativo, como sobre 

a necessidade de renegociação e notificação. Serve essa doutrina como forma de reencontrar o 

balanço de contratos que estejam desequilibrados devido a evento externo, imprevisto e 

irresistível. Assim, o contrato não pode ter se tornado impossível, mas sim excessivamente 

oneroso, sendo aceito apenas eventos originados após à conclusão do contrato. 

 

4.5 Comparativo 

 

Da análise inicial sobre o entendimento uniformizado da hardship, foi possível 

compreender que essa é a vertente mais moderna daquelas cláusulas que tratam sobre a 

adaptação contratual, sendo identificado por parte da doutrina como a concepção 

contemporânea da rebus sic standibus. O conceito surge junto à prática dos contratos 

internacionais, uma vez que muitos ordenamentos jurídicos não reconhecem a rebus sic 

standibus ou a teoria da imprevisão e, por isso, muitas vezes causa estranheza aos operadores 

do direito por fugir dos padrões domésticos. 

Ainda que não haja unanimidade quanto ao conceito de hardship, é possível identificar 

como elementos da mesma a externalidade, a imprevisão e o caráter fundamental da alteração 

frente ao contrato. Ou seja, a ocorrência de um evento externo e imprevisto não torna a 

obrigação impossível, como na força maior, mas sim, excessivamente onerosa para uma das 

partes, de forma a arruinar o equilíbrio econômico do contrato. 

Assim sendo, elaborou-se a tabela abaixo para melhor analisar a ocorrência da hardship 

junto aos instrumentos internacionais da PICC, ICC, CISG e se há a previsão da mesma nos 

ordenamentos jurídicos brasileiro e chinês; 

 

 PICC ICC CISG Brasil China 

Dispositivo 

legal 

Art. 6.2.2; Cláusula Mo-

delo da ICC; 

Art. 79; Art. 479 a 480 e 

317 do CC; 

Art. 26 da II In-

terpretação da 

Suprema Corte 

Chinesa sobre a 

LC; 

Termo utilizado Hardship Hardship Impedimento Resolução por Change of cir-
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onerosidade 

excessiva 

cunstances  

Requisitos 

essenciais 

Alteração funda-

mental no equilí-

brio do contrato, 

imprevisibilidade, 

externalidade, 

superveniente à 

conclusão do 

contrato; 

Onerosidade 

excessiva, 

imprevisto 

quando da 

conclusão do 

contrato, ex-

ternalidade, 

não pode ser 

razoavelmente 

superado; 

Irresistibilidade, 

imprevisão, 

externalidade e 

o nexo causal; 

Onerosidade 

excessiva, 

evento super-

veniente, extra-

ordinário, im-

previsível, 

desequilíbrio. 

Circunstâncias 

objetivas 

(fundamentais), 

mudança das 

circunstâncias 

(imprevisibi-

lidade e exter-

nalidade) su-

pervenientes à 

conclusão do 

contrato e efei-

tos da mudança 

nas circunstân-

cias (onerosi-

dade excessi-

va); 

Efeitos Requisitar rene-

gociação e adap-

tação contratual; 

Obrigação de 

renegociar; 

Liberação das 

partes do pa-

gamento de 

perdas e danos. 

Não há previsão 

sobre a renego-

ciação; 

Resolução con-

tratual, possibi-

lidade de rene-

gociação junto à 

corte. 

Não há previ-

são para rene-

gociação; Soli-

citação junto à 

corte para 

adaptação ou 

rescisão contra-

tual;  

Observações Em falha na ne-

gociação não há 

rescisão automá-

tica, necessidade 

de recorrer a 

corte. 

Permissão para 

inclusão de 

lista de even-

tos. 

Não apresenta o 

termo hardship, 

preterido o 

termo impedi-

mento. Aceita-

ção da doutrina 

para sua inclu-

são no escopo 

do artigo. 

Encontra-se 

junto da resolu-

ção e não adap-

tação contratual, 

muito mais 

próxima da 

rebus sic standi-

bus do que da 

hardship. 

Ainda que não 

obrigatória a 

renegociação, é 

culturalmente 

estimulada a 

resolução por 

esse meio atra-

vés da media-

ção. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diferente da análise da force majeure, por conter aspectos contemporâneos e ter sua 

origem junto à prática contratual internacional, é possível identificar da análise do quadro 

acima exposto sobre a hardship que os entendimentos sobre esta são diversos. Desse modo, os 
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elementos constitutivos são expressados de diferentes formas, ainda que possam ser 

identificados pontos de convergência, como a ocorrência de evento imprevisto e externo que é 

superveniente à conclusão do contrato e que causou desequilíbrio à relação contratual de 

forma a tornar o contrato excessivamente oneroso para uma das partes. 

Na PICC e na cláusula modelo da ICC a mesma é tratada com a terminologia hardship e 

se aproximará melhor da forma que esta se encontra em contratos internacionais.  Ambas 

apresentam a hardship como possibilidade de renegociação e adaptação contratual, sendo a 

renegociação obrigatória na cláusula modelo da ICC. Não é possível encontrar esta mesma 

previsão junto aos demais, ainda que no caso chinês essa possa ocorrer durante a mediação 

prévia à corte e no caso brasileiro durante o processo. 

Quanto à CISG, a doutrina entende que a hardship está inclusa junto ao escopo do 

artigo 79, o mesmo que trata sobre a force majeure, e assim sendo, os elementos se mantém 

os mesmos para a identificação da força maior, sendo eles a irresistibilidade, 

imprevisibilidade, externalidade e comprovação do nexo causal. Ou seja, a parte deverá 

provar que através de um evento que era imprevisto, externo e irresistível foi gerado um 

desequilíbrio contratual que impede o cumprimento do previamente compactuado. Como 

efeito, nesse há a liberação quanto a perdas e danos.  

No caso brasileiro a mesma se encontra junto a parte que trata sobre a resolução 

contratual, sendo a renegociação uma possibilidade, ainda que realizada junto à corte e não 

calcada na autonomia da vontade das partes. Nesse contexto, por estar presente junto à 

resolução, é apontado pela doutrina que a mesma se aproxima mais da concepção da rebus sic 

standibus do que da hardship, pois a última visa à adaptação contratual e não sua rescisão. 

Por sua vez, no que tange à change of circumstances chinesa é possível identificar a 

influência da PICC. Ainda que o texto legal seja diverso da PICC, os mesmos elementos 

constituintes da hardship podem ser encontrados. Diverge da PICC, no entanto, ao não prever 

a renegociação em seu texto, ainda que sirva como forma de adaptação ou rescisão contratual, 

que deve ser demandada através da corte. 

Outrossim, é natural que sejam encontradas discrepâncias ao analisar esses diferentes 

dispositivos, pois, como foi ressaltado, além de atual, a hardship não surgiu de disposições 

vinculadas aos direitos domésticos, e sim da prática do comércio internacional. Também é 

importante destacar que, pela hardship ser entendida como um dispositivo vinculado à 

adaptação contratual e distante dos ordenamentos domésticos, o entendimento contido no 

ordenamento brasileiro é o que mais se afasta da concepção uniformizada, uma vez que trata 

sobre a resolução através da corte.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Em um mundo onde os países estão cada vez mais integrados, e onde o comércio 

internacional desenvolve importante papel, ressalta-se a importância do estudo dos contratos 

internacionais e de como estes sobrevivem nesse dinâmico cenário. Ainda que os contratos, 

quando de sua formação, objetivem sua extinção com o cumprimento das obrigações, e 

tenham sua base junto ao princípio do pacta sunt servanda, sabe-se que estes estão sujeitos às 

mais diversas imprevisões que podem alterar o rumo do pactuado. 

Nesse sentido, as imprevisões podem ser dos mais diversos moldes, tais como crises 

econômicas, crises governamentais, catástrofes naturais, entre outros fatores, e como resposta 

a estas, são encontradas junto à force majeure e a hardship a possibilidade de inclusão de 

cláusulas que venham a resguardar a justiça aos contratos. Assim, ainda que essas cláusulas 

atualmente possuam ampla aceitação e abordagem na contratação internacional, não é 

possível encontrar um conceito único junto aos ordenamentos jurídicos domésticos, bem 

como a sua presença em instrumentos de soft law internacional apresentará diferentes 

conceitos, requisitos e efeitos.  

Ademais, derivado do contexto da expansão da integração econômica dos países, a 

importância do comércio internacional, dos contratos vinculados a estes, e os efeitos gerados 

por eventos imprevisíveis, foi proposto através deste estudo analisar o entendimento de ambas 

as cláusulas de forma a identificar qual a tratativa dada para cada uma delas junto aos 

ordenamentos brasileiro e chinês, bem como se estes vão de encontro com o exposto em 

instrumentos internacionais, como a PICC, as cláusulas modelo da ICC e a CISG. 

A opção por analisar a China parte desta ser o maior parceiro comercial do Brasil, sendo 

responsável por importante parcela de nossa movimentação comercial. Isso faz com que seja 

importante compreender as instituições e formas de pensar o Direito junto a esse país. Além 

do mais, ainda que o estudo se proponha a focar em contratos que versem sobre a compra e 

venda de mercadorias, as quais são regidas pela CISG e à qual ambos os países são signatários. 

Assim, sabe-se que a Convenção é baseada na ampla autonomia da vontade e as partes podem 

optar por afastá-la, preferindo adotar o direito doméstico de uma das partes ou ainda outro 

conjunto de normas aplicável. Aqui então se encontra a importância em identificar o 

entendimento doméstico dessas cláusulas ou de outros instrumentos internacionais, uma vez 

que estes podem ser utilizados pelas partes.  
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 Assim sendo, o estudo procurou responder ao problema sobre o qual é o entendimento 

das cláusulas de force majeure e hardship junto aos ordenamentos jurídicos brasileiro e 

chinês no que tange aos contratos de compra e venda de mercadoria, bem como comparar 

estes aos três principais instrumentos internacionais que versem sobre este tipo de contrato, 

sendo eles a PICC, as cláusulas modelo da ICC e, por fim, junto à própria CISG. Como forma 

de atender ao objetivo central e responder ao problema, o primeiro capítulo se propôs a 

identificar o conceito de contrato, sua vertente internacional e quais os entendimentos dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro e chinês quanto aos princípios da obrigatoriedade, 

liberdade contratual, boa-fé e ordem pública.  

No decorrer desse capítulo foi possível identificar que ainda que possuam raízes 

históricas extremamente diversas, de modo que o Direito Brasileiro possui tradição europeia e 

canônica e o Direito Chinês tradição confucionista e legalista, na atualidade, e no que condiz 

às concepções referentes a contratos, os dois possuem mais afinidades do que divergências. A 

China a partir de 1978 começou um longo processo de modernização legislativa com base nos 

moldes internacionais e, assim sendo, sua atual legislação que versa sobre os contratos se 

aproxima em muito das concepções ocidentais. 

Todos os princípios aos quais o estudo procurou abordar foram encontrados e 

reconhecidos em ambos os ordenamentos, sendo ponto de divergência apenas a opção chinesa 

em tratar a liberdade de contratar pelo termo voluntariedade, o que em prática não produz 

maiores efeitos. Ademais, também foi possível identificar divergência no que diz respeito às 

normas de solução do conflito de leis, uma vez que na China há a liberdade de escolha para as 

partes da lei material que irá reger os contratos, e no Brasil a mesma só é permitida caso o 

contrato possua cláusula arbitral ou esteja sob a regência do CIDIP V do Mercosul. 

Em um segundo momento, o estudo se propôs a apresentar três importantes 

organizações internacionais e os instrumentos desenvolvidos por estas para uniformizar o 

direito do comércio internacional. Assim, a análise iniciou-se com o Instituto Internacional 

para a Unificação do Direito Privado – UNIDROIT, que é uma organização internacional 

independente, ou seja, ainda que os Estados façam parte de sua estrutura, a entidade possui 

independência deles. Por sua vez, o instrumento desenvolvido por esta e analisado foi a PICC, 

uma soft law que representa um restatement dos princípios e regras dos contratos 

internacionais e que traz prerrogativas sobre a force majeure e a hardship.  

Em sequência foi analisada a Câmera Internacional de Comércio, organização 

internacional não governamental formada por representantes dos mais diversos setores e 

corporações privadas.  Junto a essa instituição foram apresentadas as cláusulas modelo que 
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também apresentam tratativas sobre a force majeure e a hardship, outro instrumento de soft 

law o qual pode ser incorporado aos contratos expressamente ou através de citação. 

Ainda foi apresentada a UNCITRAL, órgão da ONU que busca a uniformização do 

Direito Comercial Internacional e que é responsável pela CISG, instrumento de hardlaw no 

formato de tratado-lei. Mesmo essa convenção não trazendo expressamente os termos force 

majeure e a hardship, é pacificado junto à doutrina que os mesmos são encontrados sob 

escopo do artigo 79 que trata sobre os impedimentos na execução do contrato.  

Da análise dessas organizações é possível compreender que ainda que cada uma possua 

características distintas, o que reflete na produção de seus instrumentos, sendo os dois 

primeiros de soft law e o último apenas uma hardlaw, todas buscam a uniformização do 

Direito Comercial Internacional de forma a transmitir maior segurança jurídica às partes. Da 

mesma forma, todos buscam se afastar dos direitos domésticos adotando linguagens neutras 

de modo a atender o interesse de ambas as partes de um contrato internacional de forma 

imparcial. 

Por fim, o último capítulo trouxe a análise comparada da force majeure e da hardship 

junto aos ordenamentos brasileiro e chinês e frente à PICC, as cláusulas modelo da ICC e da 

CISG. A primeira análise comparada se pautou junto à force majeure, instituto de longa data, 

que desde o Direito Romano traz a exceção à obrigatoriedade do contrato frente a eventos que 

sejam imprevisíveis, irresistíveis e externos tragam a impossibilidade no cumprimento do 

contrato. Os três primeiros sendo elementos tidos como clássicos, e a impossibilidade como 

um resultado deste.  

Em sequência, foi buscado o entendimento desse instituto junto aos instrumentos de 

uniformização do Direito Internacional e ao ordenamento jurídico brasileiro e chinês, 

buscando identificar se os mesmos trazem dispositivos legais que tratassem sobre o assunto. 

Assim, caso haja sua presença, quais os requisitos para sua configuração, a necessidade ou 

não de notificação e se a impossibilidade era essencial para esse entendimento. 

Dessa análise foi possível compreender que os requisitos para a invocação da force 

majeure contidos na PICC e na cláusula modelo da ICC refletem os requisitos clássicos. Por 

sua vez, a CISG, além de não trazer o termo force majeure e sim o termo “impedimento”, 

acrescenta aos elementos clássicos a necessidade da comprovação do nexo causal. No que 

tange ao ordenamento chinês, o texto legal preferiu tratar da impossibilidade frente à 

externalidade. No entanto, esse elemento da impossibilidade é reconhecido como sendo 

essencial para a doutrina.  
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Uma maior divergência foi encontrada junto ao ordenamento brasileiro, que além de 

adotar os termos força maior e caso fortuito, e não a vertente francesa, traz em seu texto legal 

expresso apenas o requisito da externalidade. Junto à doutrina é então possível compreender 

que se faz requisito a impossibilidade objetiva. Ou seja, diferentemente dos demais analisados, 

em que muitas vezes a impossibilidade não é sequer citada, no ordenamento brasileiro a 

mesma é preferida frente à imprevisibilidade. Ressaltando que essa impossibilidade deve ser 

externa às partes e ocorrer sobre o fato necessário o qual a parte não pode evitar ou impedir. 

No que tange à necessidade de notificação, todos os ordenamentos expressamente 

requerem a ocorrência da mesma, com exceção do ordenamento brasileiro. Ainda que em caso 

de força maior dificilmente a parte deixará de notificar o acontecimento a sua contraparte. 

Já a segunda metade do capítulo final trouxe então a hardship, uma cláusula oriunda da 

prática contemporânea dos contratos internacionais, e tida por muitos como a vertente 

contemporânea da rebus sic standibus. Essa cláusula em muito se assemelha com a force 

majeure, pois novamente lida com a imprevisão em contratos de longa duração. Porém não há 

vínculo com a impossibilidade, e sim com um grave desequilíbrio que altera a justiça do 

contrato. Ademais, a hardship busca adaptar o contrato e não a rescisão, como na cláusula 

anterior.  

Novamente foi realizada uma análise comparada junto aos instrumentos de 

uniformização do Direito Comercial Internacional e, posteriormente, a busca pela mesma 

junto aos ordenamentos domésticos da China e do Brasil. Dessa análise buscou-se identificar 

o dispositivo legal que traz a hardship ou doutrina equivalente, o termo utilizado, os 

requisitos para sua configuração e seus efeitos.  

Outrossim, a PICC e a cláusula modelo da ICC apresentaram convergência adotando o 

termo hardship, em concordância com a prática contratual internacional. Porém, quando da 

análise de seus requisitos há divergência em sua exposição e termos adotados. Ambos 

informam a necessidade de ser um evento ocorrido após a conclusão do contrato, que seja 

externo às partes e imprevisto, mas a PICC trata esta como uma alteração fundamental no 

equilíbrio do contrato, enquanto a cláusula modelo o trata como onerosidade excessiva. Em 

efeitos práticos não há maiores diferenças além da opção terminológica. 

Novamente a CISG não irá trazer o termo hardship, sendo necessário analisar a mesma 

junto ao rol do artigo 79. Desse modo, atualmente é aceito pela doutrina de que esse instituto 

é abraçado pelo artigo e, assim sendo, seus requisitos são os mesmos da force majeure, a 

irresistibilidade, imprevisibilidade, inevitabilidade e o nexo causal. 
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Quanto ao ordenamento brasileiro, o mesmo traz dispositivo similar à hardship junto ao 

artigo 479 e 480 do CC, o qual trata da resolução por onerosidade excessiva. Parte da doutrina 

irá defender que esta se aproxima mais da rebus sic standibus do que da hardship, uma vez 

que a segunda tem o intuito de renegociação e adaptação do contrato, o que não acontece no 

ordenamento brasileiro por se encontrar junto às formas de resolução. Ainda assim, há a 

possibilidade de as partes realizarem a renegociação através da corte. Além disso, seus 

requisitos ainda que apresentados de forma diversa, em muito se aproximam com aqueles da 

PICC e da ICC, sendo eles uma onerosidade excessiva que cause desequilíbrio contratual e 

seja oriunda de evento imprevisível, extraordinário e superveniente a conclusão do contrato. 

Por fim, o ordenamento chinês trouxe a hardship junto ao artigo 26 da Segunda 

Interpretação da Suprema Corte Chinesa sobre a Lei Contratual, tratando-a como change of 

circunstances. Outrossim, essa interpretação sofreu grande influência da PICC e, por isso, 

ainda que seu texto traga termos diversos é possível identificar os mesmos requisitos. 

Enquanto no que tange à necessidade de renegociação, ela é apresentada apenas junto à 

PICC e à cláusula modela da ICC, na qual a mesma é obrigatória. Já nas demais, não há a 

necessidade de renegociação, ainda que a mesma possa ser realizada junto à corte ou 

estimulada através da mediação, como no caso chinês, para que a rescisão contratual seja 

evitada, e durante o processo no caso brasileiro. Desse modo, através das análises comparadas, 

foi possível compreender que o instituto da force majeure possui um entendimento muito 

mais uniformizado do que a hardship, seja pela sua maior presença na história, ou por esta ter 

sido originada em ordenamentos domésticos e não da prática, como é o caso da segunda. 

Da mesma forma, ainda que haja distorções entre os requisitos da hardship, parece que 

a mesma continuará em constante mudança e sob discussão, uma vez que o cenário 

internacional é repleto de incertezas, as quais podem transformar um contrato em uma 

obrigação injusta. Assim, é aqui que a cláusula de hardship pretende atuar de forma a 

renegociar e reestabelecer o equilíbrio dos contratos. 

A importância deste estudo, então, encontra-se em apresentar duas cláusulas que podem 

em muito auxiliar as partes que desejem se contratar internacionalmente, seja em contratos 

sob o escopo da CISG, ou do entendimento doméstico para os casos em que a convenção seja 

afastada. Desse modo, quanto maior for a vida do contrato no cenário internacional, maior 

será a importância dessas cláusulas, seja como forma de buscar a rescisão ou a adaptação 

contratual, uma vez que ninguém deve ser obrigado a performar o impossível, ou assumir uma 

onerosidade desproporcional àquela que se submeteu quando da conclusão do contrato. 
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No que tange à China, por ter dispensando grande esforço nas últimas décadas no que 

em se adequar e ser reconhecida como uma economia de mercado, deixa a impressão de que, 

na atualidade, o seu ordenamento jurídico é mais moderno, não apenas pelas normas que 

tratam sobre contratos estarem em instrumentos de publicação recente, mas também por estes 

estarem em convergência com as mais recentes tratativas sobre esse tema no que tange ao 

Direito Internacional. Assim, por ser um grande parceiro comercial de diversos países, será 

interessante notar em um estudo futuro quais foram as tratativas dadas a contratos 

internacionais no que tange às cláusulas de force majeure e hardship frente à atual crise na 

saúde do país causada pelo Covid19. 

Quanto ao Brasil, é de nossa opinião que a vigência da CISG ainda é recente, e assim 

sendo caberá a estudos futuros a realização de análises quanto aos julgados em que a CISG 

seja a lei material aplicável e nos quais sejam analisadas a force majeure e a hardship. 

Atualmente esses dados ainda são escassos e por vezes é opção das partes, por falta de 

familiaridade com a Convenção, decidir por afastá-la em detrimento do direito doméstico. 

Dessarte, conclui-se, por fim, que ao contratar internacionalmente, deve-se preferir por 

normas internacionais tais quais as apresentadas neste estudo, pois estas foram 

cuidadosamente elaboradas de forma a se afastar de quaisquer ordenamentos domésticos, 

trazendo um caráter neutro e tendo sua origem junto à dinamicidade do cenário internacional. 

É claro que em um primeiro momento a afinidade com o o ordenamento nacional traz 

conforto, porém ao analisar sob o viés da contraparte, ou vice e versa, este pode trazer 

insegurança jurídica às partes e dúvidas sobre como interpretar o contrato. 
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