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                    Aos 26 dias do mês de agosto de 2020, às 20 horas e 04 minutos, foi realizada a sexta reunião 

ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB Bauru/SP, 

através da plataforma Zoom de reuniões virtuais. Estavam presentes os membros efetivos, a Presidente 

da Comissão Dra. Letícia Rodrigues de Souza, a Vice-presidente Dra. Amanda Thereza Lenci Paccola, a 

Secretária Dra. Natalia Rosa de Oliveira, Dr. Sérgio Saliba Murad e Dra. Ana Carolina Craveiro. Bem como 

os membros consultores internacionalistas Fábio Ferreira Andrade e Maiara Bezera da Silva. Iniciados 

os trabalhos, a Presidente da Comissão realizou a abertura da reunião, cumprimentando a todos. Em 

seguida foi apresentada a ata da reunião anterior pela secretária Dra. Natalia, posta em discussão e 

votação, e posteriormente aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE - Na sequência,  a Presidente da 

Comissão reafirmou a possibilidade de os membros da comissão estenderem convites a interessados 

nos temas relativos a direito internacional e apoiarem a divulgação da comissão também para 

estudantes de Relações Internacionais. ORDEM DO DIA – Quato às questões administrativas, a 

presidente relatou a continuidade das reuniões virtuais enquanto durar a pandemia,  informou que as 

questões já discutidas na reunião administrativa do semestre estão sendo organizadas para serem 

praticadas, e abriu a palavra para os participantes sugerirem temas para debates, em especial sobre o 

panorama atual sobre o Brasil e brasileiros no contexto internacional. SUGESTÕES E COMUNICAÇÕES 

DOS PRESENTES. O Dr. Sérgio destacou a repercussão das eleições nos EUA, sua importância e possível 

influência no panorama mundial, além do fato das norvas formas de votação em decorrência da 

pandemia. Relatou também possíveis reflexos da crise econômica para pequenos e médios empresários. 

Houve concordância dos membros sobre a sugestão do tema, e o Sr. Fábio e a Dra. Letícia sugeriram 

abordagem sobre o sistema de votação nos EUA e outros locais. Foi ainda sugerido pela Dra. Amanda e  

Sr. Fábio outros temas relacionados com eleições americanas. EXPEDIENTE - De forma contínua, foi 

reiterado a todos o horário de funcionamento da OAB Bauru e as ações da Seccional Bauru. Foi 

destacado pela presidente a qualidade e aprofundamento do curso de inglês jurídico ministrado pela 

ESA que teve participação de membros da comissão, que foi além do idioma e estudou direito 

comparado. Informados os próximos eventos da OABonline: 1º Simpósio de Bioético e Biodireito a 

realizar-se no período de 31 de agosto a 03 de setembro e o curso ofertado pela ESA Bauru sobre 

Contratos Empresariais com início em 10/09 do presente ano.  DEBATE TEMÁTICO - Findo esse primeiro 

momento da reunião, foi iniciado o debate sobre o tema: “REFLEXOS DA PANDEMIA NOS CONTRATOS 

INTERNACIONAIS”. A Presidente Dra. Letícia introduziu o tema dizendo que o surto de Covid-19 já 

causou muitos impactos no comércio mundial, afetando ambos os lados da economia global: da oferta 

e da procura, e a curto e longo prazo vivenciaremos consequências da atual pandemia para o comércio 

internacional. O impacto da pandemia é visível em diversos setores, pois gerou consequências por 

exemplo em produções devido a interrupções em cadeias de abastecimento e em setores de serviços 

internacionais. Dentre os efeitos da pandemia nas transações comerciais internacionais, há as 

restrições, promulgadas em vários países em resposta à covid-19, bloqueios e limitações comerciais, 



que têm impacto nos contratos internacionais de forma significativa, fazendo com que muitas partes 

deixem de cumpri-los e alegem, por exemplo a existência de  força maior. Muitos governos e 

corporações tomaram medidas restritivas e voluntárias (proibições de viagens, proibição de reuniões e 

a suspensão de comércios não essenciais). Medidas estão sendo tomadas, e com base em seus efeitos 

sistêmicos podem impactar inclusive direitos humanos, pois os efeitos são onipresentes, pois embora 

temporárias, podem vigorar até que a pandemia seja suficientemente mitigada, sendo que os efeitos 

podem perduram posteriormente. Podemos dizer que em todas as jurisdições, surge a questão quanto 

ao impacto de covid-19 sobre a capacidade das partes para cumprir devidamente as suas obrigações 

contratuais. Como são normalmente regulados os contratos? Como pode ser consideradas 

as  responsabilidades por perdas e danos? Como são consideradas as cláusulas de força maior que tende 

a excluir a responsabilidade da parte pelo incumprimento? As cláusulas oferecem às partes formas de 

preservar sua relação contratual? Quais serias possíveis soluções jurídicas, a nível global para lidar com 

o impacto da covid-19 nas transações comerciais internacionais? Há alternativas destinadas a preservar 

o contrato, ou seja, o dever de renegociar os termos da transação?  Após, o tema foi exposto pela Dra. 

Ana Carolina Veríssimo Craveiro, que é advogada, bacharel em direito pelo Instituto de Ensino Superior 

de Bauru, MBA em Gestão Tributária na Intituição Toledo de Ensino e membro efetivo desta comissão. 

A Dra. Ana Carolina, após agradecimentos, iniciou sua apresentação, conceituando contrato 

internacional como “um negócio jurídico bilateral pluriparticipativo pautado nos princípio da automia 

de vontade e do consensualismo, mas principalmente, oriundo de processo econômico de consolidação 

do regime capitalista”. E discorreu: no ponto de vista da legislação brasileira os contratos internacionais, 

embora existentes desde a primeira Constituição e do Código Comercial, que englobavam leis 

portuguesas, apenas foram de fato regulamentados em 1917, quando a matéria ganhou maior atenção 

diante do surgimento da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), a qual já em 1942 trouxe grandes 

alterações ao tema, como por exemplo, a substituição do critério domiciliar em face da nacionalidade, 

alinhando, então, o Brasil aos demais países da América Latina. Por sua vez,  em março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), instituída pela Constituição da Organização Mundial da Saúde, 

foi internalizada no Brasil através do Decreto nº. 26.042/1948, no qual em seu artigo 1º dispõe que a 

função primordial deste órgão é “conduzir todos os povos ao nível de saúde mais elevado possível”. Em 

razão disso, diante do grave cenário decorrente da elevada disseminação geográfica por contaminação 

da Covid-19, no mês de março de 2020, reconheceu como Pandemia o contágio decorrente do Novo 

Coronavirus. Como medida preventiva orientou a adoção de várias políticas restritivas, dentre elas o 

isolamento social, paralisação de atividades não-essenciais e inúmeras outras que imediatamente 

geraram impacto nos investimentos e contratos firmados, tanto em âmbito nacional como 

internacional. Em âmbito internacional podemos citar o fechamento dos portos e aeroportos que 

ocasionaram no descumprimento dos prazos de entregas das contratações internacionais. A partir 

disso, passou-se a discutir a respeito de eventual responsabilização por perdas e danos daqueles que 

não conseguiram cumprir com as obrigações decorrentes do contrato internacional. A partir da grande 

inadimplência que se formou em razão da quarentena horizontal decorrente da pandemia e diante da 

necessidade de adequação das atividades para dar cumprimento às novas exigências sanitárias 

implementadas, iniciou-se a busca de saídas para driblar a responsabilização por perdas e danos ante o 

descumprimento de alguma das cláusulas previstas no contrato internacional. Dentre as medidas mais 

comuns, vê-se a solicitação de diferimento dos prazos, seja de entrega ou de eventual pagamento que, 

todavia, na maior parte dos casos não exime da responsabilidade por perdas e danos. Desse modo, 

alguns governos buscaram outras formas, como a utilização do instituto de Força Maior. A China, por 

exemplo, por meio do Conselho da China para promoção do Comércio (CCPIT), passou a emitir 

certificados de força maior (“Force Majeure Certificate) destinado, exclusivamente, as empresas 

chinesas envolvidas em disputas decorrentes de inadimplementos de contratos com parceiros 

estrangeiros. Mas será que o Certificado de Força Maior é suficiente para excluir a responsabilidade? 



Infelizmente a aplicação do referido certificado para exonerar as empresas da responsabilidade por 

perdas e danos pode não ser tão simples. Isso porque, em cenário global, nos deparamos com inúmero 

ordenamentos jurídicos com formas de aplicação diferente. No Brasil, por exemplo, existem regras 

específicas para aplicação do instituto de força maior, expressamente previstas no artigo 393 do Código 

Civil. No entanto, países guiados pela Common Law, exemplo o Americano, inexiste previsão em lei, 

motivo pelo qual é necessário que haja previsão expressa no contrato autorizando o instituto para 

justificar o descumprimento. Em razão disso, contratos regido pelas leis de países adeptos ao Common 

Law e sem previsão expressa no contrato do instituto de Força Maior, passaram a não aceitar os 

Certificados de Força Maior expedidos, gerando, assim, a responsabilização por perdas e danos da parte 

que descumpriu o acordo. A solução então encontrada para essas situações foi lançar mão do que a 

doutrina do Common Law chama de Teoria da Frustração ou “Frustration” , na qual, todavia, não basta 

a comprovação de dificuldade para dar cumprimento ao contrato, mas também se exige um evento 

superveniente forte o bastante para impedir que o contrato seja cumprido, isto é, exige um 

acontecimento essencial que impeça a continuidade do regular adimplemento do contrato, motivo pelo 

qual este instituto detém hipóteses muito limitadas e de difícil aplicação. Por outro lado, para os países 

(Brasil e alguns da Europa) com previsão expressa de aplicação do instituto de Força Maior, a aceitação 

desse certificado também pode não ser tão simples. É necessário comprovar a relação de causa e efeito 

entre a pandemia e o motivo que deu causa a impossibilidade de cumprimento do acordo. Mas não é 

só. Exige-se a comprovação de medidas que foram tomadas pela empresa, a fim de mitigar os efeitos 

causados pelo evento de Força Maior. E quanto aos Tratados Internacionais, podem excluir a 

responsabilidade por Perdas e Danos? Sim, existem Tratados que preveem a existência de situações de 

Força Maior. No entanto, as previsões somente serão aplicadas as partes que ratificaram o Tratado. 

Portanto, em um contrato internacional, se apenas uma das partes envolvidas é signatária, então, 

apenas esta poderá ser beneficiada com a excludente de responsabilidade por perdas e danos. Por outro 

lado, se ambas as partes forem signatárias, não há dever de indenizar, desde que cumpridos os 

requisitos previsto no Tratado. A título de exemplo, podemos citar o Tratado de Uniformização da Lei 

Internacional de Venda de Mercadorias, firmado em Viena nos anos 80 e internalizado no Brasil por 

meio do Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. O artigo 79 deste Tratado contém a seguinte 

redação: “Nenhuma das partes será responsável pelo inadimplemento de qualquer de suas obrigações 

se provar que tal inadimplemento foi devido a motivo alheio à sua vontade, que não era razoável 

esperar fosse levado em consideração no momento da conclusão do contrato, ou que fosse evitado ou 

superado, ou ainda, que fossem evitadas ou superadas suas consequências.” Concluiu dizendo que 

diante dos breves comentários, verifica-se que a Pandemia causada pelo Novo Coronavirus, embora 

tenha gerado inúmeros impactos, seja em âmbito nacional ou internacional, a depender da situação, as 

empresas podem encontrar soluções para excluir a responsabilidade por perdas e danos decorrentes 

do descumprimento do contrato, utilizandos-se do instituto de Força Maior ou mesmo de Tratados 

sobre comércio dos quais as partes sejam signatárias. Por fim, importante se ter em mente que para 

qualquer situação a demonstração da impossibilidade de cumprimento deve estar estritamente ligada 

ao motivo da força maior, só assim poderá fazer uso do benefício da excludente de responsabilidade. 

Finda a apresentação seguiu-se para os debates: Dra. Letícia perguntou até que ponto a saúde pode ser 

considerada Força Maior. A Dra. Amanda questionou sobre quais países já tinham a previsão da Força 

Maior. Dra. Ana relatou que as partes escolhem uma legislação e optam por tratados internacionais os 

quais sejam signatarios, e citou os EUA que seguem a teoria da frustração, apesar de pouco aplicada. 

Dra. Natalia argumentou que os contratos internacionais são um caminho sem volta, cada vez mais 

estamos legados, e não devemos buscar respostas apenas na LINDB, mas usar tratados e diálogos com 

outros países. Dr. Sérgio trouxe necessidade de uma visão otimista pelos contratantes ao estabelecerem 

contratos internacionais, priorizando a boa-fé uma vez que o consenso evita prejuízos para os dois lados. 

Entende que nos contratos internacionais há maior bom senso que nos nacionais e citou que no início 



 

 

da pandemia alguns contratos foram mais flexíveis pois todos países estavam em situaçãio crítica, e 

apresentatam possível onerosidade excessiva, mas que no decorrer do período, não houve mais 

flexibilidade. Apesar disso, refletiu que durante a pandemia não seria um momento ideal para 

assinatura de novos contratos para aqueles que não querem correr riscos. Dra. Ana Carolina informou 

que a maioria dos contratos já estabelecem cláusulas específicas que buscam diminuir a onerosidade 

excessiva nessa situação. Com isso, pela Dra. Letícia foi destacada a necessidade de um contrato 

estabelecido de forma correta. Por sua vez, o Sr. Fabio argumentou que o sistema internacional é 

complexo, quando se firma contratos há a lei que predomina por ser algo que as partes entendem qual 

vai ser a melhor para evitar problemas difíceis e evitar causar mais litígios. No Brasil é usada “força 

maior”. Os contratos acontecem porque vivemos em sistema capitalista. Citou ainda com relação à 

questao de possíveis boicotes a produtos chineses, que não se justifica pela propria existência de 

contratos. Levantou ainda a importância dos órgãos internacionais e a questão de possibilidade de 

alguns países “travarem” o comércio internacional. Já a Sra. Maiara comentou a necessidade da 

continuidade dos contratos e argumentou que com relação aos contratos a OMC está direcionando tais 

questões (comissão mista de arbitragem). Trouxe ainda aos debates a recente ocorrência no porto do 

Líbano e impactos. Ao final, a presidente propos uma questão para reflexões: “O impacto potencial da 

pandemia pode ser mais profundo do que o inicialmente previsto, levando a mudanças estruturais no 

processo de globalização econômica. A pandemia de Covid-19 pode agravar tendências para os Estados 

se voltarem para dentro e competirem mais abertamente pela economia e pela política domínio do 

mundo. Qual a opinião de vocês sobre as chances de mudanças de paradigmas nas relações comerciais 

internacionais, considerando o longo período que dura a pandemia? Podem produzir consequências 

como crises de liquidez, flutuações de preços, dificuldades generalizadas de abastecimento devido aos 

maiores riscos para a saúde?”.  Brevemente os membros refletiram e discutiram a questão para encerrar 

os debates do dia. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião 

encerrada às 21 horas e 58 minutos. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 

lavrou-se a presente ata, por mim, Natalia, redigida e digitada, assinada por quem de direito.  
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