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Resumo:  O presente trabalho, busca traçar aspectos relevantes aos contratos 
internacionais do comércio, apresentando suas particularidades e cláusulas 
pertinentes que visam trazer segurança jurídica à relação contratual, além de 
demonstrar as vantagens da utilização da arbitragem, como meio de solução de 
conflitos, através da cláusula compromissória e convenção arbitral, 
demonstrando ser um meio eficaz, hábil e seguro de resolução de controvérsias. 
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Abstract:  This present work seeks to trace the relevant aspects to international 
trade agreements, showing their particularities and relevant clauses aimed at 
bringing legal certainty to the contractual relationship, in addition to 
demonstrating the advantages of the use of arbitration as a means of conflict 
resolution through arbitration clause and the arbitration agreement and proving 
to be an effective means, skilled and safe resolution of disputes. 
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1. INTRODUÇÃO 

As transações comerciais atualmente não se prendem as 

fronteiras nacionais, e em virtude disso, nasceu a necessidade e importância das 

normas jurídicas que visem garantir direitos e obrigações pactuadas nas 

relações comerciais internacionais. É nos contratos a forma pela qual se 

concretizam os negócios e se cria a maioria das obrigações. 

A presença dos contratos na sociedade é tão ampla a ponto de 

se dizer que não há negócios sem os contratos. E esse panorama não se 

diferencia nas contratações internacionais. Este acordo de vontades deve 

obedecer alguns princípios e regras do ordenamento jurídico no âmbito interno 

como internacional. 

Assim como toda relação negocial há se prever as possibilidades 

de conflitos e um meio para resolve-los, desta forma buscou-se demonstrar a 



possibilidade da sua resolução através da arbitragem, demonstrando os seus 

aspectos fundamentais, seus obstáculos e suas vantagens, apresentando as 

suas vantagens nas relações negociais internacionais. 

Quanto à metodologia empregada, foi utilizado o método 

indutivo, que é um tipo de raciocínio ou argumento que parte de uma premissa 

particular para atingir uma conclusão universal. É o processo pelo qual, dadas 

diversas particularidades, chega-se a uma generalização. Assim, pode-se dizer 

que o raciocínio indutivo é um argumento no qual a conclusão tem uma 

abrangência maior que as premissas. É um método responsável pela 

generalização, isto é, partimos de algo particular para uma questão mais ampla, 

mais geral.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLOGICO 

O contrato era, segundo os romanos, a principal fonte das 

obrigações, podendo a obrigação ser traduzida como ônus de prestar o que foi 

acordado, sob pena de o infrator ser acometido de punições. 1 

Em contrapartida, o contrato na atualidade, faz parte do dia-a-

dia dos cidadãos, seja em sua relação com o Estado, seja com outros membros 

da sociedade, e que sofreu ao longo do tempo grandes mudanças e influências 

políticas, sociais e econômicas.  

O contrato é um negócio jurídico bilateral e voluntário, ou seja, 

ele exige o consentimento livre e esclarecido dos envolvidos, que também devem 

ser capazes de assumir obrigações entre si e perante o Estado. 2 

No direito, de modo geral, e mais especificamente no direito dos 

contratos, os princípios são normas norteadoras que auxiliam na formulação das 

obrigações, bem como em sua interpretação, nos casos de divergência entre as 

partes por ocasião da execução do negócio jurídico. São normas jurídicas tão 

válidas e importantes quanto qualquer lei, tratado, decreto ou resolução. 

De acordo com a Teoria Geral das Obrigações os princípios 

aplicáveis aos contratos em geral, inclusive os internacionais são: Princípio da 

                                                      
1 ANNONI, Danielle. Introdução ao Direito Contratual no cenário internacional. Curitiba: ed. 
IBPEX, 2009, p.24. 
2 ANNONI, 2009, p.21. 



Autonomia da Vontade, da Ordem Pública e da Obrigatoriedade do Contrato 

entre as Partes3.  

O primeiro deles, e o mais característico desse instituto, enuncia 

a possibilidade de as partes pactuarem segundo seus próprios interesses, no 

sentido de possuírem a liberdade de escolher a lei aplicável que melhor se 

encaixar nas especificidades da situação, solucionar os eventuais conflitos e 

proporcionar a desejada segurança jurídica, respeitando sempre as normas 

internacionais e a ordem pública4.  

Os contratos internacionais decorrem do intercâmbio entre 

Estados e pessoas, ou seja, da evolução do comércio internacional, que decorre 

do desdobramento dos meios de transporte e do contínuo intercâmbio de 

mercadorias e serviços. Identifica-se por sua extraterritorialidade, uma vez que 

ultrapassa as fronteiras dos próprios Estados. Os contratos internacionais 

efetivam-se, na prática, pelas regras estabelecidas no âmbito da lex mercatoria5. 

O contrato internacional tem elementos que o aproximam do 

contrato estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que também 

é definido como sendo um acordo de vontades que visa apontar um objetivo, a 

diferença fundamental está no fato de que no contrato internacional as cláusulas 

concernentes à conclusão, capacidade das partes e o objeto se relacionam a 

mais de um sistema jurídico6. 

Os contratos que regulam as relações comerciais no âmbito 

internacional são instrumentos complexos que incluem em um só documento, 

informações relevantes sobre as condições da negociação, que vão além da 

informação do próprio produto, que são relacionadas ao transporte, seguro e 

meios de pagamento, além de estabelecer a divisão dos ônus por serviços 

portuários e custos alfandegários, sem esquecer de eventuais obrigações 

adicionais, tais como a preparação de documentos e licenças governamentais, 

                                                      
3 DI LORENZO, Carlos Alberto. Direito Internacional público e privado. São Paulo: Rideel, 2011, 
p. 145. 

4 DI LORENZO, 2011, p.145-146. 
5 Lex mercatória é o nome que se costuma dar ao conjunto de princípios, costumes, instituições 
e regras com origem em diversos focos, e que se caracterizam por serem inspiradas e voltadas 
aos relacionamentos dos operadores do comércio internacional sem vinculação a qualquer 
direito nacional. BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais. São Paulo: lex Magister, 2011.  
6 ENGELBERG, Esther. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. Livraria do Advogado, 2007, 
p. 19. 



que se não inseridas no contrato poderão gerar complicações na hora da entrega 

e liberação do objeto pactuado.7 

E por este tipo de contrato estar inserido em um ambiente tão 

complexo e competitivo, exige-se dos profissionais uma expertise em várias 

áreas de conhecimento, tais como marketing, economia, administração, 

engenharia, direito, finanças, ente outras áreas.8  

Os contratos internacionais de comércio, por regularem a 

relação das partes sob vários aspectos, torna-o um instrumento fundamental 

dotado de grande importância na relação negocial. E por isso, deve ser redigido 

de forma cuidadosa e com cautela, com a finalidade de evitar eventuais 

desentendimentos futuros, servindo também como roteiro da vontade inicial das 

partes durante a negociação. 

As cláusulas dos contratos internacionais, possuem 

características peculiares em relação ao seu conteúdo e são como verdadeiros 

alicerces, que permitem sedimentar critérios interpretativos dos contratos 

internacionais, tais como: os dados físicos, técnicos e materiais da negociação.9  

Esta liberdade de contratar vai então possibilitar que as partes 

contratantes possam determinar no momento de formação do contrato, qual será 

a legislação que a ser utilizada, quais os princípios inerentes a esta legislação 

ou contratação, quais os usos e costumes, ou ainda, escolher simplesmente pelo 

uso da equidade.  

A arbitragem internacional é aquela que busca dirimir um conflito 

cujas partes são domiciliadas em países diversos. Consiste, nas palavras de 

Casella “numa atividade em expansão dentro de uma economia globalizada: 

transformou-se em uma jurisdição de direito comum nas relações econômicas 

internacionais e privadas”.10  

O instituto da arbitragem ganha real importância em face às 

morosas e complexas causas levadas ao Judiciário, até como forma alternativa 

                                                      
7 MARTINS, Adler. Cláusulas essenciais dos contratos internacionais de compra e venda. 2007. 
8 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues. Direito do Comércio Internacional: aspectos 
fundamentais. São Paulo, Lex Editora, 2004. p. 204 
9 Ibidem, p. 199. 
10 CASELLA, Paulo Borba. Arbitragem: a nova lei brasileira e a praxe internacional. São Paulo: 
Editora LTR, 1996, p. 37. 



de resolução dos conflitos, colocada ao lado da jurisdição tradicional. 

 

3. CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou demonstrar a importância do 

contrato nas relações comerciais na esfera internacional, demonstrando a 

necessidade que se deve ter em relação a sua elaboração, devendo ser bem 

organizado, equilibrado e composto de cláusulas que logrem transcrever a 

vontade real dos contratantes e salvaguardando os seus interesses, tendo em 

vista ser o maior instrumento jurídico dessas negociações. 

Mostrou-se a relevância que possuem ante ao cenário 

internacional, pois eles servem como guias da direção, além de ser um dos 

mecanismos de proteção para os contratantes, pois nele definem-se direitos e 

obrigações mútuos. 

Buscou-se também, demonstrar as vantagens que a arbitragem 

traz na solução de litígios decorrente dessas negociações, em comparação aos 

tribunais judiciais, especialmente em função da supremacia da autonomia da 

vontade das partes, da sua rapidez e menor custo, além da possibilidade de ser 

mantido sigilo da questão em debate. 
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