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RESUMO 
 
 

As contratações internacionais estão sujeitas às modificações e instabilidades 
inerentes ao comércio internacional. Este, por reunir negociadores de origens tão distintas, 
acaba sendo um resultado das condições econômicas e políticas internas de cada Estado. A 
suscetibilidade dos contratos firmados entre pessoas internacionais de diferentes 
nacionalidades às constantes mudanças da realidade mundial fez com que a incerteza se 
instaurasse nessas relações, aumentando a insegurança jurídica e o risco. Neste diapasão, 
surgiu a cláusula de hardship, mecanismo de renegociação contratual, instrumento que se 
mostra apto a garantir o equilíbrio contratual, preservando sua função econômica e, por 
conseguinte, preservando o vínculo contratual. 

 
 

 
Palavras-chave: comércio internacional, lex mercatoria, contratos internacionais, cláusula de 
hardship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

5

ABSTRACT 
 

International contracts are subjected to the instabilities and changes inherent to 
foreign trade. For gathering negotiators of such different origins in the world, foreign trade 
ends up being a result of internal economical and political conditions of each Estate. The 
susceptibility of the contracts signed by international individuals from different nationalities 
to the constant changes of worldwide reality made uncertainty present in these relations, 
increasing juridical insecurity and also the risks. The hardship clause, mechanism of 
contractual renegotiation, was created in this scenario and it is an instrument that has shown 
to be able to guarantee the contractual balance, preserving it’s economic function and, 
therefore, preserving the contracts. 

 
 
 
 

Key words: foreign trade, international contracts, lex mercatoria, hardship clause. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A internacionalização das relações sociais, decorrência direta do avanço nos meios 

de comunicação, gerou uma realidade concorrencial cada vez mais intensa. A busca pelos 

mercados consumidores levou as empresas a estreitarem as relações entre si, procurando 

atender à crescente demanda mundial. Desta nova realidade, ressurgiu o comércio 

internacional, que havia perdido força com o estouro dos grandes conflitos mundiais. 

Após as duas Grandes Guerras, a liberalização do comércio internacional, o aumento 

do intercâmbio mercantil entre as nações e a criação de organizações (Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio – GATT e Organização Mundial do Comércio - OMC) para ampararem as 

negociações entre os países culminou na interdependência entre as nações, formando um 

mercado consumidor unificado. A alta demanda consumerista deste novo mercado tornou 

imprescindível a existência de relações internacionais entre entidades públicas e particulares.  

Neste contexto, surgiram os primeiros traços dos contratos de comércio 

internacional, que foram criados, basicamente, para atender às necessidades dos 

consumidores e dos produtores.  

Os consumidores procuravam produtos e serviços, e os fornecedores estreitavam as 

relações com os demais para suprir a grande demanda. Observe-se que os contratos 

internacionais foram sendo firmados sem qualquer regulamentação, dada a velocidade em que 

a economia mundial se move. Essa realidade, entretanto, atingiu um limite, chegando-se ao 

ponto em que os conceitos contratuais nacionais não puderam mais acompanhar as 

peculiaridades das relações internacionais. 

Tais relações, por se estabelecerem em âmbito mundial, estão sujeitas a todas as 

transformações, riscos e instabilidades que o mercado mundial pode oferecer. O comércio 

internacional, por ser resultado das economias internas de todas as nações, encontra-se 

sempre em constante renovação, adequando suas antigas técnicas às práticas que surgem.  

Ademais, na esfera internacional, a relação entre duas partes de uma contratação não 

está adstrita somente àquela realidade que lhes envolve, existe um cenário bem maior em que 

aqueles contratantes estão inseridos e que os afeta diretamente. A suscetibilidade dos 

contratos firmados entre sujeitos internacionais de diferentes nacionalidades às constantes 

mudanças da realidade mundial fez com que a incerteza se instaurasse nessas relações, 

aumentando a insegurança jurídica e o risco, criando um novo movimento no mercado 

internacional, a busca pela preservação contratual face às adversidades do mundo moderno. 
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Em sede internacional, existe uma grande tensão entre a força vinculativa do contrato 

e a admissibilidade de sua revisão. Desta tensão existente, ressai o questionamento a respeito 

de qual dos dois princípios deverá prevalecer para que as contratações sejam conservadas.  

A busca pelo estabelecimento de mecanismos, cláusulas obrigatórias e, 

principalmente, por um Direito Internacional unificado intensificou-se diante desta realidade 

de incertezas, em que, a qualquer momento, crises políticas, crises econômicas, desastres 

naturais, poderão alterar fundamentalmente a conjectura mundial. 

Neste diapasão, surgiu a cláusula de hardship, mecanismo de renegociação 

contratual, em consonância e sintonia com as adversidades tão presentes no cenário mundial. 

Faz-se imprescindível o estudo desse mecanismo que pode vir a garantir a segurança tão 

perseguida nas negociações internacionais, diminuindo os riscos e incertezas e alcançando a 

eficiência jurídica, garantindo a eqüidade entre os sujeitos internacionais e a adequada 

distribuição de encargos e benefícios. 

Para que se possa afirmar sua pertinência e relevância, mister se faz a compreensão, 

não só da conveniência da conservação do vínculo contratual, mas da forma de implementá-

la, atendendo aos ditames de justiça e respeito à dignidade da pessoa humana. 
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2. COMÉRCIO INTERNACIONAL: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

O comércio internacional é resultado direto da massificação da produção, do 

aumento do consumo e do desenvolvimento dos meios de comunicação. Essas transformações 

criaram terreno fértil para que os agentes comerciais de diferentes países e nações pudessem 

travar negociações.  

Neste diapasão, a integração econômica criada, através da formação de blocos 

econômicos, também é um resultado dessas condições que aos poucos foram se 

desenvolvendo. Grande exemplo disso é a União Européia que representa o estágio mais 

avançado do processo de formação dos blocos econômicos, contando, atualmente, com 27 

países membros. 

Os contratos internacionais funcionam como força impulsionadora da integração, 

figurando como o principal instrumento do comércio internacional, buscando a sua facilitação 

e regularização. 

Pelo fato de ser um produto das condições internas dos vários Estados que 

compõem o cenário mundial, o comércio internacional é permeado de incertezas e riscos, 

suscetível, assim, em maior grau, a sofrer significativos abalos estruturais. 

Para evitar que o risco inerente às contratações internacionais enfraqueça esse 

intercâmbio comercial, primordial é a busca por um direito uniforme, supranacional, que 

sobrepondo-se aos ordenamentos jurídicos internos, traga maior segurança jurídica para essa 

esfera, garantindo-se a justiça social e a conservação das contratações, diante das 

adversidades. 

Nesse processo, as cláusulas contratuais obrigatórias figuram como verdadeiros 

alicerces de sustentação, permitindo sedimentar metodologicamente os critérios 

interpretativos dos contratos internacionais. 

Antes de se estudar, entretanto, os contratos internacionais e esse mecanismo 

inovador, que é a cláusula de hardship, imperativo se faz entender a origem dessas 

contratações: a integração entre os países, o comércio internacional e sua regulamentação. 

 
2.1 Integração Econômica: Regionalismo e Multilateralismo 

 
O comércio internacional, no estreitamento das relações entre os Estados, atua como 

força integralizadora, unindo essas partes em torno do objetivo comum. 

O fim da Guerra Fria e a queda da chamada “Cortina de Ferro” marcaram 

particularmente a ordem mundial. Anteriormente dividido o mundo em blocos antagônicos, as 
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nações passaram a funcionar como um todo. Nesse clima de aproximação entre as 

superpotências, as relações internacionais fazem das trocas e dos investimentos a sua grande 

força motriz. Intensificam-se, conseqüentemente, de forma exponencial, os fluxos do 

comércio1. 

Os avanços tecnológicos, resultantes da elevada monta de investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), juntamente às vertiginosas transformações ocorridas nos meios de 

comunicação, implicaram em uma verdadeira reestruturação da economia mundial. 

No que tange às relações comerciais, o cenário internacional contemporâneo, 

caracterizado pelo fenômeno da globalização, apresenta duas tendências paralelas, uma 

regionalista, que tende à formação de blocos econômicos, como é o caso do Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL), e uma multilateralista, que representa inserções em âmbito mais 

amplo, indo muito além da integração meramente econômica, realizando verdadeira 

integração social, cultural e política, como exemplo, a União Européia. 

A multilateralização expressa-se no foro da Organização Mundial do Comércio, cujo 

objetivo é liberalizar ao máximo o comércio mundial. 

A integração econômica, entretanto, não é um fim em si mesma, ela se caracteriza 

como instrumento para uma melhor inserção dos países no mercado internacional. 

A globalização, a reestruturação da economia mundial e a conseqüente integração 

econômica aumentam a demanda por um direito uniforme do comércio, capaz de regular as 

relações comerciais como um todo.  

Somente um direito unificado poderá afastar os questionamentos que ainda hoje 

persistem, a respeito da legislação interna aplicável caso a caso. Diante de um direito 

comercial supranacional, esses questionamentos desapareceriam, uma vez que solucionada 

estaria a questão. Em sede de contratações internacionais, o direito aplicável seria o unificado, 

nenhuma brecha sobraria para os direitos internos nacionais. 

 
2.2 Direito do Comércio Internacional e Direito Uniforme 

 
O Direito do Comércio Internacional, regente das relações comerciais 

internacionais, é o conjunto de normas reguladoras das negociações estabelecidas em âmbito 

internacional.  

Esse direito, tido por muitos como inexistente, é construído coletivamente, pelos 

agentes participantes do comércio exterior. 

                                                 
1 SENADO FEDERAL. Curso Fundamentos da Integração Regional: o Mercosul, oferecido virtualmente pela 
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Sabe-se que o Direito do Comércio Internacional ainda não se encontra 

prontamente regulado, muito menos tem todas as suas matérias abrangidas pelas regras já 

existentes. Entretanto, é simplório afirmar-se que este inexiste. Embora ainda em 

desenvolvimento, assumiu o papel formador dos costumes e da ética necessária a essas 

negociações. 

O direito uniforme, conforme conceitua Rechsteiner2, é aquele formado por regras 

jurídicas idênticas e designativas do direito aplicável, e que têm vigência em mais de um 

Estado. O nome uniforme já explicita a motivação existente por trás da formação deste 

Direito, qual seja, o estabelecimento de regras vigentes e sancionáveis, em sede internacional, 

afastando-se as antinomias jurídicas e os conflitos de normas. 

A uniformização do DCI é buscada incessantemente pelos Estados, organizações 

internacionais3 e institutos, além das pessoas jurídicas de direito privado que, através dos 

contratos internacionais, também possuem efetiva participação nesse cenário.  

O direito internacional é normalmente uniformizado por meio de tratados e 

convenções que podem dispor sobre as mais variadas matérias. Um exemplo disso é a 

regulação que existe da questão da prescrição no Contrato de Compra e Venda Internacional 

de Mercadorias, através da “Convention on the limitation period in the international Sale of 

Goods”, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

O que se procura alcançar, por meio da uniformização do direito internacional, é a 

unidade de direito dentro do seu campo de aplicação, conferindo maior segurança jurídica 

para essas contratações realizadas em ambiente tão instável. 

As principais promotoras do direito uniforme material são as organizações 

internacionais.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) contribui bastante para a formação do 

DCI, através de suas comissões, atuando em diversos segmentos. A Organização Mundial do 

Comércio (OMC), ademais, também tem desenvolvido trabalho decisório com relação a essa 

matéria.  

Nesse contexto, pode-se destacar, ainda, uma organização de direito público que, 

embora não faça parte de nenhuma organização internacional, desenvolve importantes 

                                                                                                                                                        
Subsecretaria de Pesquisa e Desenvolvimento, Estudos e Projetos (SSPDEP). 
2 C.f. RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática. 8º edição. Saraiva, São 
Paulo: 2005. P. 46. 
3 Cabe destacar, nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU), além da International Maritime 
Organization (IMO), em Londres, a World Intellectual Property Organization (WIPO), em Genebra, o 
International Monetary Fund (IMF ou FMI), em Washington e a United Nations Comission on International 
Trade Law (UNCITRAL), com sede em Nova Iorque.  
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trabalhos ligados à unificação do direito privado, sendo este o Instituto pela Unificação do 

Direito Privado (UNIDROIT), com sede em Roma. 

Todas essas organizações são responsáveis diretas pela evolução da Lex 

Mercatoria, que é basicamente o direito uniforme de comércio internacional desenvolvido 

pelos próprios agentes do comércio.  

   
2.2.1 Lex Mercatoria: A Busca pela Uniformização 

 
Em função das circunstâncias em que se desenvolve, O DCI tem como principal 

característica o fato de estar em constante mudança. Por ser um direito formado basicamente 

pelas regras de comércio que estão sendo aplicadas em um determinado momento da história, 

este se desenvolve desvinculado de codificações e regras jurídicas pré-estabelecidas. 

Trazendo, assim, renovação aos direitos nacionais, através da criação de um direito válido em 

âmbito mundial. 

Nas últimas décadas, vem sendo observado um movimento de alteração do papel 

do Estado nessas relações comerciais internacionais. Deixou o Estado de ser o disciplinador 

único de regras para essas situações. Atuando, desde então, ao lado de organizações, institutos 

e demais organismos que, por meio de pressões, influem no desenvolvimento de um Direito 

do Comércio Internacional. 

Ademais, percebe-se a participação, cada vez maior, de empresas privadas 

internacionais, que através de acordos multilaterais e contratos de comércio internacional, 

colocam seus interesses em evidência. 

 Este fenômeno internacional somado ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação resultou num enfraquecimento do papel estatal. 

O enfraquecimento do poder dos Estados foi, de certa forma, bastante positivo 

para a criação de regras norteadoras do comércio internacional que refletissem a realidade. 

Estas, advindas das práticas contratuais, representam verdadeira Lex Mercatoria, conjunto de 

regras idealizado e construído basicamente por comerciantes, que viam aí uma alternativa ao 

atendimento de suas necessidades não contempladas pelos direitos internos.   

 

2.2.1.1. Antecedentes Históricos e Nova Lex Mercatoria 

 
Desde os tempos mais remotos existem registros de existência de atividades 

comerciais. O comércio, surgido da necessidade do ser humano de prover seu sustento, data 

dos primórdios, quando era praticado por meio da troca de um objeto por outro. Aos poucos, 
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essa troca pura e simples tornou-se insuficiente para suprir a crescente demanda, criando-se 

então a moeda. 

Foi durante o Período Medieval, particularmente na Baixa Idade Média que o 

comércio se desenvolveu com maior intensidade. A derrocada do modo de produção feudal 

foi bastante positiva para a disseminação das atividades comerciais. As cidades medievais, 

paulatinamente, assumiram o papel de entroncamento das rotas comerciais, deixando a terra 

de ser a única fonte de riqueza para surgir um novo grupo social, o dos mercadores4. 

Alguns locais passaram a ter grandes feiras além dos muros das cidades, de modo 

que, quando sobreviessem conflitos nas relações entre os comerciantes, os magistrados5 eram 

encarregados por solucioná-los. Na solução dos conflitos, eram utilizadas várias regras 

costumeiras não-escritas, criadas pelos próprios comerciantes.  

Os mercadores, ao se deslocarem para essas feiras, transmitiam e levavam 

consigo os usos e costumes adquiridos em suas andanças e contatos com os diferentes povos. 

Aos poucos, esses usos e costumes foram sendo incorporados às regras desses lugares. Essas 

regras que se sobrepunham às fronteiras nacionais, denominadas de Lex Mercatoria, iam de 

encontro ao conceito de Estado, que preceitua plena soberania. 

Saliente-se que as novas regras caracterizavam-se por serem transnacionais, por 

terem como base uma origem comum e fidelidade aos costumes mercantis, por serem 

aplicadas pelos próprios mercadores, em detrimento de juízes togados, por terem seu 

processamento rápido e informal e, principalmente, por defenderem a liberdade contratual6. 

Adriano Gonçalves da Silva7 elucida que o poder dos Estados, perdido com a 

derrocada do sistema feudal, passou a ser recuperado com a descoberta da América. 

Surgiram, a partir daí, questões importantes de estado que só poderiam ser resolvidas por 

meio de tratados, intensificando o relacionamento entre os Estados e fazendo-lhes recobrar 

sua força.  

Firmou-se, então, um embate entre Estado e lex mercatoria, visto que àquele não 

interessava renunciar de parte de sua soberania para leis formadas por meros mercadores. 

Com o fito de solucionar tal situação, as legislações nacionais resolveram promover a 

positivação do direito comercial, marcando o fim da velha lex mercatoria.  

                                                 
4 C.f. VICENTINO, C. & DORIGO, G. História Geral e do Brasil. 1ª edição. Scipione, São Paulo: 2002. 
5 Os magistrados, àquela época, eram os prefeitos das cidades, encarregados de solucionar juridicamente os 
conflitos que surgissem. 
6 C.f. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. (Coordenador). Direito do Comércio Internacional: Aspectos 
Fundamentais. 1ª edição. Aduaneiras, São Paulo: 2004.  
7 C.f. SILVA, Adriano Gonçalves. O Comércio Internacional e a Aplicação da Lex Mercatoria . In Datadez 
nº. 45: Sistema Integrado de Informações Jurídicas. São Paulo: 2008.  
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A positivação das regras costumeiras, entretanto, restou por enfraquecê-las, visto 

que perderam sua principal característica, o caráter cosmopolita. Uma vez estabelecidas em 

códigos e leis, estas se afastaram da realidade dos costumes mercantis, não mais refletindo a 

contento a prática comercial. 

As reiteradas limitações e restrições das leis nacionais não foram, contudo, 

suficientes para causar uma desarticulação dos costumes comerciais formados 

internacionalmente. O comércio internacional adquiriu importância tal, nos últimos tempos, 

que os Estados se viram compelidos a reconhecer internamente instrumentos e estruturas 

legais da lex mercatoria. 

A revitalização dessas regras internacionais de comércio, apontou para a 

tendência de criação de uma Nova Lex Mercatoria que não compete com as leis estatais, nem 

consiste em direito supranacional que derroga o direito nacional, mas sim num direito 

utilizado basicamente na arbitragem comercial internacional, como forma de resolução de 

controvérsias.  

Baseando-se na lei internacional do comércio, vários instrumentos foram criados, 

dentre eles, os incoterms8 e os contratos-tipo, representando um vigoroso conjunto de formas 

contratuais consagradas, desenvolvidas à margem das legislações nacionais, mas, nem por 

isso, com elas conflitantes. A adoção de formas padronizadas, como é o caso dos contratos-

tipo, evidenciam uma prática que se coaduna à tendência atual de criação de leis uniformes 

reguladoras de atos do comércio internacional. 

Existe, nessa inclinação à uniformidade, a preocupação em se eliminar as 

questões sobre os conflitos de leis, garantindo segurança jurídica às partes contratantes.  

Nesse contexto, o estabelecimento de cláusulas que resguardem o interesse dos 

contratantes é estimulado pela própria lex mercatoria, conforme argumenta Irineu Strenger: 

 

O fenômeno das cláusulas nos contratos internacionais é a grande característica da 
atividade comercial nesse campo. A própria natureza da lex mercatoria estimula esse 
desempenho revelador de alta criatividade, tanto no plano instrumental como no 
teórico. 9 

 

A adoção dessas cláusulas, como a de hardship, em caráter obrigatório, nas 

contratações internacionais, é um dos objetivos da lex mercatoria e este torna-se, cada vez 

                                                 
8 Os incoterms (international commercial terms), ou termos do comércio internacional, são regras de âmbito 
internacional e de caráter facultativo, que definem responsabilidades quanto ao pagamento de frete, seguro e 
despesas portuárias e podem criar condições favoráveis para aqueles que os utilizam. Fonte: SILVA, Op. Cit. 
9 C.f. STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. 4ª edição. LTr, São Paulo: 2003. P. 213. 
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mais palpável. Estudos, convenções, tratados, jurisprudências, há uma grande fermentação de 

produções jurídicas, nesse sentido, fortalecendo o Direito do Comércio Internacional. 

 
2.2.2 A OMC e a Regulamentação do Comércio Internacional 

 
A dificuldade de escolha da lei aplicável caso a caso, em conflitos comerciais 

internacionais, e a necessidade de se garantir segurança jurídica às partes contratantes 

conduziram à constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC) fundada em 1995.  

O doutrinador Antonio Carlos Rodrigues do Amaral10 elucida que a OMC surgiu 

com o fito de instaurar uma nova era de cooperação econômica internacional, refletindo o 

desejo já há muito tempo existente entre os países de negociarem em um sistema multilateral 

de comércio mais justo e amplo. 

Assevera, ademais, que esta organização é a principal regulamentadora do 

comércio internacional. Através de suas rodadas de negociação multilateral, o consenso é 

perseguido. Atente-se que, no âmbito da OMC, os diferentes países são tratados 

diferentemente. Para aqueles países ainda em desenvolvimento são conferidos certos 

benefícios, visando estimular o comércio interno, visto que o desenvolvimento econômico 

mundial é uma de suas principais metas.  

Os países em desenvolvimento atualmente respondem por três quartos dos 

membros da OMC. Por esta razão, um tratamento mais brando e com condições especiais é 

mister para que esses países possam chegar a um patamar economicamente mais seguro.  

Observe-se a lógica do mercado mundial: aqui não se está falando em ajudar os 

países a desenvolverem suas economias pelo intuito altruísta da ação. Esta atenção especial é 

posteriormente recompensada, por meio do aumento de volume de negociações dos países, 

então, em desenvolvimento, favorecendo todo o comércio internacional. 

A OMC tem como seu principal objetivo a liberalização do comércio mundial, 

mas esta tem que vir em bases seguras, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 

econômicos globais.  

Os acordos são os principais instrumentos de atuação da OMC. É através do 

cumprimento dos acordos que esta organização regula as relações comerciais. Esses acordos 

podem ser de duas categorias, os multilaterais, obrigatórios para todos aqueles países que 

desejam fazer parte desta organização, e os plurilaterais, os quais nem todos os membros 

assinam, sendo estes facultativos. 

                                                 
10 AMARAL, 2002. Op. cit. 
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Os acordos estabelecidos dentro das rodadas promovidas pela OMC são usados 

como disciplinadores das negociações comerciais que ocorrem e, por conseguinte, dos 

contratos internacionais que são firmados. Como exemplos desses acordos podem ser citados 

o Acordo Internacional sobre Carne Bovina, Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio e 

o Acordo sobre Agricultura. 

A OMC influi diretamente na formação dos Contratos Internacionais de 

Comércio, em virtude de seus enunciados assumirem força normativa internacionalmente, 

determinando o rumo que as negociações deverão tomar e os limites da liberdade contratual 

internacional. 

Visando a solução de controvérsias que comumentemente acontecem existe, na 

OMC, um órgão próprio para a resolução de litígios entre seus Membros, o chamado Órgão 

de Solução de Controvérsias. As disputas giram em torno, geralmente, da violação de termos 

dos acordos e do descumprimento dos compromissos assumidos.  

Com esse sistema rápido e eficaz, a OMC alcançou muitas vitórias no sentido de 

viabilizar o comércio internacional e a realização de contratos internacionais¸ contribuindo 

enormemente para a uniformização do Direito do Comércio Internacional. 

 
2.2.3. UNIDROIT 

 
O Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) é uma 

organização independente, intergovernamental, com sede em Roma que tem o objetivo de 

estudar os meios de harmonização e de coordenação do direito privado, preparando os 

Estados, gradualmente, para a adoção de um direito privado uniforme11. 

O UNIDROIT possui atualmente cinqüenta e oito Estados membros, que se 

dividem entre os cinco continentes, representando diversos sistemas jurídicos, econômicos e 

políticos. 

O Instituto elabora um programa de trabalho, escolhendo temas que serão objeto 

de estudos. A decisão de se inscrever certo tema no programa de trabalho é resultante da 

necessidade de unificação sentida a nível internacional de uma determinada matéria. Por trás 

dessa decisão, prevalece sempre a idéia de que as divergências poderiam ser conciliadas, e as 

reservas dos Governos de abdicarem, em parte, de seu direito interno, poderiam ser 

superadas. 

                                                 
11 GDDC – Gabinete de Documentação e Direito Comparado de Portugal. Instituto Internacional para a 
Unificação do Direito Privado Internacional (UNIDROIT) . Disponível em 
http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/unidroit.html. Acesso em: 10 nov. 2008. 
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O instrumento normalmente utilizado para documentar esses estudos são as 

convenções internacionais, em virtude de seu caráter imperativo. Dentre as convenções 

internacionais preparadas pelo UNIDROIT e aprovadas em conferências diplomáticas 

destaquemos a Convenção de Genebra de 1983 sobre a representação em matéria de venda 

internacional de mercadoria e a Convenção do Unidroit de 1988 sobre o leasing internacional 

e sobre o factoring internacional. 

Foi, entretanto, através dos Princípios do UNIDROIT, regras uniformes sobre os 

contratos internacionais em geral, que esse Instituto imprimiu maior impacto no cenário 

mundial. Seus princípios já são usados amplamente pelos contratantes internacionais. A 

cláusula de hardship encontra-se inserida nesses princípios, que serão estudados mais adiante. 
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3. CONTRATOS INTERNACIONAIS: CONCEITUAÇÃO, FORMAÇÃO  E 
LIBERDADE CLAUSULAR 
 

Os contratos internacionais são os principais instrumentos de intercâmbio do 

comércio internacional. Estes tão suscetíveis às alterações que comumentemente ocorrem 

nessa esfera necessitam de uma regulação específica, abrangendo a complexidade das 

relações em que estão inseridos. 

Os direitos internos, contribuindo para a formação de uma regulação unificada, 

vêm reconhecendo, seja por meio da doutrina ou da jurisprudência, as produções jurídicas 

nesse sentido, visando a descomplicar as contratações internacionais, trazendo-lhes a 

segurança jurídica essencial à conservação do vínculo contratual. 

Os legisladores nacionais têm atentado para uma questão já há muito presente em 

sede internacional. Existe a necessidade de superação dos princípios clássicos e de adoção de 

uma forma mais contemporânea de interpretação das disposições contratuais.  

Essa forma contemporânea de se enxergar o contrato e os institutos jurídicos 

passa a exigir dos contratantes não apenas a regulação de seus próprios interesses, mas 

também a atenção a uma série de obrigações e interesses importantes para o equilíbrio 

contratual. 

Impõe-se, ademais, nesse cenário, a noção da preservação do equilíbrio das 

prestações, que anda lado a lado com a necessidade de conservação do contrato. Uma das 

ferramentas mais significativas para a manutenção do vínculo contratual tem sido a 

possibilidade de sua revisão, de sua readaptação às novas condições internacionais. 

Nesse contexto, encontra-se a cláusula de hardship como importante mecanismo 

de renegociação contratual, imperiosa para a manutenção dos contratos internacionais, os 

quais serão, neste capítulo, estudados mais a fundo. 

 
3.1 Contratos Internacionais: uma Tentativa de Definição 

 
O Direito Internacional sempre foi apresentado de maneira dicotomizada, sendo 

este público quando se refere a relações estabelecidas entre pessoas de Direito Público, como 

é o caso dos Estados Nacionais, e privado quando se refere a relações entre particulares. 

As transformações mundiais ocorridas no último século restaram por forçar os 

doutrinadores a buscarem a modernização desses conceitos, adequando-os à nova realidade 

internacional.  
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As antigas regras de conexão se mostravam ultrapassadas para atender a esta nova 

ordem, caracterizada pela internacionalização das economias e o aumento das trocas 

comerciais entre os diferentes países. 

As antigas questões de Direito Internacional, como a busca por elementos de 

conexão, passaram para segundo plano diante da nova realidade. A simplicidade cedeu espaço 

para a complexidade, passou-se a se falar em concorrência internacional, direito uniforme 

comunitário e integração econômica. 

Nesse diapasão, os contratos internacionais ganharam força, mas o seu 

desenvolvimento encontrava óbice na inexistência de legislações sistematizadas e 

consolidadas que dispusessem a respeito de suas especificidades. 

O fenômeno contratual internacional ainda estava e está longe de ser tratado 

uniformemente. Isso se dá, em virtude da diversidade de tratamento que tal conceito recebe 

tanto pelos tratados e convenções internacionais, como pelas legislações internas de cada 

Estado. 

É importante pontuar que a noção de contratos internacionais não está vinculada 

ao fato de estes escaparem da legislação nacional de cada país. Muito pelo contrário, em 

virtude da ausência de legislação internacional unificada, a esse respeito, esses acabam sendo 

regulados pelas legislações internas dos Estados. 

Entretanto, essa regulação terá que ser analisada, a partir dos elementos de 

estraneidade. Os contratos internacionais não estão sujeitos a somente um ordenamento 

jurídico, mas geralmente possuem conexões em mais de dois sistemas de normas. 

Alguns doutrinadores acreditam que esse conflito de leis aplicáveis ao contrato 

definiriam a sua internacionalidade12. Assim, sustentam esses autores que, em havendo 

conflito de leis aplicáveis, o elemento da internacionalidade poderia ser imputado a um 

contrato.  

Outros defendem que a definição da internacionalidade de um contrato parte de 

dois posicionamentos teóricos, um jurídico e um econômico13. O posicionamento jurídico 

acredita que internacional seria aquele contrato composto por elementos de estraneidade, já o 

posicionamento econômico vê como internacional aquele contrato cujas prestações são 

executadas além fronteiras.  

A simples existência de elementos de conexão não bastaria para caracterizar um 

contrato como internacional. Este tem que possuir o critério jurídico, qual seja, a produção de 

                                                 
12 Nesse sentido, Irineu Strenger, Nadia de Araujo e Eduardo Grebler. 
13 Nesse sentido, João Bosco Lee, Maristela Basso. 
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efeitos em mais de um ordenamento nacional, bem como o critério econômico, fluxo e 

refluxo sobre as fronteiras com conseqüências significativas para mais de um país. 

Os contratos internacionais são mais do que simples conglomerados de 

obrigações, eles possuem uma dinamicidade que lhe é conferida pelo fato de serem 

produzidos internacionalmente. Ademais, sua complexidade também está atrelada ao fato de 

que algumas legislações permitem aos contratantes a escolha da lei aplicável que, em muitas 

ocasiões, será a lei de um país neutro, não envolvido na negociação. 

Apesar de ainda não existir uma legislação unificadora a esse respeito, diversas 

tentativas estão sendo realizadas com sucesso. A criação de cláusulas obrigatórias e que 

resguardem os interesses jurídicos de ambas as partes é uma significativa tentativa nesse 

âmbito.  

Diante da dificuldade de conceituação dos contratos internacionais, para melhor 

entendê-los, vale a contraposição destes com os contratos internos, evidenciando suas 

características e diferenças.    

 
3.2 Contratos Internos e Contratos Internacionais 

 
A distinção entre os denominados contratos internos e os chamados contratos 

internacionais vai muito além do liame geográfico. Numa visão de tendência “chauvinista”, o 

Contrato Internacional seria aquele que coloca na relação jurídica elementos nacionais ou 

estrangeiros14.  

A visão chauvinista, entretanto, limita bastante essa noção. Para os atuantes na 

esfera internacional, apesar de estes reconhecerem argumentos válidos entre os autores que 

seguem essa tendência, esta não exaure tecnicamente a matéria.   

A crítica doutrinária à tendência chauvinista não possui o objetivo de reivindicar a 

autonomia do Direito do Comércio Internacional, visto que este ainda possui um longo 

caminho até possuir contornos próprios. É certo que o comércio interno e o internacional 

estão interligados, econômica e juridicamente, não havendo o que se contestar a esse respeito. 

Os autores15 que vão de encontro ao chauvinismo, procuram, sim, demonstrar as 

peculiaridades do comércio internacional, advindas, em grande parte, de sua origem 

consuetudinária. Esses autores têm o escopo de salientar a riqueza da criatividade existente na 

                                                 
14 C.f. STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio, 4ª edição. Ltr: 2003.  
15 Giorgio Sacerdoti, François Rigaud, Bertold Goldman, Yon Lousoman, Tudor Popescu, René David, Philippe 
Khan, Jean-Denis Bredin, Pierre Lalive, Henry Lesguillons, dentre outros. 
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caracterização dos contratos internacionais, abstendo-se de limitá-los a critérios puramente 

geográficos.  

As contratações internacionais são estabelecidas mundialmente, tendo muitas 

vezes o loci celebrationis em um país, a execução das obrigações em outro, assim como o 

pagamento haverá de ser feito em outro lugar, e a lei aplicável a de um país neutro. Por assim 

ser, estão sujeitos a todas as inconstâncias existentes na esfera mundial, desde crises 

econômicas e guerras civis a confrontações políticas entre países. As relações internacionais, 

portanto, influem diretamente na formação e execução desses contratos. 

Poderá se afirmar que mutações políticas e econômicas ocorrem em todos os 

planos, tanto no interno, como no externo. Não sendo este meio hábil a diferenciar os 

contratos internos dos internacionais. 

Essa observação não é de todo absurda, no entanto, analisando-se seu grau de 

complexidade, as mudanças políticas e econômicas com impacto internacional refletem uma 

multiplicidade de elementos conflitantes que exigem instrumentos de harmonização 

desnecessários em se tratando da esfera nacional. 

Sustenta Irineu Strenger16, que os traços comuns entre os contratos internos e os 

contratos internacionais encontram-se no direito obrigacional e nos princípios gerais sobre os 

negócios jurídicos. As normas de direito das obrigações são aplicáveis às relações jurídicas 

emergentes da atividade mercantil. As modificações a serem realizadas, em caso de 

obrigações internacionais, seriam o elemento diferenciador entre esses dois tipos de contratos.  

Assim sendo, o direito obrigacional teria caráter de norma geral, impondo-se a 

todas as negociações mercantis. A economia moderna, amparada na produção em série e na 

ampliação dos mercados consumidores e produtores, gera novas técnicas de negociações e 

contratações que excedem o estabelecido nacionalmente. Por esta razão, para elaboração das 

normas mercantis internacionais, partir-se-ia da base principiológica nacional, o direito 

obrigacional.  

 Tratando, ainda, a respeito das diferenças entre contratos internacionais e 

contratos internos, o doutrinador colombiano José Luis Siqueiros17, elucida que o acordo 

bilateral pode produzir-se nos âmbitos internacional e interno. Quando os elementos 

constitutivos do contrato se originam e se realizam dentro dos limites geográfico-políticos de 

um único país, estes situam-se no âmbito interno das obrigações. 

                                                 
16 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit.. 
17 C.f. SIQUEIROS, José Luis. La Contratación Internacional – La Possible Armonización em su Regulacion 
Juridica. Bogotá: Fundação Universidade de Bogotá. 
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 Por outro lado, quando as partes contratantes tenham nacionalidades diferentes 

ou domicílio em países distintos, quando a mercadoria ou o serviço objeto da obrigação seja 

entregue ou seja prestado além-fronteiras, ou quando os lugares da celebração e execução das 

obrigações contratuais tampouco coincidam, estaremos no âmbito dos contratos 

internacionais. 

Vê-se que o contrato seria definido como nacional, quando seus elementos 

constitutivos se formassem e fossem finalizados dentro de um único país. Os contratos 

internacionais, por outro lado, teriam seus elementos constitutivos em países distintos. 

Uma das características dos contratos internacionais é, portanto, a sua vinculação 

a diferentes sistemas jurídicos. Tais contratos envolvem, assim, mais de uma ordem jurídica. 

Rosemiro Pereira Leal18 procurando elucidar mais didaticamente a distinção entre 

os contratos internos e os internacionais, amparou-se em exemplo prático. Imaginou a 

hipótese de um brasileiro comprar uma bicicleta de fabricação brasileira, pagando em reais, 

no Brasil, onde se acha a mercadoria e se celebrou o negócio. Vê-se que, neste caso, os 

elementos internos são os predominantes na contratação. 

Em termos comparativos, pode se supor a mesma operação mercantil, com a 

diferença de ter sido a bicicleta exportada da Alemanha para o Brasil e paga em euros, 

embora comprador e vendedor tivessem permanecido no Brasil. Já se vislumbra aí que os 

elementos internacionais da operação têm maior peso e poderá o contrato ser caracterizado 

como internacional. 

Dada a dificuldade, em certos casos, de diferenciação dessas duas espécies 

contratuais, muitos juízes e tribunais internacionais têm adotado soluções empíricas, que não 

estabelecem critérios inflexíveis para determinação da internacionalidade contratual.  

Um reflexo dessa nova postura analítica foi a publicação na Suíça19 de obra que 

deu início à eliminação de regras jurídicas de decisões jurisprudenciais de apreciação da 

matéria, estabelecendo que o caráter internacional de um contrato deveria ser determinado 

caso a caso. 

Essa posição, entretanto, tomada por alguns juízes e tribunais internacionais acaba 

por ser bastante radical. É certo que, ainda hoje, persiste dificuldade na delimitação de certos 

contratos como internacionais. Essa dificuldade, porém não é mais tão latente, quanto 

antigamente o era, em virtude das novas técnicas jurídicas utilizadas.  

                                                 
18 C.f. LEAL, Rosemiro Pereira. Verificação da Internacionalidade dos Contratos. Revista Jurídica nº. 205, p. 
37. 
19 “Repertoire Suisse de Droit International Privé”. Zurich, 1982.  
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Hodiernamente, existe a possibilidade de as própria partes denominarem uma 

contratação como internacional, além da existência de diversos tratados e convenções20 

estabelecendo requisitos positivos e negativos para a definição desses contratos. 

Assim, vários elementos pertencentes a um contrato podem caracterizá-lo como 

internacional e torna-se, cada vez mais clara, a distinção entre os contratos internacionais e os 

internos. No momento em que os elementos internos são superados pelas ligações 

internacionais daquele contrato, este perde sua caracterização como nacional, surgindo daí o 

problema da legislação aplicável. 

  
3.3 As Fases de Formação dos Contratos Internacionais  

 
Na formação dos contratos internacionais, uma série de etapas têm que ser 

consideradas, pois a cada uma destas é atribuída força convencional, capaz de criar 

conseqüências jurídicas. A formação dos contratos é a culminação do ajuste de vontades, que 

vai ocorrendo ao longo das fases. Quando as partes contratantes entram em consenso em 

relação a todos os fatores contratuais o contrato está formado. 

As peculiaridades do comércio internacional fazem com que o acordo de 

vontades, nesse âmbito, seja bem mais flexível, em virtude de não existir uma sistematização 

legislativa a esse respeito. Em esfera internacional, pode-se dizer que as partes detêm maior 

liberdade para efetuar as negociações, visto que estão afastadas dos formalismos legais 

nacionais. 

Uma das características marcantes da formação dos contratos internacionais e 

importante de se destacar é o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade 

tem peso decisivo na determinação do direito a ser aplicável, quando da resolução de 

conflitos. A preocupação com o papel que esse princípio representa para os contratos de 

comércio internacional está refletida em inúmeras obras dedicadas ao tema, principalmente na 

doutrina francesa21. O princípio da autonomia será melhor elucidado posteriormente, uma vez 

que ele é um dos grandes precursores da cláusula de hardship. 

O estudo dos vínculos preliminares é outro fator de interesse fundamental, na 

formação desses contratos, pois esses vínculos são importantes geratrizes no seu processo de 

                                                 
20 “Convenção de Haia Sobre a Lei Aplicável às Vendas de Caráter Internacional de Objetos Móveis ou 
Corpóreos”, “Conveção do Banco Mundial de Washington de 18.03.1965” , Projeto de Lei Suíça sobre o Direito 
Internacional Privado.  
21 JACQUET, Jean-Michel, Principe d’autonomie et contrats internationaux, 1983. POMMIER, Jean-
Christophe, Principe d’autonomie et Loi du Contrat en Droit International Privé Conventionnel, 1992. KASSIS, 
Antoine, Le Nouveau Droit Européen des Contrats Internationaux, 1993. 
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formação. No plano internacional, segundo o entendimento prevalente, a fase preliminar do 

contrato já possui força vinculante. 

Vale o registro de que não são todos os atos preliminares que são imbuídos de 

força normativa. Um exemplo disso são os contratos preparatórios que não criam vínculos, 

porque dependentes da existência de um contrato definitivo futuro. Somente os atos com 

possibilidade de criação de vínculos jurídicos deverão ser considerados para efeito de 

formação dos contratos.  

O processo de formação dos contratos internacionais foi assim conceituado pelo 

doutrinador Irineu Strenger: 

 
Chamam-se formação do contrato internacional todas as fases, a partir das tratativas 
iniciais, que têm por finalidade a colocação dos pressupostos do objeto consensual, 
com força vinculativa, e eficácia jurídica, que prevalece para todos os efeitos 
posteriores, salvo revogação expressa das partes.22 

 

Ainda segundo este doutrinador, as principais fases de formação dos contratos 

internacionais são: negociação, decisão, lei aplicável, limites da vontade, condições de 

validade. 

Na primeira fase de formação contratual, a negociação, é imprescindível o contato 

direto entre as partes interessadas em realizar determinado negócio jurídico. Como elemento 

de aproximação, muitos autores registram os salões, exposições, feiras, além de existirem 

numerosos anuários23 especializados na divulgação de informações econômico-financeiras, 

com elenco detalhado das empresas. 

Existe também a possibilidade de revistas ou organismos, como serviços 

comerciais de embaixadas, divulgarem as propostas de cooperação das empresas.  

A aproximação de partes interessadas pode ser feita, ainda, por meio de 

organismos especializados nesse tipo de contato, como é o caso na França do Bureau de 

Fusion et Regroupement des Entreprises, que informa os dirigentes de empresa e 

empresários, a respeito das possibilidades oferecidas pelo poder público, no tocante a fusões e 

reagrupamento de empresas.  

Vê-se que a aproximação entre os comerciantes, em sede internacional, é 

geralmente realizada por intermediários. Não que as comunicações não tenham permitido o 

encurtamento fictício das grandes distâncias muitas vezes existentes, no entanto a grande 

                                                 
22 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit., p.106. 
23 Kompass, na Europa, Thomas Register ou Mood’s Industrial Manual, nos Estados Unidos, Anuario 
Politécnico para a Itália, Trade Index of Japan, no Japão e o Guia Interinvest para o Brasil.  
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quantidade de empresas atuantes no cenário internacional e a dificuldade de se saber qual 

delas teria interesse em uma negociação específica, dificultam a aproximação. 

Uma vez manifestado o interesse recíproco, as negociações são iniciadas. 

Dependendo do envolvimento das partes na fase negocial esta pode gerar propostas e 

contrapropostas, que poderão dar origem a vínculos jurídicos de variados efeitos. 

É importante se pontuar que a fase de negociação e todos os atos que ali são 

realizados têm relevância jurídica, pois são estes que vão nortear a formação do contrato 

definitivo. Nenhum contrato, nacional ou internacional, é formado repentinamente, sem 

nenhuma conversação entre as partes. Essa fase de ajuste de vontades e de concessões 

recíprocas é que vai determinar a formação do vínculo final, constituindo-se na base 

formadora do futuro contrato24. 

São por essas razões que no desenvolver das negociações, os negociadores 

deverão agir de boa-fé, esforçando-se para constituir um contrato equilibrado quanto às 

prestações e obrigações, pois, se assim não o for, este poderá estar fadado ao insucesso.  

Outro aspecto que vale ser ressaltado é o que diz respeito à natureza desses 

contratos. Como já falado, esses contratos envolvem, por sua própria natureza, interesses 

díspares desde a língua, em que será celebrado, até costumes, tradições e sistemas jurídicos. 

Por isso, estão mais comumentemente sujeitos a apresentarem equívocos e mal-entendidos.  

O bom andamento das operações ajustadas dependerá dessa fase de negociação e 

ajuste de vontades. As advertências e sugestões formam preâmbulo necessário para a 

compreensão do significado das negociações. 

No decorrer das negociações, é comum que nem sempre se chegue imediatamente 

a um produto final, o que se dá devido às diferenças existentes entre os negociadores, no 

tocante aos aspectos já citados (línguas, tradição, cultura, etc.). Diante disso, é importante que 

seja elaborado instrumento que consolide o encaminhamento dos ajustes para que estes não se 

percam por completo no vão das negociações. 

Geralmente esses encaminhamentos são consolidados em acordo de princípios, 

promessa de contrato ou nas chamadas “cartas de intenção”, em que são colocados os 

princípios básicos de cada negociação. Essas cartas não obrigam à formação de um contrato 

definitivo, mas já podem justificar ação de responsabilidade para reparação do prejuízo 

sofrido em caso de ruptura das negociações25. 

                                                 
24 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit., p.111. 
25 Nesse sentido, Barthélemy Mercadal e Philippe Janin, Joseph D. Becker, Rudolph B. Schlensiger, Irineu 
Strenger. 
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A ação de responsabilidade veio para resguardar a parte lesada na negociação. Os 

negociadores não devem acobertar seus reais interesses, agindo falsamente e escondendo da 

outra parte suas verdadeiras intenções. Essa conduta de demonstrar intenções contrárias a sua 

íntima vontade, também pode gerar responsabilidade por perdas e danos, diante da não 

formação do contrato.  

Destarte, sempre que um negociador violar o dever de lealdade para com seu 

parceiro , aquele é obrigado a reparar os prejuízos causados. 

Após a negociação, inicia-se a fase da decisão, que é uma das principais na 

formação do contrato. Nela, as negociações e acertos já foram ultrapassados, tendo as partes 

colocado e debatido, pressupõe-se, todos os seus questionamentos. 

É bem verdade que negociar não significa necessariamente contratar. Por muitas 

vezes, as partes encerram suas relações na fase de negociação, não avançando para uma 

contratação definitiva. Na prática, têm sido utilizadas modalidades de contratação, cuja 

vinculação a um sistema jurídico poderá ocorrer ou não. Como ocorre no gentlemen’s 

agreement, acordo de cavalheiros, muito utilizado pelos ingleses.  

Nesse tipo de acordo, há um maior grau de flexibilidade, por este não estar 

vinculado a um tipo legislativo já existente. O acordo de cavalheiros é celebrado, quando 

ainda não há uma definição muito detalhada da atividade a ser desempenhada, ou mesmo das 

obrigações emergentes do “contrato”. Nesse contexto, em que as prestações são de longa 

duração, o gentlemen’s agreement detém maior capacidade de realização de adaptações e 

ajustamentos. 

No acordo de cavalheiros, a força vinculante assume caracteres morais. Aqui, 

mais que o constrangimento legal, existe o constrangimento moral. No momento em que os 

negociadores formam o acordo de cavalheiros, geram o dever de confiança de preservar a fé 

jurada. 

O acordo de cavalheiros corresponde, em grau de paralelismo a um pré-contrato. 

Na fase decisória, as negociações chegaram a um ápice, ou seja, os entendimentos 

conduziram finalmente à possibilidade de concretização do contrato. Sabe-se, entretanto, que 

o comércio internacional possui suas peculiaridades e nele, nem sempre a definição das 

obrigações e prestações recíprocas conduz necessariamente à formação do contrato definitivo. 

A figura do pré-contrato ou contrato preliminar surgiu, assim, dessa necessidade 

de se consolidar os avanços da fase de negociação, em virtude de ainda não ter sido possível a 

concretização do contrato final. 
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Existe bastante divergência doutrinária, a respeito da função assumida pelo pré-

contrato. Alguns doutrinadores, como o italiano L. Coviello, acreditam que o contrato 

preliminar vincula o contrato definitivo às suas cláusulas. Estes doutrinadores vêem o 

contrato preliminar como parte integrante do contrato comum. 

Esse entendimento, no entanto, confere ao pré-contrato características que ainda 

não lhe são aplicáveis. A figura do contrato preliminar não pode ser equiparada ao contrato 

definitivo, pois aquele não tem a mesma força jurídica deste. É certo que o contrato 

preliminar gera conseqüências jurídicas, mas a sua assinatura não implica na necessária 

existência de um contrato definitivo26. Os vínculos do pré-contrato devem permanecer até que 

seja assinado o contrato definitivo, de comum acordo com as partes. 

Na fase da decisão, portanto, como o próprio nome já explicita, as partes 

decidirão pela contratação definitiva ou não. As negociações e ponderações já chegaram ao 

seu ápice, tendo como próximo passo a assinatura ou não do contrato. 

No caso de as partes optarem por firmar o contrato definitivo, este tem força 

obrigatória e poderá ser demandada em juízo a execução das prestações prometidas e não 

cumpridas. 

Os contratos internacionais, por toda a complexidade que lhes é característica e à 

qual já se referiu, raramente estarão sujeitos a um único regime jurídico, excetuando-se os 

raros casos de uniformidade. Geralmente esses contratos terão ligações em variados Estados, 

advindo daí a dificuldade, em muitas ocasiões, da lei que lhe será aplicável. O exame da lei 

aplicável corresponde à próxima fase de formação contratual internacional. 

No exame do regime jurídico que irá interferir na relação contratual, duas 

hipóteses deverão ser levadas em consideração. A primeira delas trata-se do contrato omisso, 

em relação ao direito aplicável, e a segunda àquela em que as partes elegeram as normas 

regentes do contrato, apoiando-se no princípio da autonomia da vontade. 

O princípio da autonomia da vontade e a faculdade das partes de designarem a lei 

que regerá o contrato internacional já são amplamente admitidos, de forma praticamente 

uníssona, entretanto muitos contratos ainda carecem desse registro e, portanto, se sujeitam às 

regras que viabilizam a determinação do direito alienígena ou local. 

Nos casos de omissão das partes, em relação ao direito aplicável, o contrato estará 

sujeito às normas de conexão do Direito Internacional Privado dos ordenamentos positivos. 

                                                 
26 Nesse sentido, Enrico Perego, Mercadal e Janin, Irineu Strenger. 
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Convém ressaltar que tem sido reconhecido internacionalmente, na prática do 

comércio internacional, tanto pelos tribunais nacionais, quanto pelas cortes de arbitragem, que 

as partes podem, expressamente, designar a lei regedora da convenção, à medida que a 

escolha não seja contrária à ordem pública. 

Apesar do amplo entendimento jurisprudencial e doutrinário, em sede 

internacional, a favor do princípio da autonomia da vontade contratual, ainda existem 

ordenamentos limitadores desse princípio. O doutrinador Irineu Strenger, a respeito dessa 

situação, assim colocou: 

 
Não é menos verdade, porém, que alguns sistemas jurídicos estabelecem restrições 
ao princípio da autonomia contratual, como é o caso, do ponto de vista formal, do 
sistema jurídico positivo brasileiro. Há também restrições parciais. Alguns limitam a 
escolha a uma lei que tenha inevitavelmente relações com as partes ou com a 
transação, v.g., a lei da execução do contrato (lex loci executionis). Outros limitam 
essa possibilidade à lei nacional ou domiciliar das partes. Há ainda outra hipótese, 
totalmente liberal, que reconhece às partes a possibilidade de escolher legislação 
neutra, ou Direito que melhor se adapta às circunstâncias do contrato.27 
 

Outra hipótese que também merece ser citada, no tocante à designação da lei 

aplicável aos contratos, é o caso em que as partes negligenciam à escolha do Direito que 

regerá seu contrato, mas indicam um tribunal como competente para resolver deslindes que 

possam surgir. 

Nesses casos, é comum a doutrina internacional moderna entender que as partes 

realizaram uma escolha tácita do Direito a ser aplicado. Ao indicarem certo tribunal 

pertencente a um determinado sistema jurídico, como competente para julgar futuros litígios 

advindos do contrato, restaram por escolher as normas daquele ordenamento jurídico para 

reger o contrato. 

Assim, quando as partes efetuarem seu poder de escolha explícita ou tacitamente, 

essa escolha deverá ser respeitada, observando-se se esta escolha não fere nenhuma norma de 

ordem pública. Entretanto, se as partes silenciarem a esse respeito, deverão ser aplicadas ao 

contrato as normas de conexão do Direito Internacional Privado, que indicará o Direito a ser 

aplicável. 

Sabe-se, entretanto, que atualmente esse problema da omissão das partes quanto à 

lei aplicável não mais faz sentido no cenário internacional. As partes, nos contratos 

internacionais, não somente têm indicado o direito a ser aplicado, como muitas vezes o fazem 

escolhendo direitos supranacionais para reger os contratos.  

                                                 
27 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit., p.127 
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Os Princípios dos Contratos Internacionais do Comércio elaborados pelo Instituto 

UNIDROIT, que serão tratados mais a frente, são exemplos de produções jurídicas 

supranacionais, ainda não positivadas em nenhum ordenamento jurídico interno, que estão 

sendo cada vez mais indicados para regular os contratos internacionais. 

A cláusula de hardship, inserida nesses princípios, vem se tornando cláusula 

obrigatória nessas contratações e, paulatinamente, seus elementos estão sendo incorporados 

nos direitos internos. 

Imediatamente posterior à definição da lei aplicável, ou mesmo 

concomitantemente a esta, encontra-se a fase de definição dos limites da vontade. Nesta, os 

contratantes contrapõem as disposições contratuais e as normas de direito público interno que 

podem atuar sobre o contrato, analisando se estas estão sendo descumpridas por aquelas. 

Irineu Strenger28, tratando do assunto, esclarece que o princípio da autonomia da 

vontade, amplamente reconhecido em sede internacional, possui limites para a sua atuação. É 

certo que, nas contratações internacionais, esse princípio adquire caráter expansivo, porém 

não é absoluto. 

Entre os elementos que representam verdadeiro óbice à vontade dos contratantes 

estão as normas internas do local onde o contrato deverá ser executado, bem como as regras 

de ordem pública que, pela incidência de algum elemento de estraneidade, conectam-se ao 

contrato. 

Sabe-se que é regra que a lei aplicável ao contrato internacional depende da 

escolha das partes, porém todo contrato internacional é vinculado à lei de um Estado. Este 

seria o limite real da autonomia da vontade. 

Os sistemas jurídicos nacionais têm, contudo, se encarregado de flexibilizar as 

normas limitantes da autonomia da vontade, alargando a liberdade contratual. 

Diante da dificuldade dos contratantes conhecerem por completo o conteúdo das 

normas de ordem pública interna e internacional de cada Estado, os jus-internacionalistas e a 

jurisprudência internacional têm amenizado esses efeitos, através da aplicação de leis 

estrangeiras, tratados e convenções. 

A última fase da formação dos contratos internacionais é a que diz respeito as 

suas condições de validade. As condições de validade desses contratos também encontram 

respaldo nas legislações internas de cada país, não podendo as partes ignorarem estas 

disposições. 

                                                 
28 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit. 
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 O doutrinador Irineu Strenger conseguiu sintetizar as condições de validade dos 

contratos internacionais, definindo como tais: 

 
Para que um contrato seja validamente formado, deve conter estipulações lícitas, 
além das que precipuamente correspondem ao objeto. É da essencialidade dos 
contratos internacionais do comércio, bem assim dos contratos em geral, que de seu 
conteúdo constem: a) as partes devidamente qualificadas; b) o objeto de maneira 
explícita e pormenorizada; c) as diferentes estipulações avençadas; e d) as sanções, 
expressamente previstas. 
No que concerne ao consentimento, deve-se ressaltar que um contrato não será 
válido sem que contenha o acordo dos contratantes, admitidas todas as vias capazes 
de assegurar a formalização, isto é, a utilização dos meios de comunicação, ou 
aqueles que permitem a comprovação do ajuste.29 

 

Ressalte-se que a inexistência desses requisitos pode ensejar ações anulatórias. 

 
3.4 As Cláusulas nos Contratos Internacionais  

 
O meio internacional, apesar de representado por seus operadores e agentes 

econômicos e da proximidade trazida pelas comunicações, ainda é muito dispersado. Existe 

uma grande demanda por normas reguladoras, que não está sendo suprida a contento. 

O comércio internacional move-se a passos largos, adaptando-se às novas técnicas 

facilitadoras das negociações e contratações. Por estar em constante movimento, necessita de 

normas integralizadoras que confiram maior segurança jurídica aos contratantes. 

Nesse contexto, surgiram as cláusulas nos contratos internacionais. O fenômeno 

clausular é a grande característica da atividade comercial nesse campo. A própria lex 

mercatoria, por sua natureza, é responsável por estimular essas produções jurídicas 

independentes e dotadas de alta criatividade. 

A elaboração de cláusulas universalmente aceitas, representa um esforço dos 

redatores dos contratos internacionais de tentar reduzir as contradições de comunicação, de 

concepção e de articulação que permeiam as relações internacionais. 

Dentre essas cláusulas, pode-se destacar as cláusulas de garantia, a cláusula de 

arbitragem, a cláusula de força maior e a cláusula de hardship. 

A cláusula de hardship, uma das mais controversas, procura resguardar as partes 

contratantes de alterações em sua lex consensualis ocorridas independentemente da vontade 

das partes. 

A doutrina tem posto imenso óbice à utilização da cláusula de hardship, em 

especial, alegando que esta evidenciaria a instabilidade das contratações internacionais. 

                                                 
29 C.f. STRENGER, 2003. Op. cit. p. 146 
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A prática do comércio internacional tem cuidado de, diariamente, desmentir esses 

argumentos. Essa cláusula figura, cada vez mais freqüentemente nas contratações 

internacionais, porque os comerciantes assim o desejam. Assumindo até força de 

obrigatoriedade. 

Diante de contratações de trato sucessivo, com longa duração, essa cláusula 

garante a manutenção do vínculo contratual, assegurando às partes que, se uma modificação 

fundamental do inicialmente pactuado ocorrer, o contrato poderá ser revisto e as dificuldades 

superadas, por meio de um novo acordo de vontades. 
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4. A CLÁUSULA DE HARDSHIP30 E A CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS 
INTERNACIONAIS  

 
 

Conforme já demonstrado, a contratação internacional está sujeita às 

modificações e instabilidades inerentes ao comércio internacional. Este, por reunir 

negociadores de origens tão distintas, acaba sendo um resultado das condições internas de 

cada Estado, que refletem diretamente no mercado mundial. 

Essa instabilidade poderá deixar marcas nos contratos celebrados, em virtude da 

ocorrência de eventos que criem sérias dificuldades em sua execução, como é o caso de 

guerras, desastres naturais, ou mesmo crises políticas, sociais e econômicas.  

A crise que a economia mundial atualmente atravessa é um exemplo prático da 

instabilidade do comércio internacional, que pode ser afetado pela conjectura interna dos 

países. Um problema de inadimplência iniciado nos Estados Unidos teve reflexos nas ações 

das bolsas de valores do mundo inteiro, levando empresas conceituadas à falência e, 

certamente, onerando contratos internacionais já firmados, como é o caso dos contratos de 

câmbio, ou contratos de exportação negociados em dólar.   

A essas ocorrências, distintas seriam as soluções encontradas. Uma primeira 

abordagem entende que o equilíbrio da relação contratual deveria ser mantido, através de 

intervenção judicial realizada pelos contratantes. Essa abordagem é mais comum aos sistemas 

jurídicos que admitem a Teoria da Imprevisão, ou ainda outras formas de conservação da 

relação contratual, por meio de sua adaptação e revisão. 

Nos ordenamentos jurídicos em que a Teoria da Imprevisão não é admitida, o 

princípio da autonomia privada permitiria que os próprios contratantes modificassem o 

contrato, renegociando-o, de modo que o equilíbrio contratual fosse restaurado. 

As cláusulas, nesses casos, seriam as principais responsáveis por imprimir aos 

contratos a intervenção a ser realizada, nas situações previstas ou não. Nessa hipótese, caberia 

aos próprios contratantes adaptarem o contrato inicialmente firmado, determinando o 

conteúdo da adequação, bem como seu procedimento e efeitos, não sendo permitido ao 

Estado qualquer intervenção nesse sentido. A liberdade contratual e o princípio da autonomia 

da vontade eram levados ao extremo. 

                                                 
30 O termo hardship em inglês significa: dificuldade, privação segundo o Dicionário Oxford, 8. ed., Oxford: 
Oxford University Press, 2002, p.449. 
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Com o passar do tempo, contudo, esse modo de pensar conduziu a explorações 

contratuais de um contratante por outro. Na falta de qualquer regulamentação àquele respeito, 

estava permitido o abuso e os desequilíbrios contratuais. 

À medida que as relações comerciais foram se tornando mais complexas e em 

maior número, a teoria clássica do contrato mostrou-se insuficiente para acompanhar a 

contemporaneidade.  

No plano interno, iniciou-se um processo de produção de normas, por parte dos 

legisladores, garantindo o equilíbrio entre os contratantes, coibindo os abusos e preservando 

os interesses sociais. No plano internacional, entretanto, não existe um legislador único que 

possa imprimir normas gerais a esse respeito, apesar das tentativas já citadas (OMC, ONU, 

UNIDROIT). Assim, ficou a cargo dos contratantes encontrar soluções para esse impasse, 

interpretando extensivamente o princípio da autonomia da vontade contratual. 

Uma das soluções encontradas foi a cláusula de hardship. Esta cláusula surgiu 

como exemplo de atividade criadora na prática negocial, representado solução original para a 

preservação do contrato. Justifica, ademais, o interesse do seu estudo, na medida em que a 

existência de tal cláusula preencheria uma das funções atribuídas ao contrato, qual seja, a 

preservação do equilíbrio das prestações. 

 
4.1 Pacta Sunt Servanda, Princípio da Autonomia da Vontade e a Cláusula Rebus Sic 
Stantibus 

 
Desde o seu surgimento, o contrato tem no pacta sunt servanda seu princípio 

norteador. Brocardo latino que, em uma tradução livre, explicita que os contratos existem 

para serem cumpridos, o pacta sunt servanda evoca a força vinculante e obrigatória dos 

pactos, elucidando que as regras contratuais devem ser tidas como incondicionadas e 

assumem força legislativa entre os pactuantes. 

Durante séculos, este princípio reinou absoluto. Garantindo a autonomia da 

vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica das partes, ainda que diante de 

circunstâncias adversas que excediam a esfera de controle dos pactuantes.  

Atualmente, o princípio do pacta sunt servanda encontra-se disposto nos 

Princípios do UNIDROIT, como um dos princípios basilares informadores dos acordos 

celebrados no âmbito internacional. Enuncia o artigo 1.3 do UNIDROIT: 

 
ARTICLE 1.3 (Force obligatoire du contrat) – Le contrat valablement forme lie 
ceux qui l’ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon 
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ses dispositions, d’un común accord ou encore pour les causes énoncées dans ces 
Principes.31  

 

A respeito da obrigatoriedade dos contratos, Sílvio de Salvo Venosa32 sustenta 

que a obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento deverá, portanto, 

conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou 

indenizar a parte por perdas e danos. Assevera que se o contrato não tivesse força obrigatória, 

estaria estabelecido o caos. 

Maria Helena Diniz33 se coaduna a este entendimento afirmando que o contrato, 

quando concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo-se numa 

verdadeira norma de direito. 

Nesse contexto, vê-se que a autonomia da vontade, o consensualismo e a 

obrigatoriedade do contrato são princípios norteadores do Direito Contratual como um todo, 

tanto nacional, quanto internacional. 

O princípio da autonomia da vontade surgiu, a partir da modernização da antiga 

teoria contratualista. Este princípio decorre da idéia de liberdade contratual, livre-arbítrio e 

capacidade de escolha do indivíduo, nascidas no século XVI, a partir da organização da 

sociedade em Estados Nacionais.  

Essas colocações são importantes para que se entenda as teorias contratualistas do 

século XIX, baseadas no poder da vontade para determinar a formação do contrato. 

Foi na esfera internacional que o princípio da autonomia da vontade encontrou 

maior identificação. Sua difusão e aplicação foi realizada, principalmente, pela doutrina 

internacionalista, motivada pela ausência de regras escritas de Direito Internacional. Esse 

princípio consagrou-se no âmbito internacional, como a liberdade conferida aos contratantes 

de determinarem a lei aplicável ao contrato.  

Muitas discussões doutrinárias já existiram em torno do princípio da autonomia 

da vontade e do seu campo de abrangência. Atualmente, essa discussão não possui mais tanto 

fundamento, nas palavras da doutrinadora Nádia de Araujo: 

 
Nos tempos atuais, a discussão sobre a legitimação da autonomia da vontade perdeu 
muito de seu atrativo, na medida em que convenções internacionais permitiram 
expressamente essa faculdade às partes para a escolha da lei contratual. A influência 

                                                 
31 Artigo 1.3 (força obrigatória do contrato) – “O contrato validamente formado une aqueles que o concluíram. 
As partes não poderão modificá-lo ou rescindi-lo, senão, de comum acordo, por disposição nele prevista ou, 
ainda, fundadas nas causas anunciadas nestes princípios”. (tradução própria) 
32 C.f. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 
5ª edição, Atlas. São Paulo: 2005.  
33 C.f. DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. Vol. I, Saraiva. São Paulo: 1993. 
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desses novos diplomas internacionais determinou a modificação paulatina da 
legislação interna da maioria dos países, permitindo-se expressamente a autonomia. 
34 

 
O princípio da autonomia da vontade foi um dos grandes responsáveis pelo 

surgimento da cláusula de hardship, no sentido de que permitiu aos próprios contratantes 

ajustarem suas vontades, em busca do equilíbrio contratual perdido.  

Este princípio foi, por um longo período, aplicado irrestritamente sobre os 

contratos que, uma vez celebrados, faziam lei entre as partes, devendo ser cumpridos em 

quaisquer condições. Neste contexto, a figura do Estado intervencionista não encontrava 

fundamentação, pois a este caberia garantir que as negociações ocorressem sem qualquer 

intromissão, pautando-se pela autonomia das partes. 

As transformações mundiais que ocorreram, ao longo dos anos, entretanto, 

tornaram o Estado mais intervencionista, valorizando-se o social em detrimento do individual. 

Observou-se uma evolução que foi acompanhada pelo direito contratual, culminando numa 

relativização da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 

A cláusula rebus sic stantibus encontrou espaço nessa nova ordem, uma vez que 

esta era responsável por regulamentar as situações em que fatos não previstos 

desequilibravam o contrato, onerando excessivamente um dos contratantes. Surgiu nesse 

contexto a Teoria da Imprevisão. 

O reaparecimento desta cláusula não foi muito bem visto inicialmente. 

Acreditava-se que esta traria insegurança para as relações negociais, dificultando as 

contratações. A prática comercial restou por tornar essas declarações equivocadas.  

A mudança de mentalidade ocorreu devido aos próprios fatos. O mundo moderno 

é marcado pela recorrente inconstância política, econômica e social. Essa instabilidade que o 

rodeia poderia, a qualquer momento, emergir e tornar a contratação inviável. Entre a 

inviabilidade da contratação e a adequação de seus termos visando a conservação do contrato, 

os comerciantes, doutrinadores e participantes do comércio internacional optaram pela 

segunda opção e, portanto, restaram por aceitar a cláusula rebus sic stantibus.  

Ressalte-se que esta cláusula não é excludente do princípio do pacta sunt 

servanda. Estes trabalham lado a lado e se complementam em suas disposições, partilhando 

um objetivo comum, qual seja, possibilitar a perfeita execução do contrato, sem alterar a 

vontade inicial das partes, muitas vezes maculada por fato imprevisível e superveniente. 

                                                 
34 C.f. ARAUJO, Nadia de. Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções 
Internacionais. 2ª edição. Renovar, Rio de Janeiro: 2000. p. 43. 
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A cláusula rebus sic stantibus teve suas primeiras aparições no Direito Romano, 

na forma de brocardos como contractus qui habent tractum sucessivum et depentiam de 

futuro, rebus suc stantibus intelliguntur, ou seja, contratos que têm trato sucessivo ou que 

dependem do futuro devem conservar sua base de contratação inicial. 

A viabilização do contrato e de sua execução dependiam da permanência das 

condições, em que fora firmado. Logo, ocorrendo modificações, a obrigação de revisar o 

contrato subsistia, como forma de restabelecimento do equilíbrio entre obrigações e 

prestações correspondentes. 

A cláusula rebus sic stantibus é colocada por Vladmir Oliveira da Silveira35, 

como um fator de relativização do caráter absoluto do contrato, isto é, um equilibrador do 

princípio do pacta sunt servanda.  

A partir dessas novas concepções, acerca da conservação contratual, surge a 

Teoria da Imprevisão, que não se confunde com a cláusula rebus sic stantibus. Enquanto a 

cláusula não requer que haja a imprevisibilidade do evento para que este possa ensejar a 

rescisão contratual, a Teoria da Imprevisão necessita que a própria vontade das partes tenha 

sido alterada, em virtude de fato imprevisível e superveniente. 

Sílvio Venosa36 entende que o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta 

sunt servanda) não pode ser violado perante dificuldades comezinhas de cumprimento, por 

fatores externos perfeitamente previsíveis. A imprevisão que pode autorizar uma intervenção 

judicial na vontade contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades de 

previsibilidade, no seu entendimento.  

A jurisprudência brasileira já se posicionou a esse respeito, admitindo a aplicação 

da Teoria da Imprevisão, nos contratos internos37, mas sempre com caráter de 

excepcionalidade ao consagrado princípio da força obrigatória dos contratos. 

                                                 
35 C.f. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. A cláusula de hardship nos contratos de comércio internacional. 
Disponível em: http://conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Vladmir%20Oliveira%20da%20Silveira.pdf. Acesso 
em: 03 set..2008. 
36 C.f. VENOSA, 2005. Op. cit.  
37 “Teoria da Imprevisão – Variação Cambial – Considerações. Os princípios gerais de direito apontam para a 
cláusula ‘rebus sic stantibus’ que, nos dias atuais, é identificada na ‘teoria da imprevisão’. A alteração na 
sistemática de operação do câmbio operou verdadeiro desajustamento entre os valores do real e do dólar, e o 
Banco Central do Brasil deixou de exercer o controle sobre o câmbio, situação que deve ser considerada como 
não existente ao momento da contratação. A desvalorização da moeda gerou excessiva onerosidade ao 
consumidor.”. (2º TACSP – Ap. c/ Rev. 652.006-00/0, 7-5-2003, 10ª Câmara – Rel. Irineu Pedrotti). 
“Revisão de cláusulas contratuais – Financiamento habitacional – Atualização das prestações e do saldo 
devedor pela TR – Substituição pelo INPC – Possibilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O 
Contrato faz lei entre as partes, mas pode ser alterado pelo juiz, diante do desequilíbrio entre estas, posto que se 
impõe o obrigatório controle judicial para restabelecimento do equilíbrio violado, a fim de se evitar o 
enriquecimento sem causa, quando houver reajustes das prestações e do saldo devedor pela TR em contratos de 
financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação. O Código de Defesa do Consumidor regula as 
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É certo que a cláusula rebus sic stantibus encontra-se inserida dentro da Teoria da 

Imprevisão. A recíproca, porém, não é verdadeira. Aquela é cláusula contratual, em virtude da 

qual o devedor é obrigado a cumprir o contrato, somente, quando subsistem as condições 

econômicas existentes quando fundado o ajuste. Assim, a cláusula rebus sic stantibus é tida 

como pressuposto contratual. 

A Teoria da Imprevisão, por sua vez, foi teoria desenvolvida, a partir da cláusula 

rebus sic stantibus, importando a sua noção de alteração dos contratos, em virtude de 

alterações supervenientes. Esta teoria, entretanto, é mais rígida nesse sentido, pois soma à 

superveniência o requisito da imprevisibilidade, como ensejador de uma revisão contratual. 

Em sede de Direito Internacional, a cláusula rebus sic stantibus chegou ao seu 

ápice, sendo, hodiernamente, decisiva para a manutenção dos contratos internacionais, em 

virtude das constantes mudanças que ocorrem nesse cenário. No Direito Internacional, a 

cláusula rebus sic stantibus aparece denominada como cláusula de hardship, tendo sido 

levada, nas palavras de Celso Mello: 

 
Para o direito internacional por Alberto Gentili (De Jure Belli, 1598) e defendida 
entre os clássicos por Vattel. Esta cláusula, que se admite como subentendida em 
todos os tratados com prazo indeterminado ou prazo muito longo, acarretará que a 
convenção deverá ser revista ou terminada quando as circunstâncias que lhe deram 
origem forem substancialmente modificadas de modo imprevisível. Tal fato ocorre 
em virtude de se considerar que nenhum tratado é concluído para ser perpétuo.38 

 
Transpondo-se o entendimento de Celso Mello para a seara dos contratos 

internacionais, vê-se que a cláusula de hardship encontra-se subentendida nos contratos de 

trato sucessivo, que se estendem por tempo indeterminado, devendo estes serem revistos, 

quando eventos modificarem intimamente as circunstâncias que lhe deram origem. 

 
4.2 Princípios do UNIDROIT e Cláusula de Hardship 

 
A conservação contratual passou a ser um dos maiores objetivos do Direito do 

Comércio Internacional nos últimos tempos. Em virtude das turbulências atravessadas pelo 

                                                                                                                                                        
relações de consumo e deve incidir sobre os contratos de compra e venda de imóvel por financiamento, pois 
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como seu destinatário final, 
e serviço a atividade colocada no mercado de consumo pelo fornecedor, sendo todos esses elementos 
caracterizadores, nos moldes dos arts. 2º e 3º, incluindo-se nestas relações as de natureza bancária ou financeira, 
ou de fornecimento de crédito. Em se tratando de dívida resultante de negócio jurídico realizado com base em 
indexador julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como a TR, a correção monetária do débito 
deve persistir com a adoção do INPC, índice aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
fundação pública vinculada à SEPLAN, desde a edição da Lei nº. 8.177/91”. (TAMG – Ap. Cível Acórdão 
356616-3, 12-6-2002, 3ª Câmara Cível – Rel. Duarte de Paula). 
38 Apud SILVEIRA, Op. cit. p. 15. 
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mundo globalizado, uma mudança de paradigmas era necessária para que as contratações 

internacionais continuassem a ocorrer. 

O equilíbrio contratual passou a ser buscado. Frise-se que menos pelos interesses 

sociais do que pela lógica do intercâmbio econômico. 

O mecanismo de alteração contratual, hardship, apesar de não ter surgido visando 

a justiça social, supriu também esse fim. As grandes empresas, é importante se pontuar, não 

detêm exclusivamente a função de atender aos interesses financeiros de seus proprietários e 

acionistas, existe um corpo de pessoas e consumidores que dependem da sua existência e da 

sua continuidade no mercado. Um fabricante de medicamentos, um distribuidor de produtos 

hospitalares, de alimentos, etc.,  são exemplos de serviços essenciais para as sociedades. 

Existe uma necessidade básica pela produção daqueles produtos. 

Ademais, os empregados e trabalhadores dessas empresas e conglomerados 

comerciais são diretamente dependentes de sua boa situação no mercado para que 

permaneçam estáveis e, muitas vezes, garantam o sustento de seus familiares. Assim, além de 

valorizar a pessoa humana, em detrimento do individualismo dos vínculos contratuais, a 

cláusula de hardship, ainda corroborava com os anseios dos contratantes de dar continuação 

às negociações e contratações que lhes eram importantes e benéficas. 

Faltava, contudo, ainda uma regulamentação a esse respeito, em sede nacional e 

internacional. Institutos, organizações internacionais e juristas internos ocuparam-se desse 

tema, procurando promover normas que se coadunassem com os direitos internos e que, ao 

mesmo tempo, prevalecessem sobre estes. 

Nesse sentido, foram os estudos elaborados pelo UNIDROIT que, em 1994, 

concluiu a elaboração dos Princípios do UNIDROIT, culminando na publicação dos 

Principles of International Commercial Contracts39.  

Os pesquisadores do Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado 

fizeram um trabalho intenso de pesquisa, levando em consideração a movimentação do 

mercado internacional, o direito comparado, bem como as decisões tomadas 

internacionalmente pelos juristas. 

Esses princípios representam, acima de qualquer coisa, uma tentativa pela 

unificação do Direito do Comércio Internacional, tendo o escopo de regulamentarem todas as 

contratações internacionais. 

                                                 
39 Tradução livre: “Os Princípios dos Contratos Internacionais do Comércio”. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 08 nov. 2008. 
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Leonardo Gomes de Aquino40 sustenta que esses princípios seriam alternativas ou 

instrumentos complementares para a uniformização do direito. Sustenta, ademais, que os 

Princípios do UNIDROIT são um marco singular dentro do Direito Internacional Privado por 

sintetizarem os princípios fundamentais da disciplina, mediante algumas regras gerais básicas. 

A aplicação dos princípios estaria condicionada unicamente ao seu poder de persuasão 

(“persuasive value”).  

Frederico Eduardo Zenedin Glitz41 entende que o grande mérito dos princípios 

seria acrescentar segurança às complexas relações desenvolvidas por meio dos contratos 

internacionais. 

Doutrinadores divergem quanto à natureza jurídica destes princípios. Enquanto 

alguns autores42 sustentam que estes são predominantemente doutrinários e poderão ser 

aplicados nos contratos internacionais, se as partes assim o definirem, outros43 entendem que 

por não terem estes função legislativa, não seriam hábeis a estabelecer o regramento de um 

contrato internacional, em sua totalidade. 

Divergências doutrinárias à parte, é certo que os Princípios do UNIDROIT 

representam um grande avanço para a Lex Mercatoria. Através de disposições simples e 

universais, encontram-se em maior sintonia com as necessidades contemporâneas e obtiveram 

êxito em aliar a segurança jurídica a um corpo de normas “desnacionalizadas”, desvinculadas 

de qualquer ordenamento jurídico interno. 

A orientação doutrinária prevalecente atualmente é a que se posiciona no sentido 

de ser permitida às partes a opção pela aplicação dos Princípios UNIDROIT a determinada 

relação contratual. Ressalte-se que dois requisitos deverão existir para que essa faculdade seja 

conferida às partes, o contrato terá de ser internacional e os contratantes deverão 

expressamente manifestar essa opção, atentando-se, se esta faculdade é permitida pelo direito 

interno que seria aplicável ao contrato.  

As partes, assim, em uso do princípio da autonomia da vontade, poderão não 

inserirem uma cláusula de hardship no seu contrato. Entretanto, poderão igualmente optar por 

indicar, através de cláusula compromissória, os Princípios do UNIDROIT, como norma apta a 

                                                 
40 C.f. AQUINO, Leonardo Gomes de. Hardship: o mecanismo de alteração contratual. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 257, 21 mar. 2004.. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4922>. 
Acesso em: 19 ago. 2008. 
41 C.f. GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Contrato e sua Conservação: Lesão e Cláusula de Hardship. 1ª 
edição. Jurua, Curitiba: 2008. 
42 Catherine Kessedjian, Vera Fradera, Luiz Olavo Baptista, Jeffrey Talpis. 
43 Nesse sentido, Lefebvre e Jiao, Lauro da Gama e Souza Jr. 
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regular o contrato. Ao fazerem essa escolha, as partes estarão automaticamente aplicando o 

hardship na sua contratação44. 

A cláusula de hardship encontra-se consagrada nos Princípios do UNIDROIT no 

capítulo referente à execução do contrato, como exceção a essa. O contratante teria como 

justificativas para a adoção da cláusula de hardship, viabilizar a manutenção do vínculo 

contratual, mesmo que as prestações se tornassem excessivamente desequilibrados por evento 

superveniente. 

 
4.3 A Cláusula de Hardship 

 
Os contratos internacionais, conforme já se viu, são celebrados e executados em 

uma atmosfera de incertezas, dada a instabilidade inerente ao cenário mundial do qual, a 

qualquer momento, poderão advir alterações significativas. 

Desse modo, nas contratações internacionais, devido à longa duração geralmente 

atribuível a esses contratos, os contratantes estão mais sujeitos a riscos45. Saliente-se que os 

contratos estão mais suscetíveis a imprevistos do que ao inadimplemento voluntário, em 

virtude da importância dada ao princípio da boa-fé, em sede internacional. A boa-fé dos 

contratantes é primordial para garantir maior segurança a esse tipo de contratação. 

A extensão dos efeitos do evento modificante das condições contratuais será 

determinante para se definir, se existe a possibilidade de adimplemento da prestação 

contratada, ou se esta se tornou inviável. Se constatada a impossibilidade de execução da 

obrigação, estar-se-á diante de hipótese de força maior46, exonerando-se as obrigações dos 

contratantes e extinguindo-se o vínculo contratual. 

Se o evento, contudo, apesar de impactante, pode ter seus efeitos contornados, por 

meio de renegociações e reajuste de vontades, a exoneração das obrigações recíprocas não 

pode ser decretada.  

Lembre-se aqui do princípio do pacta sunt servanda que enuncia a força 

obrigatória dos contratos. No cenário internacional, também deve ser dada prevalência à 

vinculatividade contratual, com suas devidas exceções é certo. O que se procura elucidar é 

que não é qualquer alteração das circunstâncias contratuais que levará à exoneração das 

                                                 
44 C.f. AQUINO, 2004. Op. cit. 
45 Exemplos de contratos que, por suas peculiaridades, estão mais sujeitos ainda aos riscos de inexecução são os 
contratos petrolíferos e os de matérias-primas. Isso acontece em virtude do cenário de constante mutação em que 
esses contratos estão inseridos. 
46 C.f. GLITZ, 2008. Op. Cit. 
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obrigações dos contratantes. Deverá ser analisado, antes de qualquer coisa, a viabilidade da 

continuação da contratação, se alteradas algumas disposições do contrato. 

Não se trata, entretanto, de uma cega obediência a este princípio. Até porque a 

obediência desmedida ao princípio da força obrigatória conduziria a objetivo contrário à 

proteção do interesse dos contratantes. Principalmente quando a execução se tornasse 

excessivamente onerosa para um dos contratantes envolvidos, em decorrência de alteração 

fundamental das circunstâncias contratuais. 

Em razão da possibilidade de o adimplemento do contrato se tornar 

excessivamente oneroso para um dos contratantes, foram desenvolvidas, na prática contratual 

internacional, cláusulas com o objetivo de reestruturar o equilíbrio contratual, na hipótese de 

circunstâncias47 que alterassem sua perfeita execução. 

A existência de tais cláusulas nos contratos, nomeadas por Irineu Strenger como 

cláusulas exonerativas de responsabilidade, é importante no sentido de que não é deixada 

lacuna para aplicação do direito interno, pois dependendo do direito aplicável, não seria 

assegurado à parte prejudicada a adaptação contratual.  

Nesse rol de cláusulas exonerativas de responsabilidade, encontra-se a cláusula de 

hardship. A exoneração de responsabilidade não é o escopo da aplicação dessa cláusula, 

porém, em certas ocasiões, a onerosidade do contrato e seu desequilíbrio atingiu ponto tal, 

que a contratação se tornou inviável. 

Os Princípios do UNIDROIT consagram a cláusula de hardship no Artigo 6.2.2, 

conforme transcrição a seguir: 

 
Article 6.2.2 – Definition – “Il y a hardship lorsque surviennent dês 
événements qui altèrent fondamentalement l’equilibre des prestations, 
soit que le coût de l’execution des obligations ait augmneté, soit que 
la valeur de la contraprestation ait diminué, et 
a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie 
lésée après la conclusion du contrat; 
b) que la partie lésée n’a pu, lor de la conclusion du contrat, 
raisonnablement prendre de tels événements em considération; 
c) que ces événements échappent au controle de la partie lésée; 
d) que le risque de ces événements n’a pás été assume par la partie 
lésée. 48  

                                                 
47 As circunstâncias que podem influenciar na estabilidade contratual acontecem menos raramente do que se 
imagina. Pode ser citado aqui o caso das Grandes Guerras Mundiais e a escalada inflacionária brasileira, nas 
décadas de 1970 e 1980, além da atual crise econômica mundial originária dos Estados Unidos da América.  
48 Tradução livre: “Há hardship quando surgem acontecimentos que alteram fundamentalmente o equilíbrio das 
prestações, quer por aumento do custo do cumprimento das obrigações, quer por diminuição do valor da 
contraprestação e; a) esses acontecimentos se verificaram ou chegaram ao conhecimento da parte lesada depois 
da conclusão do contrato; b) esses acontecimentos não podiam razoavelmente ter sido tomados  em consideração 
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Visto que essa cláusula carece de regulamentação na maioria dos sistemas 

jurídicos mundiais, sobrevindo alteração econômica fundamental, os contratantes, em uso de 

sua autonomia recorrem a tais cláusulas, verificando-se sempre se seus requisitos encontram-

se delineados, assunto do qual trataremos a seguir. 

  
4.3.1 Requisitos 

 
A cláusula de hardship necessita, primeiramente, para fazer parte de uma 

contratação, que as partes assim o tencionem, incluindo-a no contrato. Assim, ela poderá ser 

adotada nas contratações internacionais, desde que as partes convencionem nesse sentido.  

Para que essa cláusula surta seus efeitos, entretanto, alguns requisitos têm que 

existir no caso concreto, do contrário seu uso, autorizado somente em circunstâncias 

excepcionais, seria feito indiscriminadamente, dificultando a manutenção das contratações. 

Vladmir Oliveira da Silveira49, em artigo sobre o tema, limitou os princípios para 

a incidência do hardship àqueles contidos nos Princípios do UNIDROIT. No entendimento 

deste doutrinador, as cláusulas de hardship pressupõem para a sua incidência: i) 

imprevisibilidade do evento; ii) inevitabilidade; iii) exterioridade em relação à vontade das 

partes; iv) grande dificuldade na execução do contrato; v) onerosidade excessiva de uma das 

partes, quando do cumprimento da obrigação e, conseqüentemente, vi) desequilíbrio 

contratual. 

Zenedin50, Aquino51 e Chemin52 conseguiram sintetizar, de melhor forma, esses 

requisitos, imprimindo maior profundidade às suas análises. 

Zenedin levou em consideração para definição dos requisitos caracterizadores de 

hardship, não somente os “Princípios”, mas outros estudos acerca do tema, como é o caso da 

“Claúsula de Hardship” da Câmara de Comércio Internacional (CCI) e do manual expedido 

pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) 

tratando do tema. 

                                                                                                                                                        
pela parte lesada no momento da conclusão do contrato; c) esses acontecimentos escapam ao controle da parte 
lesada; d) o risco desses acontecimentos não foi assumido pela parte lesada”. Fonte: http://www.unidroit.org. 
49 C.f. SILVEIRA, Op. cit. 
50 C.f. GLITZ, 2008. Op. Cit. 
51 C.f. AQUINO, 2004. Op. cit. 
52 C.f. CHEMIN, Luiz Ramiro Camilotti. Notas sobre hardship nos Princípios UNIDROIT e nos contratos 
de comércio internacional. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 662, 29 abr. 2005 Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6648>. Acesso em: 19 ago. 2008. 
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Prefere-se, por ora, o estudo dos requisitos estabelecidos por Zenedin, sendo 

estes: alteração fundamental das condições econômicas, superveniência do evento, 

imprevisibilidade do evento e controle e riscos das conseqüências. 

 
4.3.1.1 Alteração Fundamental das Condições Econômicas 

 
O artigo 6.2.2 da versão de língua inglesa dos Princípios do UNIDROIT nos 

fornece a definição de alteração fundamental das circunstâncias para efeito de hardship, 

assim dispondo: 

 
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.53 

 

A cláusula de hardship estaria, desse modo, dependente da ocorrência de 

acontecimento que alterasse fundamentalmente o equilíbrio contratual, e não somente o 

equilíbrio das prestações, pois o equilíbrio contratual diz respeito a campo bem mais 

abrangente, referindo-se à noção de desigualdade contratual. 

Veja-se que nos “Princípios” é imprescindível que o evento tenha alterado 

fundamentalmente o contrato. Surge, nesse contexto, a necessidade de se definir quais viriam 

a ser os acontecimentos que alterariam de modo fundamental o equilíbrio do contrato. O 

termo “fundamentalmente” é de basilar importância, pois o hardship só poderá ser invocado, 

caso a alteração do equilíbrio seja fundamental. 

Em disposição contida na edição de 1994 e abandonada na edição de 2004 dos 

Princípios do UNIDROIT, era tida como alteração fundamental aquela que correspondesse a 

um montante de 50% ou mais do custo do valor da prestação54. 

A CCI, por sua vez, menciona simplesmente a onerosidade excessiva, não 

fazendo remição a qualquer valor para defini-la. O manual da UNCITRAL determinava, 

como um dos deveres dos contratantes, o de definirem, na cláusula de hardship, os eventos 

que alterariam fundamentalmente o equilíbrio do contrato, estabelecendo percentual mínimo 

para a incidência do hardship. 

                                                 
53 Tradução livre: “Há hardship quando surgem eventos que alteram fundamentalmente o equilíbrio das 
prestações, quer por aumento do custo do cumprimento das obrigações, quer por diminuição do valor da 
contraprestação.”.  
54 O critério dos 50% era relativamente escusado para averiguação do hardship. Pois, se em alguns contratos, 
essa porcentagem representava quantia irrisória, para outros tipos contratuais poderia ser catastrófica, estando o 
hardship autorizado em uma porcentagem bem menor. 
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Na ausência de regulação uniformizadora, os doutrinadores e a jurisprudência 

internacional preferiram ater-se à análise do caso concreto para a aferição da onerosidade. 

Certo é, entretanto, apesar de toda discussão a esse respeito, que o hardship 

somente poderá ser invocado, diante de circunstâncias que influam de modo fundamental no 

equilíbrio do contrato, seja pelo aumento exacerbado do valor da prestação, seja pela 

diminuição exagerada do valor da contraprestação. Existem casos, ainda, em que o hardship 

poderá incidir, em virtude da perda da utilidade econômica do contrato (frustration of 

purpose) , essa tese é particularmente defendida por autores franceses. 

 
4.3.1.2 Superveniência do Evento 

 
É indispensável que os eventos responsáveis pela alteração fundamental das 

condições econômicas contratuais sejam supervenientes ou, se anteriores à formação do 

contrato, só cheguem ao conhecimento das partes, após a conclusão do mesmo. 

Assim, o momento da ocorrência dos fatos não é tão importante quanto o é o 

momento em que seus efeitos são conhecidos. 

 
4.3.1.3 Imprevisibilidade do Evento 

 
A imprevisão do evento é um dos elementos centrais para a aplicação da cláusula 

de hardship. Isto se dá pelo fato de que, se o evento danoso era previsível e as partes não 

dispuseram a esse respeito, sua conduta seria definida como negligente, não sendo permitida a 

renegociação contratual, devendo as partes suportarem o ônus de sua omissão. 

Alguns autores, entretanto, não se coadunam a esse entendimento que confere 

particular importância à imprevisibilidade do evento. Doudko é um dos que possui crítica 

mais ferrenha nesse sentido. Doudko citado por Glitz: 

 

Practically speaking, all events are foreseeable in one way or another, since people 
usually have access to enough information to enable them to make credible 
predictions. […] It seems inappropriate, therefore, to concentrate over-much on 
questions of foreseeability, also because while parties may well expect changes in 
circumstances, they may still hope that hardship will not occur. The foreseeability 
test is confined to cases of negligence, where a party fails to exercise a reasonable 
degree of care and prudence in situations where a change of circumstances is 
evident. 55    

                                                 
55 Apud GLITZ, 2008. Op. cit. Tradução livre: “Na prática, todos os eventos são previsíveis de uma forma ou de 
outra, já que as pessoas, normalmente, têm acesso a informação suficiente para capacitá-las a fazer previsões 
críveis. (...) Parece, assim, inapropriado concentrar-se demasiadamente na previsibilidade, também porque  
enquanto os contratantes podem esperar alterações nas circunstâncias, eles ainda podem ter esperança de que não 
ocorra oneração excessiva. O critério de previsibilidade é limitado a casos de negligência, em que um dos 
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A questão da razoabilidade também se alia à noção da imprevisibilidade, quando 

da definição das situações de hardship, constante dos Princípios do UNIDROIT. 

O Terceiro Comentário do Artigo 6.2.2 dos “Princípios” fornece dois casos de 

imprevisibilidade de acontecimentos que ensejariam uma situação de hardship. No primeiro 

caso, a alteração superveniente das circunstâncias não poderá fundamentar a aplicação do 

hardship, se esta alteração poderia ter sido, razoavelmente, levada em consideração, quando 

da celebração do contrato. 

O segundo caso consiste numa situação em que as alterações das circunstâncias 

vão ocorrendo gradualmente e se iniciam anteriormente à conclusão do contrato. 

De fato, o Artigo 6.2.2 não esclarece a contento o que viriam a ser eventos 

razoavelmente levados em conta, ou imprevisíveis para efeitos de aplicação do hardship.  

Chemin56, a esse respeito, sustentou que o que é razoável é o que vem a ser por si 

só comedido ou moderado (razoavelmente) pela parte. Logo, o evento inevitável não tem 

como ser prudentemente ponderado. O inevitável seria aquilo que estivesse fora de óptica. 

 
4.3.1.4 Controle e Riscos das Conseqüências 

 
Por fim, para que reste configurada a incidência da cláusula de hardship, o evento 

danoso deverá estar fora da esfera de controle das partes e nenhum dos contratantes poderá ter 

assumido o risco de que tal acontecimento viesse a ocorrer. 

Ressalte-se que a assunção do risco não poderá se dar, nem de maneira expressa, 

nem de maneira tácita. Existem alguns contratos em que o risco se faz presente, em virtude da 

sua própria natureza, como é o caso dos contratos especulativos. Nesse tipo de contratação, as 

partes estão cientes do risco a que estão se submetendo, aceitando-o tacitamente. 

Esse requisito, no entendimento de Glitz57, decorre do próprio princípio da boa-fé, 

pois se os contratantes tivessem controle sobre as conseqüências do acontecimento, ou 

tivessem assumido os riscos da ocorrência dele, não poderiam pretender reequilibrar uma 

relação contratual que, em tese, não estaria desequilibrada. 

 
 
 

                                                                                                                                                        
contratantes deixa de exercer um razoável nível de cuidado e prudência, em situações em que a alteração de 
circunstâncias é evidente”. 
56 C.f. CHEMIN, 2005. Op. cit. 
57 C.f. GLITZ, 2008. Op. Cit. 
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4.3.2 Efeitos 

 
Os eventos caracterizadores da incidência das cláusulas de hardship poderiam ser 

definidos pelos próprios contratantes. Esta cláusula permitir-lhes-ia esse tipo de liberdade. 

Permitiria, ademais, que seus requisitos de incidência fossem acrescidos ou diminuídos e que 

as partes estabelecessem todo o procedimento para revisão do evento.  Assim, os 

contratantes teriam, fazendo uso desse dispositivo, grande margem de atuação, buscando 

sempre a conservação do contrato, que seria o principal efeito desse dispositivo, apesar das 

opiniões divergentes. 

O dever de negociar as condições contratuais encontra-se igualmente inserido 

nestas cláusulas, e seria este a obrigação precípua de sua incidência. Haveria, pois, uma dupla 

finalidade na aplicação do hardship: evitar a dissolução do contrato (negativa) e renegociação 

das cláusulas (positiva)58. 

O fato do hardship trazer consigo a obrigação de renegociação contratual afasta a 

antiga concepção do contrato como algo intangível (pacta sunt servanda), que não poderia ter 

seus termos alterados, não importando a mudança das circunstâncias contratuais. 

Subsistindo um evento que altere a economia contratual, a renegociação poderá 

ser requerida pela parte, sem atraso injustificado (undue delay), em prazo razoável. O pedido 

deverá ser devidamente fundamentado, apresentando a parte prejudicada pela ocorrência do 

evento suas razões para requerer a incidência da cláusula de hardship. 

A necessidade de apresentação do requerimento de renegociação contratual, sem 

demora injustificada, em relação à tomada de conhecimento da situação de hardship, remete-

se ao fato de que a demora poderia levar a uma nova alteração das circunstâncias, 

desconstituindo a situação de hardship previamente suscitada. 

A imposição de fundamentação do pedido de renegociação visa conferir à outra 

parte as informações necessárias para poder avaliar a razoabilidade do pedido, no entanto não 

será necessária essa justificação se os fatos que deram causa ao hardship forem notórios e do 

conhecimento geral59. A identificação desses fatos só será realmente possível caso a caso.  

É importante que se diga que a negociação não é uma decorrência automática da 

cláusula, nem implica necessariamente na alteração do contrato, podendo conduzir tanto à sua 

adaptação, quanto à sua extinção. É neste argumento que os críticos da cláusula de hardship 

se arrimam. 

                                                 
58 C.f. GLITZ, 2008. Op. Cit. 
59 C.f. AQUINO, 2004. Op. cit. 
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Asseveram estes que por levantar a possibilidade de extinção do contrato, em 

virtude da perda do equilíbrio entre os contratantes, o mecanismo de hardship seria promotor 

da insegurança jurídica, desestimulando futuras contratações.  

Esse tipo de argumento, entretanto, carece de qualquer fundamentação. A 

possibilidade de extinção do contrato, primeiramente, requer uma série de requisitos 

complexos para a sua ocorrência, ademais, para que a relação contratual seja extinta, ela tem 

que ter se tornado impossível de ser mantida para uma das partes. 

Desse modo, a cláusula resta por estimular as contratações. Os comerciantes 

possuem a garantia de que advindo evento imprevisível, cujo risco não foi assumido por estes, 

evento que esteja além da sua esfera de controle e que onere por demais as obrigações para 

uma das partes, o contrato poderá ser renegociado. Adaptados os termos para as novas 

condições. 

 Se estas condições, contudo, acabaram por tornar a manutenção do vínculo 

contratual insustentável, este será quebrado. Com essa previsão, os contratantes sentem-se 

mais seguros para firmar vínculos longos e continuados, visto que quaisquer circunstâncias 

que se delinearem poderão ser devidamente contornadas e superadas, através da negociação, 

das concessões mútuas e do consenso. 

Ressalte-se que a negociação deverá ser permeada pelo princípio da boa-fé, 

segundo previsão contida nos Princípios do UNIDROIT60. As partes, segundo os princípios, 

deverão participar da negociação, mas, por isso, não estariam obrigadas a alcançar sucesso 

nestas negociações. É imposto o dever da negociação, e não o de se alcançar determinado 

resultado. 

Apesar de denominação voluntária, a negociação não se trata de uma faculdade 

conferida às partes. Delineados os requisitos caracterizadores do hardship, o dever de 

negociação subsiste.  

A CCI e a UNCITRAL adotam a obrigatoriedade das negociações (bound to 

negotiate), como princípio básico, quando em sede de hardship. 

Os Princípios do UNIDROIT definem que o mero pedido de renegociação 

dirigido a uma das partes não dá, por si só, o direito de suspensão da execução contratual. 

                                                 
60 “Artigo 6.2.3. Efeitos. 1) Em caso de hardship, a parte lesada pode pedir a renegociação do contrato. O pedido 
deve ser formulado sem atraso injustificado e deve ser fundamentado. 2) O pedido não confere, por si só, à parte 
lesada o direito de suspender a execução das suas prestações. 3) Na falta de acordo razoável, qualquer das partes 
pode submeter a questão ao tribunal. 4) Se o tribunal entender que se verifica um caso de hardship pode, 
conforme o caso: a) pôr termo ao contrato na data e nas condições por ele fixadas; ou b) modificar o contrato 
para restabelecer o equilíbrio das prestações.” Tradução livre dos Princípios do UNIDROIT contidos no 
endereço : http://www.unidroit.org. 
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Através desta disposição, protege-se a cláusula de hardship contra abusos dos comerciantes, 

que, se assim não o fosse, poderiam invocá-la a qualquer hora para suspender a prestação 

contratual. 

Realizado o pedido de renegociação e confirmada por ambas as partes a 

ocorrência de uma situação de hardship, as mesmas procederão à renegociação do contratado. 

Essa negociação poderá ficar adstrita às partes, ou ser intermediada por um árbitro, um 

terceiro indicado pelos contratantes. Nadia de Araújo61 entende que a intervenção de um 

terceiro seria a opção menos benéfica para os contratantes, devendo estes procurarem a 

resolução de suas dissonâncias entre si. 

Esse entendimento, entretanto, é por demais extremista, pois, em muitas ocasiões, 

a participação de um árbitro, neutro e alheio aos interesses dos contratantes poderá ser bem 

mais eficaz do que as negociações intra-partes. 

Se, através das negociações, as partes conseguirem atingir um denominador 

comum, readaptando consensualmente o contrato às novas condições, sem nenhuma 

intervenção judicial, o vínculo contratual estará preservado. Importante se salientar que, 

durante o período das negociações, o vínculo contratual não é suspenso, o contrato continua 

produzindo seus efeitos nos termos originalmente acordados. 

Ocorrem casos, no entanto, em que as partes não conseguem atingir um consenso 

num período razoável. Nesses casos, a demanda deverá ser encaminhada a órgão 

jurisdicional. Existem, ainda, controvérsias com relação ao limite da atuação jurisdicional.  

Alguns doutrinadores mais radicais entendem que, para se atingir um resultado 

útil, o Tribunal conhecedor do caso deveria ser competente para proceder a adaptação do 

contrato. Seria esta a única maneira eficiente de se assegurar a manutenção do vínculo. Outros 

já consideram tal intervenção inconcebível, pois isto ofenderia a própria disposição de 

renegociação, na medida em que haveria imposição de novas regras. 

Toda essa discussão doutrinária, entretanto, torna-se despicienda, à medida que a 

cláusula de hardship está cada vez mais ligada à cláusula arbitral. Conforme anteriormente 

falado, as partes têm a faculdade de optar por um árbitro para a resolução do conflito. Com 

efeito, a jurisprudência arbitral tem criado bons precedentes de aplicação da cláusula de 

hardship, garantindo a preservação do vínculo contratual por meio de sua adaptação às novas 

circunstâncias. 

                                                 
61 C.f. ARAUJO, Nadia de. A Cláusula de Hardship nos Contratos Internacionais e sua Regulamentação 
nos Princípios para os Contratos Comerciais Internacionais do Unidroit. Artigo presente ao livro “O 
Direito Internacional e o Direito Brasileiro – Homenagem a José Francisco Rezek”, p. 850.  
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Glitz62 destaca alguma dessas jurisprudências, como é o caso de situação ocorrida 

em 1990 e apresentada perante a Corte de Arbitragem de Berlim (CAB). Tratava-se de caso 

de importação realizada por empresa da antiga Alemanha Oriental de maquinário fabricado 

por país do Leste Europeu. Quando da queda do Muro de Berlim e da reunificação da 

Alemanha, o importador recusou-se a receber o bem e efetuar o pagamento, visto que o 

mesmo teria perdido o seu valor. A CAB, em decisão histórica, reconheceu o pedido do 

importador, fundamentando sua decisão, na existência de um princípio segundo o qual a 

alteração substancial do equilíbrio inicial do contrato justificaria a sua revisão e, se 

extremamente necessária, a sua resolução. Referiu-se aí, entre outros, à previsão de hardship 

contida nos princípios do UNIDROIT.  

Em 1997, houve um caso envolvendo contratantes holandeses e turcos para a 

instalação de maquinário. Após a execução do contrato, os turcos recusaram-se a realizar o 

pagamento combinado, alegando dificuldades financeiras, em virtude da queda dos preços do 

produto que negociava. As partes fizeram uma tentativa de renegociação do contrato, mas não 

chegaram a um consenso. A parte holandesa, então, pleiteou indenização. Foi alegado pelos 

turcos o hardship como forma de defesa. A Corte Arbitral, no entanto, entendeu que a 

caracterização de hardship exigiria uma alteração fundamental das condições econômicas e 

não mero aumento de custos, indeferindo o pedido turco, determinando-lhe o cumprimento 

contratual, bem como a restituição dos holandeses em perdas e danos. 

As cláusulas de hardship, assim, tornam-se cada vez mais importantes no 

mercado internacional. Mais que mero valor psicológico, estas conferem segurança aos 

contratantes. Seus efeitos jurídicos têm sido reconhecidos e sua incidência aumenta a 

possibilidade de manutenção do vínculo contratual. 

 
4.4 A Cláusula de Hardship como Instrumento de Conservação do Contrato: conclusão 
parcial. 

 

O princípio da autonomia da vontade das partes é um dos que formam a base de 

fundamentação da utilização da cláusula de hardship. O uso, assim, desse mecanismo 

contratual decorre de uma manifestação direta de vontade dos contratantes. 

Pelo que já se viu, o tema da revisão contratual, apesar da sua complexidade e 

necessidade de regulação mais aprofundada, ainda é tratado com superficialidade nos 

ordenamentos jurídicos internos.  

                                                 
62 C.f. GLITZ, 2008. Op. cit. 
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Em esfera internacional, esse assunto já é amplamente debatido e aceito, mas é 

bem verdade que o Direito Internacional ainda é bastante dependente do Direito Interno de 

cada país, pois são os juízes e árbitros desses sistemas jurídicos que, na maioria dos casos, 

ficarão incumbidos de julgar situações com conexão internacional. 

A vantagem de se produzir material legislativo regulando esta cláusula é a de que 

isto evitaria que esses juízes e árbitros lhe imprimissem interpretação condizente com seu 

direito pátrio. Além do que, a tensão entre os princípios do pacta sunt servanda e da rebus sic 

stantibus seria amenizada. A adoção da cláusula de hardship permitiria que contratantes de 

diversas culturas jurídicas harmonizassem seus interesses na manutenção do vínculo por meio 

de um estímulo à negociação63. 

Na prática contratual internacional, o termo hardship significa a alteração 

fundamental das condições políticas, econômicas, financeiras, legais ou tecnológicas e que 

causam, por essa razão, uma onerosidade excessiva da contratação para uma das partes. Esses 

acontecimentos, nos contratos de longa duração, podem ter conseqüências mais sérias, 

prejudicando o equilíbrio das prestações e podendo tornar a contratação inviabilizada, em 

virtude do dano econômico causado. 

A cláusula de hardship é, assim, um instrumento de conservação contratual, pois 

através da readaptação do conteúdo do contrato, organiza-o, possibilitando a continuidade de 

seu vínculo. 

A importância desse mecanismo, se num primeiro momento é meramente 

econômica, analisando-se mais a fundo a questão, vê-se que esta cláusula é verdadeiro 

instrumento de funcionalização e justiça contratual. 

Um contrato desequilibrado pode representar sérios danos econômicos para uma 

das partes, podendo até levá-la à falência, por exemplo. A quebra de determinada empresa 

prejudicaria todo um mercado, desde seus credores, até aqueles que necessitam de seus 

serviços. Ademais, frise-se que esta geraria o desemprego de centenas, milhares de 

funcionários, que ali executam seus serviços. 

Assim, é muito mais interessante, em todos os sentidos que a onerosidade do 

contrato, advinda de evento de grande impacto, seja amenizada, para que seu cumprimento 

não se torne um fardo por demais exagerado. A possibilidade de readaptação dos contratos 

ante as novas condições do negócio viabilizaria a manutenção da relação contratual, da 

confiança das partes e garantiria um certo grau de segurança jurídica. 

                                                 
63 C.f. GLITZ, 2008.Op. Cit. 
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Acredita-se que a cláusula de hardship surge, além de tudo, como instrumento de 

manutenção do equilíbrio contratual e, por conseqüência, de sua funcionalização. Por 

possibilitar às próprias partes a atribuição de resolução de um conflito contratual (equilíbrio), 

esta garante seu sucesso, conferindo a quem está mais envolvido no negócio jurídico a 

capacidade de alterá-lo, adequando-o às novas condições que sobrevieram. 

Essa parceria dos contratantes, esse esforço para viabilizar a contratação e sua 

continuidade pode até revelar uma nova forma de justiça social, mais participativa e mais 

próxima da realidade contemporânea.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A manutenção do vínculo contratual, não somente nos contratos internacionais, 

mas em toda sorte de contratação é uma questão que vem passando por modificações na sua 

concepção. A figura do contrato imutável, inquebrável, revelou-se insuficiente, diante da 

complexidade das relações existentes no mundo moderno. As situações fáticas se impuseram 

de forma tal, que foi impossível não haver uma ruptura com a antiga doutrina contratual. 

O princípio da força obrigatória, informativo dos contratos, permanece. A regra é 

que tenham força obrigatória, no entanto esta força não se refere mais tão somente às suas 

disposições. Na contemporaneidade contratual, o pacta sunt servanda se refere menos à 

obediência cega ao que está escrito, do que à obrigatoriedade de busca, por ambas as partes, 

de uma solução consensual, que vise à continuidade da contratação. Encara-se, em última 

análise, o fim de uma Era. O contrato não desaparece, e sim a forma arcaica de encará-lo. 

Hoje os estudiosos, doutrinadores, magistrados e, principalmente, os contratantes 

questionam, se haveria sentido na manutenção de uma contratação que carece de eqüidade, 

equilíbrio ou justificativa moral. A resposta para essa pergunta é simples, o contrato não se 

funda em si mesmo, lhe é atribuída, pela sociedade, uma função que este deverá atender de 

forma eficaz. Se antes a única preocupação que permeava os contratos era a garantia à 

sociedade de satisfação de suas necessidades, hoje, outros valores assumiram igual nível de 

importância, como é o caso do equilíbrio contratual e da justiça social. 

A concepção atual do contrato requer soluções mais complexas no deslinde de 

seus interesses, e não somente o seu cumprimento acima de qualquer situação. As soluções 

estão sendo criadas, principalmente em cenário internacional, só resta aos operadores do 

direito assimilarem a melhor forma de aplicá-las.  

A cláusula de hardship figura como exponente importante desta produção jurídica 

que vem acontecendo, abrigando conteúdo capaz de compreender as necessidades 

contemporâneas de uma sociedade globalizada. Através de sua previsão de revisão contratual, 

diante da inviabilidade de continuação da contratação, a cláusula de hardship, atende não 

somente ao interesse econômico de viabilização da atividade empresarial, mas adquire caráter 

de instrumento de funcionalização contratual.  

O mecanismo de hardship representa verdadeiro norte aos contratualistas, a 

funcionalização do contrato por meio de sua conservação. Esta cláusula mostra que a 

preservação da vontade contratual originária, pode ser medida de atendimento a critérios de 

justiça e dignidade. 
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