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I. Harmonização, uniformização e unificação do direito privado.  Os 
sistemas nacionais face à internacionalização das questões jurídicas 
 
Mais do que modismo intelectual ou lugar-comum, o mundo atual coloca para 

o direito e para os seus profissionais a necessidade imperiosa de adaptar-se ao 
momento e suas transformações.  Isto se deve ao fato de que a crescente 
internacionalização de múltiplas áreas fez surgir questões que os Estados e os 
direitos nacionais simplesmente não estão habilitados resolver de forma isolada, 
porque os desafios e problemas superam as fronteiras nacionais.  Um exemplo é o 
que ocorre no caso do deslocamento dos bens sobre os quais incidem as garantias 
mobiliárias, obrigando os advogados de credores e devedores a se familiarizarem 
com a legislação de diversas jurisdições nacionais. 

 
PAULO CASELLA lembra a crítica de René David aos juristas que 

falsamente acreditaram que o direito poderia ser puramente nacional, e que se 
poderiam ignorar os progressos feitos em outros países1.  Esta crítica pode ser 
considerada demasiadamente dura, mormente ao se falar em um sistema jurídico 
como o brasileiro, nas palavras de CASELLA, “um sistema periférico”2, ou seja, 
que recebe influências de sistemas jurídicos estrangeiros mas pouco repercute 
sobre outros sistemas.  A internacionalização das atividades econômicas, 
conseqüentemente acarretando também a circulação mais intensa e mais freqüente 
dos atores e fatores de produção econômica, colocou em xeque as soluções 
tradicionais encontradas nos ordenamentos domésticos.  As implicações e 
necessidades operacionais dos processos de integração, no entender de Casella,  
“tornam necessário contar com normas e sistemas jurídicos adaptados ao mundo 
onde as atividades, não somente econômicas, internacionalizam-se em velocidade 
crescente”3.  Percebe-se facilmente, diz-nos ainda o autor, a inadequação desses 
“modelos e conceitos legais clássicos, nacionais e de base essencialmente 
territorial de vigência e aplicação”4. 

 
Na tarefa de fazer face ao desafio de ao mesmo tempo internacionalizar e 

modernizar um sistema jurídico cumprem importante papel os diversos institutos 
e conferências que tem se dedicado a promover a harmonização, a uniformização 
e a unificação do direito privado, tentando detectar o surgimento e estimular o 
desenvolvimento de conceitos e modelos de ordenamentos jurídicos, mais 
apropriados às exigências e perspectivas do mundo atual5. Tais esforços 
exprimem o anseio e a necessidade de ser colocada dimensão verdadeiramente 
internacional para a reflexão e a regulamentação jurídicas, de modo a fazer face 
aos desafios do mundo atual.  As obras desses diversos institutos que se dedicam 
aos estudos de harmonização jurídica , ressalta Casella, são “significativas como 

                                                 
1  René DAVID, Traité élémentaire de droit civil comparé: introduction à l´étude des droits étrangers et à la 
méthode comparative, Paris, Pichon & Durand-Auzias, 1950, III  apud  Casella, Paulo, “Modalidades de 
Uniformização......” p. 79.    
2  CASELLA, Paulo, “Modalidades de Harmonização, Unificação e Uniformização do Direito – O Brasil e as 
Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado”, in Integração Jurídica Interamericana, Paulo 
Casella e Nadia de Araujo, orgs, São Paulo:  LTr Editora, 1998, p. 80. 
3  Id., p. 79. 
4   Id., p. 82. 
5  Id., p. 81. 
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sintomas e termômetro das mudanças em curso, refletindo a percepção da 
necessidade de enfrentar novos desafios, especialmente no campo jurídico”6.  

 
Os conceitos de harmonização, uniformização e unificação  

 
Embora muitas vezes sejam usados como se fossem sinônimos, necessário se 

faz distinguir conceitualmente os mecanismos de harmonização, uniformização e 
unificação e do direito.  

 
A harmonização diz respeito às normas de conflito ou normas de direito 

internacional privado, permanecendo intocadas as normas nacionais de direito 
material.  Sendo harmônicas as regras de conflito, remeterão diretamente para o 
direito material, sem o risco de se cair nos conflitos de segundo grau, isto é, de 
ocorrerem conflitos entre as regras de DIPr  de diferentes Estados7.  

 
A unificação comporta a substituição dos anteriores dispositivos nacionais por 

novas normas, previamente negociadas e acordadas, que eliminam os conflitos, na 
medida em que a mesma norma, de natureza conflitual ou material, passa a ter 
vigência entre os diferentes Estados.  Isto se faz, via de regra, por meio de 
convenções internacionais.  É o caso da Convenção da Haia sobre Adoção 
Internacional, a qual, após ratificada pelo Brasil, substituiu a normativa doméstica 
no tocante aos requisitos da adoção feita no Brasil por casais estrangeiros.   

 
A uniformização, diz-nos Paulo Casella, “tem dupla implicação e variável 

dimensão, porque pode combinar elementos de direito internacional privado e de 
direito material, indo além do que normalmente ocorre ao se falar em 
harmonização, tendo extensão menor que a unificação, onde os conflitos são 
eliminados pela completa substituição das normas anteriormente diversificadas”8. 

 
Podemos dizer, então, que estas modalidades se traduzem em três estágios de 

unificação do direito privado: inicia-se com a harmonização, evolui-se para a 
uniformização, e por último chega-se à unificação.   

 
Nas convenções sobre regras de conflito, o juiz do foro a consultará para que 

lhe indique o direito material aplicável.  Nas convenções com normas de direito 
substantivo ou material, o juiz do foro a consultará para resolver diretamente a 
questão de fundo9.   

 
O movimento de harmonização das normas de conflito, iniciado no século 

XIX de forma concomitante na América e na Europa, acabou por encontrar seu 
lugar na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, atualmente 
tornada permanente, e nas Conferências Interamericanas Especializadas de 
Direito Internacional Privado (CIDIPs) que vem sendo convocadas 

                                                 
6   Id., p. 81. 
7  A este respeito consultar DOLINGER Jacob, Direito Internacional Privado (Parte Geral), 6a ed. 2001, p. 
40. 
8  CASELLA, op.cit., nota 3, p.78. 
9  Leonel PEREZNIETO, Derecho Internacional Privado, p. 153. 
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periodicamente desde 197510.  Distinguem-se quanto à sua área de abrangência, 
sendo a Conferência da Haia um organismo de âmbito universal, vinculado à 
ONU, e do qual fazem parte países de diversos sistemas jurídicos.  As CIDIPs, 
patrocinadas pela Organização dos Estados Americanos, tem abrangência 
regional, embora exista a possibilidade de terceiros países aderirem aos 
convênios.   Carmen Tibúrcio observa que tanto as CIDIPs como a Conferência 
da Haia utilizam o mesmo método, de elaboração de convenções concisas sobre 
assuntos específicos, tendo sido abandonada a proposta de uma codificação 
genérica e universal do DIPr, como foi o Código Bustamante11.   

 
A uniformização e a unificação do direito privado material, por seu turno, tem 

trilhado diversos caminhos.  
 
Apesar da diversidade dos sistemas jurídicos ser a regra, observa Jacob 

Dolinger que há hipóteses em que os direitos nacionais coincidem em suas regras, 
por uma pluralidade de motivos.  Dá-se aí o fenômeno do Direito Uniforme12

.
 

 
Dolinger distingue dois fenômenos que fazem surgir o Direito Uniforme:  um, 

o que qualifica de Direito Uniforme espontâneo, “quando coincidem os direitos 
primários de dois ou mais ordenamentos, seja natural e casualmente, seja porque 
têm a mesma origem, ou porque sofreram influências idênticas”13.  Outra causa 
desta uniformização espontânea é a utilização de uma legislação estrangeira como 
paradigma de uma reforma legislativa14.. Outra circunstância é quando dois ou 
mais países devotam um esforço comum para fazer coincidir ou aproximar suas 
legislações sobre um determinado tema.  Esta categoria de Direito Uniforme 
Jacob Dolinger qualifica de Direito Uniformizado. A doutrina em geral, no 
entanto, adota o termo Direito Uniforme para o resultado prático seja da 
coincidência espontânea seja do esforço de uniformização. 

 
O Direito Uniforme foi visto por muitos estudiosos de DIPr como a panacéia 

para a solução do problema dos conflitos de leis – caso de Pasquale Mancini na 
Itália, João Monteiro e Ilmar Penna Marinho no Brasil15. 

 
Em 1928, é fundado em Roma um Instituto Internacional para trabalhar pela 

unificação do direito privado, denominado UNIDROIT.  Jacob Dolinger traz-nos 
interessante notícia histórica, ao narrar que o governo brasileiro foi convidado a 
se manifestar sobre a conveniência da fundação do UNIDROIT16.  Clóvis 
                                                 
10  Para um estudo mais aprofundado, consultar  Jürgen Santleben, “A codificação interamericana do direito 
internacional privado e o Brasil”, Carmen, Tibúrcio,  “Uma análise comparativa entre as Convenções da CIDIP e 
as Convenções da Haia – o Direito Uniformizado Comparado”, e a Apresentação por G.E. do Nascimento e 
Silva, ambos em Integração Jurídica Interamericana, Paulo Casella e Nadia de Araujo, orgs, São Paulo:  LTr 
Editora, 1998. 
11  TIBÚRCIO, Carmen, “Uma análise comparativa entre as Convenções da CIDIP e as Convenções da Haia – 
o Direito Uniformizado Comparado”, in Integração Jurídica Interamericana, Casella e Araujo, orgs, São Paulo:  
LTr Editora, 1998.  
12  DOLINGER, op.cit., nota 7, p. 33. 
13  Id.,  p. 33. 
14  O exemplo clássico é a Turquia, que adotou o Código civil e das obrigações suíço.  No Brasil, temos a 
influência da legislação italiana sobre a recente reforma do nosso direito civil e societário.   
15  DOLINGER, op.cit., nota 7, p. 35-36. 
16  Id., p. 36. 
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Beviláqua, na qualidade de Consultor Jurídico do Ministério das Relações 
Exteriores brasileiro, função que exerceu de 1906 a 1934,  responde em nome do 
governo brasileiro a solicitação de Vittorio Scialoja, Presidente do Instituto 
Internacional de Roma para a unificação do direito privado  ( hoje, UNIDROIT), 
que havia sido enviada por ofício dirigido ao Embaixador brasileiro junto ao 
governo italiano, Sr. Oscar Teffé.   

 
Clóvis Beviláqua em seu parecer, publicado na coleção de Pareceres dos 

Consultores Jurídicos do Itamaraty, se põe uma questão preliminar: será realizável 
a unificação do direito privado?17. Diz-nos o mestre Clóvis Beviláqua que o 
fenômeno da recepção de direitos, da qual resulta o direito uniforme espontâneo, 
“... está, de modo irretorquível, a demonstrar, como observa DEL VECCHIO, una 
certa unitá dell´essere umano”18.   E continua Beviláqua seu raciocínio: 

 
“Essas ponderações nos induzem a acreditar que, se a humanidade tende, 

irrecusavelmente, à unidade pela civilização;  se a estrutura da sociedade, em suas 
linhas gerais, é semelhante, onde quer que o homem a organize;  se a experiência 
histórica demonstra a possibilidade das adaptações jurídicas, em massa ou por 
enxertos limitados;  tudo leva a supor que promover a unidade do direito privado 
é trabalhar no sentido da civilização”. 

 
“E como, simultaneamente, na Europa e na América, novos órgãos 

consagrados à elaboração do direito, o Instituto Internacional de Roma e as 
Conferências Pan-Americanas19 trabalham pela unificação do direito privado, é 
que uma necessidade geral já se afirma nesse sentido e mais uma curva se desenha 
na espiral da evolução jurídica”20. 

 
Clóvis Beviláqua, embora ciente de que diferenças sempre existirão entre os 

povos, e por conseguinte se refletirão nas legislações nacionais, era favorável à 
uniformização, considerando ser  já naquele momento, em 1928, “lícito e 
conveniente orientar a cultura jurídica no sentido da unificação de alguns 
departamentos do direito privado, para que este exprima a realidade da vida social 
no momento presente, em que as relações individuais além das fronteiras de cada 
povo, de mais em mais se alastram e se intensificam”21 22. 

 

                                                 
17  Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty, Volume II ( 1913-1934), Antonio Paulo Cachapuz de 
Medeiros, org. – edição facsimilar do original publicado em 1962, Senado Federal:  Brasilia, 2000., p. 409-420.  
18  Parecer de 30 de setembro de 1928, in “Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty”, Volume II           
(1913-1934), Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros, org. – edição facsimilar do original publicado em 1962, 
Senado Federal:  Brasilia, 2000, p. 410. 
19  Beviláqua refere-se aqui à realização nesse mesmo ano de 1928 da Sexta Conferência Pan-Americana, em 
Havana, Cuba, que preparou e aprovou a “Convenção de Direito Internacional Privado”, mais conhecida como 
Código Bustamante, em homenagem ao seu grande incentivador, o jurista cubano Antonio Sanchez y 
Bustamante. 
20  Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty, Volume II ( 1913-1934) , Antonio Paulo Cachapuz de 
Medeiros, org. – edição facsimilar do original publicado em 1962, Senado Federal:  Brasilia, 2000, p. 409. 
21  “Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty, Volume II ( 1913-1934)” , Antonio Paulo Cachapuz de 
Medeiros, org. – edição facsimilar do original publicado em 1962, Senado Federal:  Brasilia, 2000, p. 410-411. 
22  No citado parecer, Clóvis Beviláqua faz ainda um magistral resumo do direito brasileiro das obrigações 
(em sete páginas), e na parte IV, faz para o Instituto Internacional de Roma uma primorosa seleção bibliográfia e 
legislativa de direito brasileiro para auxiliar nos estudos que se iniciariam.   
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Os trabalhos pela unificação e a uniformização do direito privado tem sido 
desenvolvidos, no plano universal, pelo UNIDROIT desde sua fundação em 1928, 
quando  delimitou inicialmente quatro temas de estudo, três de direito comercial e 
um apenas de Direito Civil:  justamente a temática do “Direito das obrigações e 
suas garantias, com exceção da hipoteca”23. 

 
Também no âmbito do direito privado, mas com ênfase em matérias de 

natureza comercial, podemos destacar a atuação da UNCITRAL – Comissão das 
Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional na elaboração de 
legislações sobre uma pluralidade de temas, como por exemplo a arbitragem 
comercial internacional. 

 
Os processos de integração econômica tem sido nas últimas décadas os 

grandes propulsores da de uniformização e unificação do direito material, que 
“comparece simultaneamente como ferramenta para impulsionar e cimento para 
dar estabilidade ao que vai sendo alcançado em outras áreas”24.   

 
O movimento de integração dos países que compõem a União Européia tem 

levado à elaboração de diplomas uniformizadores e unificadores do direito 
internacional privado europeu, do direito processual, e também do direito civil.  
Os blocos sub-regionais americanos, como o NAFTA e o MERCOSUL, tem por 
sua vez se empenhado em identificar as diferenças e aproximar suas legislações 
em pontos cruciais para o bom funcionamento do comércio transfronteiriço.  

 
Mecanismos de uniformização e unificação:  vinculantes e não-

vinculantes     
 
O exame das modalidades e mecanismos de harmonização, unificação e 

uniformização do direito obrigam, na opinião de Paulo Casella, a uma postura de 
grande humildade e flexibilidade: “a humildade imposta pelo reconhecimento da 
multiplicidade de implicações e desdobramentos, e a flexibilidade pela exigência 
de adaptação das formulações teóricas aos imperativos e necessidades colocados 
pela prática”25.   

 
Lembra Paulo Casella a lição de Pasquale Mancini26, que já em 1874 afirmou 

que o esforço de construção de um direito único e universal, ainda que limitado ao 
direito civil, só teria utilidade na medida em que o direito resultante se limitasse a 
codificar os princípios e preceitos de justiça universais.  Concordamos com Paulo 
Casella que a lição de Mancini continua atual e intocada. As iniciativas de 

                                                 
23  Os outros temas inicialmente escolhidos foram:  Direito marítimo; Direito referente a transportes e 
comunicações;  e Letra de câmbio, todos temas onde inicialmente se elaboraram diversas convenções 
uniformizadoras. Podemos citar como exemplo desta iniciativa de uniformização as Convenções de Genebra de 
1930 e 1931, aprovando leis-modelo sobre Letras de Câmbio, Notas Promissórias  e Cheques. 
Veja-se:  Pareceres dos Consultores Jurídicos do Itamaraty, Volume II ( 1913-1934) , Antonio Paulo Cachapuz 
de Medeiros, org. – edição facsimilar do original publicado em 1962, Senado Federal:  Brasilia, 2000, p. 409. 
24  CASELLA, op.cit., nota 3, p.78. 
25  Id., p. 84. 
26  Id.,  p. 84. 
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harmonização, uniformização e unificação do direito, para serem exitosas, “tem 
de levar em conta valores comuns”27. 

 
Os mecanismos de uniformização podem ser de caráter vinculante ou não-

vinculante. 
 
Dentre as formas de caráter vinculante por excelência estão as convenções 

internacionais, preparadas por organizações internacionais.  Tornam-se lei interna 
após terem passado pelo processo, por vezes complexo e demorado, da ratificação 
pelos legislativos dos países signatários28. Os Estados, além da obrigação 
internacional, decorrente da ratificação do tratado, obrigam-se a assegurar a 
observância do tratado em seus ordenamentos jurídicos internos. 

 
Entre as vantagens do método vinculante, está em conseguir-se uma 

verdadeira uniformização internacional de conceitos e soluções sobre um tema 
específico para um determinado número de Estados.  Esta aproximação legislativa 
leva à unificação de critérios por parte dos próprios tribunais nacionais dos 
Estados-parte.  De acordo com a interpretação que esses tribunais nacionais 
tenham sobre os assuntos objeto das convenções, é possível saber qual a posição 
da jurisprudência de um determinado país sobre o tema em questão, o que ajuda a 
uma maior segurança e previsibilidade jurídicas.  Instrumentos desta natureza 
facilitam a unificação dos países em matéria econômica e comercial.  Embora esta 
unificação, diz-nos Leonel Pereznieto, seja ainda fundamentalmente de âmbito 
regional e sub-regional, a sua evolução confirma que existe um movimento 
favorável a uniformizações e unificações jurídicas mais amplas.   

 
A recepção do tratado no plano interno, por meio da sua ratificação, faz com 

que as normas de direito material possam ser aplicadas pelos juízes nacionais para 
resolver as questões de fundo29. Duas das convenções com maior número de 
ratificações no campo do direito privado são exemplos do método uniformizador 
vinculante: a Convenção das Nações Unidas sobre o Reconhecimento e Execução 
de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, de 1958, recentemente ratificada pelo Brasil, 
e a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias, de 198030.  

 
Existem, por outro lado, mecanismos de caráter não-vinculante, entre as quais 

estão as leis-modelo e as leis-uniformes.  Redigidas para servirem de guia 
legislativa para os legisladores nacionais, permitem adaptações do texto pelos 
legisladores nacionais para que cada Estado configure os exatos termos da matéria 
em seu respectivo ordenamento.   

                                                 
27  Id., p. 84. 
28  O processo de ratificação dos tratados internacionais envolve atos na esfera interna e na esfera 
internacional:  a aprovação pelo Congresso Nacional, o depósito do instrumento de ratificação pelo poder 
executivo, e a sua posterior promulgação interna.  Para mais detalhes, ver Nadia de Araujo, Direito Internacional 
Privado, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003,  p. 131 a 139, e o completíssimo exame da matéria feito por 
Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros, O Poder de Celebrar Tratados, Porto Alegre:  Sergio Antonio Fabris Ed, 
1995. 
29  PEREZNIETO, op.cit., nota 9, p. 153.   
30  Ainda não ratificada pelo Brasil. 
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Pode, por outro lado, configurar-se a norma mediante a adoção de lei-modelo 
ou lei-uniforme, às quais os Estados procurarão adaptar seus modelos nacionais.  
Neste caso, o que irá propiciar a modificação do direito interno será a convicção, 
ancorada na prática, de que a proposta reflete “a opinio juris sive necessitatis”  e  
a “constatação de sua juridicidade e adequação para atender aos fins a que se 
destina”31. 

 
Há espaço aqui para as diferenças entre os sistemas jurídicos.  Atende-se aqui 

à necessidade de prever as peculiaridades e necessidades de cada país.  Ao mesmo 
tempo em que se ganha flexibilidade, perde-se em segurança e na exatidão do 
conteúdo da norma objeto da harmonização ou uniformização.   

 
Por esta razão, em áreas onde não se pode perder segurança jurídica tem-se 

optado por elaborar textos vinculantes, restringindo desta forma a possibilidade 
dos legisladores nacionais de alterarem a norma de produção internacional. É o 
caso das convenções em matéria de menores e direito de família.  Em outras 
áreas, onde existe a real necessidade de permitir a existência de diferenças entre 
os países, se usam instrumentos não-vinculantes. 

 
A distinção principal que caberia ter presente, para destacar o dado essencial 

das várias modalidades ou efeitos possíveis de harmonização, unificação e 
uniformização do dirio, nesta classificação, é a ênfase quer no caráter vinculante 
quer no elemento de exercício da autonomia da vontade das partes contratantes. 

 
Com relação ao âmbito territorial de atuação, pode-se ter presente a 

concomitância e complementariedade de esforços de cunho regional ou de 
vocação universal, ao mesmo tempo que a constatação da superposição de normas 
e modelos.   

 
Uma das primeiras experiências de direito uniforme foi a elaboração das 

Convenções de Genebra em matéria de direito cambiário, adotadas em 1930.  
Uma delas, a Convenção sobre Direito Uniforme aplicável às Letras de Câmbio é 
considerada o antecedente moderno mais importante em matéria de direito 
uniforme32.  No entanto, seu efeito uniformizador acabou sendo prejudicado pelo 
fato da Convenção prever a incorporação de suas normas por meio da edição de 
legislação interna.  Este é justamente um dos problemas decorrentes da adoção do 
método não-vinculante, pois ao se delegar ao legislador nacional a iniciativa 
legislativa, delega-se também o poder de introduzir modificações a essa legislação 
que se pretendia uniforme. As paulatinas modificações introduzidas pelos 
diversos legisladores nacionais ao longo das décadas podem descaracterizar o 
conjunto normativo original e comprometer a uniformidade que se desejava 
atingir e preservar com o instrumento internacional.    

 
Com base nessa experiência, a corrente uniformizadora tem sido mais 

cautelosa no uso de instrumentos não-vinculantes em matérias nas quais se 

                                                 
31  CASELLA, op.cit., nota 3, p. 88. 
32  PEREZNIETO, op.cit., nota 9, p. 153.  
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pretende uma efetiva uniformização.  Nas convenções modernas, tem se tornado 
cada vez mais clara a opção seja pelo método vinculante ou não-vinculante.   Os 
tratados são exemplo do método vinculante;  as Leis-modelo e as Guias 
Legislativas, pelo método não-vinculante.    Em sede de garantias mobiliárias, por 
exemplo, os instrumentos que estabelecem normas de conflito tem adotado a 
forma de tratados;  enquanto que os instrumentos de uniformização do direito 
material seguem o formato não-vinculante.   

 
Observa Paulo Casella que: 
 
“A harmonização, unificação e uniformização do direito não se colocam 

como fins em si mesmas;  seria supérfluo, como utópico, pensar em sistemas 
fechados, teoricamente perfeitos – trata-se, antes, de alcançar adequação entre 
meios e fins.  Mais do que pretender total alinhamento, trata-se de aparar e 
eliminar arestas, permitindo convivência harmônica dos sistemas”33. 

 
O método de elaboração das normas uniformizadoras e unificadoras.   
 
As organizações que se ocupam da uniformização e unificação do direito 

privado utilizam todas um método de trabalho para produzir as propostas, sejam 
propostas vinculantes como tratados e convenções internacionais, sejam propostas 
não-vinculantes como as leis-modelos, as leis uniformes, e as guias legislativas. 

 
Importante lembrar que a agenda destas organizações é determinada pelos 

países-membros. Uma vez que os países tenham visto a necessidade de aproximar 
suas legislações em um determinado tema, é necessário seguir um método de 
preparação dos textos.  As décadas de experiência em harmonização e unificação 
demonstraram que certas técnicas são essenciais para se chegar ao resultado 
pretendido34. 

 
A preparação da proposta sempre tem início com um estudo de direito 

comparado, da legislação dos Estados participantes, de modo a identificar os 
pontos de identidade e, principalmente, as diferenças entre os sistemas.  Este 
estudo preliminar ajuda a revelar qual será o denominador-comum do tema em 
estudo, quais as legislações mais atrasadas e quais as normas de vanguarda que já 
existem dentro do grupo de países envolvidos.  Este trabalho, muitas vezes, é 
encomendado a professores e acadêmicos especialistas na área35. Tomando por 
exemplo a Convenção da Cidade do Cabo sobre Garantias em Equipamentos 
Móveis, o estudo foi encomendado a partir de uma proposta do membro 
canadense do Governing Council do UNIDROIT, em junho de 1988.  O estudo, 

                                                 
33  CASELLA, op.cit., nota 3, p. 89. 
34  A esse respeito, veja-se John Goldring, “Globalisation, National Sovereignty and the Harmonization of 
Laws.”, Uniform Law Review, 1998-2/3, UNIDROIT – Kluwer Law International, p. 447-449. 
35  Veja-se mais adiante o exemplo da Lei-Modelo da CIDIP VI, que teve início com um estudo das 
legislações dos três países integrantes do NAFTA, feito sob os auspicios do National Law Center for 
Interamerican Free Trade, de Tucson, Arizona.  Este trabalho foi iniciado pelo professor Ronald Cuming, da 
Universidade de Saskatchewan, Canadá.  O resultado desta pesquisa pode ser conferido na publicação 
Harmonization of the Secured Financing Laws of the NAFTA Partners:  Focus on Mexico , publ. NLCIFT, 
Tucson, Arizona, 1995.  
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encomendado a um grupo de especialistas36, resultou no exame das normas 
existentes nas legislações dos países da Europa ocidental, dos Estados Unidos e 
do Canadá, tendo sido publicado o relatório em 199037.  

 
Um segundo momento é a preparação do texto que servirá de base para a 

discussão sobre o tema a ser harmonizado ou unificado.  A ordem da agenda 
estabelecida pelo grupo de trabalho pode determinar a forma do texto final.  
Interessante notar que, nos órgãos onde os países de tradição civilista se destacam, 
a minuta de texto, na tradição dos códigos europeus, costuma aparecer 
inicialmente como uma série de princípios formulados em um nível bastante 
grande de abstração38.  Esta lista de princípios servirá de base para a formulação 
do texto de trabalho, que pode ser uma minuta de tratado ou de lei-modelo39.  É 
cada vez mais comum que esta minuta venha a ser preparada por um grupo de 
trabalho ( como faz a UNCITRAL )- ou por um grupo de especialistas ( como tem 
feito o UNIDROIT e a OEA ),  encarregados da formulação técnico-jurídica do 
projeto de tratado ou de legislação-modelo.   

 
As conferências diplomáticas são cada vez mais curtas40, e se impõe então 

que os trabalhos preparatórios sejam feitos de maneira a apresentar ao órgão 
deliberativo um texto bastante próximo do texto final.   Somente após o debate 
completo do texto e o fim das negociações é que o texto final do acordo emerge.   
A conferência diplomática encerra o processo, mediante a aprovação do texto 
final e sua assinatura pelos representantes governamentais.   

 
Tratado ou legislação-modelo?  
 
Como já referido anteriormente, o modelo vinculante, também chamado de 

harmonização normativa, tem suas vantagens pelo fato de assegurar a efetiva 
unificação do direito.  Devido ao processo de negociação e da necessidade de 
transigir nessas negociações, o texto que resulta do trabalho de negociação acaba 
por refletir, ao invés de um texto pioneiro que projeta novas alternativas, o 
                                                 
36  O estudo foi feito pelo professor Ronald Cuming, da Universidade de Saskatchewan.  A metodologia 
utilizada, e posteriormente repetida no processo de elaboração da Lei-Modelo da CIDIP VI, envolveu o envio de 
um questionário a renomados especialistas.  Participaram desta forma do estudo os professores Ulrich Drobnic, 
do Instituto Max-Planck, Alejandro Garro da Columbia University, Christian Gavalda da Universidade de Paris 
Panthéon-Sorbonne, Aubrey Diamond da Notre Dame University, Boris Kozolchyk, do National Law Center for 
Interamerican Free Trade da Universidade de Tucson, Arizona, Charles Mooney da Universidade de 
Pennsylvania, Berndt Stauder da Universiade de Genève, Jean Stoufflet da Universidade de Clermont-Ferrand, 
Wolfgang Wiegand, da Universidade de Berna e Jacob Ziegel da Universidade de Toronto.  Muitos destes 
especialistas também estiveram envolvidos na elaboração do texto da CIDIP VI, como os profs Garro, 
Kozolchyk e Cuming em um primeiro estágio do processo. 
37  Relatório preparado pelo Prof. Ronald Cuming, “International Regulation of Aspects of Security Interests 
in Mobile Equipment”, in Uniform Law Review, 1990- I, Roma, UNIDROIT, p.74-179. 
38  GOLDRING, John, “Globalisation, National Sovereignty and the Harmonization of Laws”, Uniform Law 
Review, 1998-2/3, UNIDROIT – Kluwer Law International, p. 448. 
39   Veremos que isto ocorreu durante as reuniões preparatórias da CIDIP VI.  Enquanto que os Estados Unidos 
apresentaram já uma minuta de lei-modelo, a delegação mexicana apresentou um documento para discussão dos 
princípios que deveriam ser levados em conta na elaboração da lei-modelo.   
40  Durante a Sexta Conferência Panamericana, da qual resultou o Código Bustamante, os delegados 
permaneceram semanas em Havana, Cuba elaborando o texto do tratado.  Por sua vez, a Sexta CIDIP, realizada 
em Washington em fevereiro de 2003, contou com quatro dias de trabalho e um quinto dia para aprovação do 
texto final.  Só foi possível aprovar a Lei-Modelo em tão curto espaço de tempo porque o texto apresentado já 
estava em sua forma final, por força dos trabalhos preparatórios desenvolvidos. 
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denominador comum dos países envolvidos.  Muitas vezes o texto que resulta da 
negociação denota o que foi possível harmonizar, e deixa de incluir os princípios 
de vanguarda.  Isto é particularmente comum no caso de tratados, ou seja, textos 
vinculantes que não podem ser objeto de adaptações ou modificações pelo 
legislador nacional no momento da recepção no ordenamento pátrio41. 

 
As legislações-modelo são exemplos de uma uniformização que apenas 

determina um parâmetro para o legislador nacional.  Tem a desvantagem de não 
assegurar uma perfeita unificação.  No entanto, é grande sua vantagem como 
técnica de modernização dos institutos jurídicos.  A técnica da lei-modelo tem 
servido ambos propósitos: de trazer o denominador comum dos sistemas jurídicos 
dos países participantes de sua elaboração, e permitir também a inclusão de 
normas de vanguarda, que poderão ser incorporadas à medida que os legisladores 
estatais se convençam de sua utilidade.  

 
O tema das garantias mobiliárias, por exemplo, tem ocupado papel de 

destaque nos foros internacionais na última década, sendo tema da agenda de 
trabalho da UNCITRAL, do UNIDROIT, da Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado e da Sexta Conferência Especializada Interamericana de 
Direito Internacional Privado.   O método vinculante foi o caminho escolhido pelo 
UNIDROIT ao aprovar a Convenção da Cidade do Cabo sobre Garantias 
Internacionais sobre Equipamentos Móveis, de 16 de novembro de 2001e o seu 
Protocolo sobre Garantias Internacionais sobre Equipamentos Aeronáuticos.  
Neste caso, foram aprovadas normas materiais específicas para uma garantia 
internacional, e criado um registro internacional para ditas garantias. 

 
Apesar da opção do UNIDROIT pelo caminho tradicional do tratado,  que 

para ter eficácia depende de cumprir os requisitos de ratificação, a edição de 
conjuntos de normas não-vinculantes, como as Leis-Modelo e as Guias 
Legislativas, foi a opção de outros organismos regionais e universais na 
elaboração de normas sobre garantias mobiliárias.   

 
O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento editou, em 1994, uma 

Lei-Modelo sobre Garantias Mobiliárias, com o propósito principal de traçar 
diretrizes para as reformas legislativas que se fariam necessárias nos países do 
Leste europeu que aos poucos se integravam a uma Europa onde impera a 
economia de mercado.  A Lei-Modelo do EBRD serviu como base para as 
reformas legislativas efetuadas com grande êxito na Eslováquia e na Bulgária.   

 

                                                 
41  O papel do legislativo na ratificação do tratado limita-se à sua aprovação ou à sua não-aprovação, não 
sendo possível a apresentação de emendas modificativas do texto, ou mesmo supressivas.  Admite-se quando 
muito a recomendação de uma reserva a artigos do tratado, quando oermitidas pelo próprio tratado.  Os tratados 
de direitos humanos, por exemplo, não admitem reserva nem na sua assinatura nem na sua ratificação.  Veja-se a 
esse respeito  J.F. Rezek, Direito dos Tratados, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1984,  p. 346-349 , onde, ao 
enfrentar a questão, demonstra que, a despeito de haver inicialmente controvérsia sobre a possibilidade do 
Congresso aprovar os tratados com restrições, que o executivo no momento da ratificação traduzirá em reservas.  
Ampara sua posição em diversos precedentesque vem admitindo este procedimento, e também em parecer de 
Haroldo Valladão de 02 de abril de 1962, como Consultor Jurídico do Itamaraty, onde ficou demonstrado que 
não há nada que fundamente a tese de que a aprovação pelo Congresso tenha que ser em termos integrais.   
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Diferentemente do que ocorreu na Europa, no continente americano podemos 
dizer que o caminho trilhado foi exatamente o inverso, tendo a legislação interna 
precedido a legislação internacional de cunho uniformizador.  Podemos verificar 
que após o ingresso no NAFTA42, Canadá e México editaram nova legislação 
sobre garantias mobiliárias43,  incorporando em seus ordenamentos mecanismos 
de garantias semelhantes aos encontrados no artigo 9o. do Uniform Commercial 
Code norte-americano.  Não há dúvida de que o êxito dessa uniformização sub-
regional, em países com sistemas jurídicos diversos, deu alento à inserção na 
agenda da OEA da proposta que resultou na aprovação da Lei-Modelo 
Interamericana sobre Garantias Mobiliárias pela  CIDIP VI  em  fevereiro de 
200244.    

 
No plano universal, e versando sobre o mesmo tema – garantias mobiliárias - 

a opção da UNCITRAL foi também por um conjunto de normas não-vinculantes, 
ainda mais elástico do que uma Lei-Modelo, com o início em junho de 2002 dos 
trabalhos de preparação de uma Guia Legislativa sobre Garantias Mobiliárias.   

 
Podemos concluir dizendo que a opção pelo método vinculante ou não-

vinculante na elaboração de uma proposta normativa no plano internacional 
dependerá não apenas da natureza das normas – se direito material ou direito 
conflitual – mas também da opção política feita pelo organismo patrocinador, no 
sentido de restringir ou aumentar a adaptabilidade do projeto às diversas culturas 
jurídicas envolvidas.   
 
II. A nova face eclética das CIDIPs no século XXI:   direito uniforme e 

conflitual, instrumentos vinculantes e não-vinculantes  
 
Nas primeiras cinco edições das Conferências Especializadas Interamericanas 

de Direito Internacional Privado – as CIDIPS – entre os anos de 1979 e 1994, os 
instrumentos aprovados espelhavam a finalidade última das Conferências 
Especializadas, qual seja, a uniformização das normas de conflito dos países do 
hemisfério.  A opção das CIDIPs sempre foi pelo uso do método vinculante, com 
a aprovação de convenções sobre temas específicos.  

 
Diferentemente das Conferências Interamericanas anteriores, a Sexta 

Conferência – CIDIP VI de 2002 -  não se concentrou em convenções relativas ao 
direito aplicável e à solução de conflitos de leis, mas sim em direito uniforme.  
Dos três temas tratados, apenas um – o tema III, que acabou frustrado na sua 
tentativa de aprovar uma convenção sobre responsabilidade civil – abordava 
efetivamente problemas de conflitos.  O Tema I e o Tema II versavam sobre 
                                                 
42  No NAFTA, passaram a conviver três países com sistemas jurídicos bastante distintos:  os Estados Unidos, 
com seu regime de common law , o México com seu regime de origem romano-germânica, e o Canadá com seu 
sistema bi-jural, onde coexistem o common law e o sistema civilista de origem francesa da província do Quebec.    
A primeira reunião convocada para estudar a questão da harmonização da legislação sobre crédito comercial e 
garantias nos países do grupo NAFTA remonta ao ano de 1993, tendo sido organizada pelo National Law Center 
for Inter-American Free Trade em sua sede em Tucson, Arizona, em maio de 1993. 
43   A recente lei mexicana sobre garantias, de 2000, e a adoção de nova legislação no Canadá – o PPSA Act 
trazem mecanismos similares aos previstos no artigo 9o do Uniform Commercial Code norte-americano. 
44  Ver Arizona Journal of International and Comparative Law, volume 18 n. 2, 2001. p. 326. 
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harmonização, o primeiro de documentação, e o segundo de legislação.  O 
resultado concreto da CIDIP VI foi a aprovação da Lei-Modelo Interamericana 
sobre Garantias Mobiliárias, e de documentos uniformes para transporte 
rodoviário internacional de mercadorias. 

 
Aos puristas de Direito Internacional Privado causou espanto a adoção do que 

vem sido chamado de “um novo paradigma”45 na codificação do Direito 
Internacional Privado das Américas: o início da adoção de convenções sobre 
regras materiais de direito civil, visando não mais apenas a solução dos conflitos 
de leis, mas também a uniformização do direito privado material dos países do 
hemisfério.   A nosso ver, não há apenas um novo paradigma mas sim dois, sendo 
o segundo a opção por instrumentos não-vinculantes.   

 
Essas mudanças de paradigmas nas Conferências Especializadas 

Interamericanas já se reflete nas propostas de temas para a Sétima Conferência – 
CIDIP VII, consolidando aparentemente o novo papel dado às CIDIPs no século 
XXI, de ser também um foro de harmonização de direito material e não apenas 
conflitual.     

 
Ao convocar a CIDIP VII, a Assembléia Geral da OEA46 solicitou ao 

Conselho Permanente a realização de uma consulta aos Estados-membros, para 
colher sugestões de temas para compor a agenda da citada Conferência.   Os 
Estados foram instados a se manifestarem até dezembro de 2003 sobre os temas 
que gostariam fossem incluídos no temário da CIDIP VII.  Somente sete países47 
contribuíram com sugestões, que tratavam inicialmente de nove tópicos 
diferentes, entre eles:  comércio eletrônico; proteção do consumidor; fluxos 
migratórios de pessoas;  responsabilidade civil;  transporte rodoviário; insolvência 
transfronteiriça; jurisdição internacional; proteção de menores e reconhecimento 
de títulos universitários.  As propostas apresentadas voltam a trabalhar temas de 
lei aplicável, como é o caso discussões de direito conflitual, mas continuam 
aparecendo propostas de uniformização de direito material, especificamente por 
parte dos Estados Unidos nos temas de comércio eletrônico.  

  
No relatório encaminhado pelo Departamento de Direito Internacional ao 

Conselho Permanente48, as sugestões foram classificadas em torno da temática 
comum que traziam, mostrando um consenso em torno do tema da proteção ao 
consumidor, em diversos aspectos, tanto de lei aplicável quanto de jurisdição e 
reparação pecuniária. Outro tema recorrente nas sugestões enviadas é sobre 
Comércio Eletrônico,  apesar da manifestação veemente do Canadá contra sua 
inclusão no temário da CIDIP VII. 

 

                                                 
45   Ver FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, “La CIDIP VI: Cambio de paradigma en la codificación 
interamericana de Derecho Internacional Privado?”, Anuario del XXIX Curso de Derecho Internacional,  
Organização dos Estados Americanos, 2002. 
46  OEA/Ser.G, CP/CAJP-2149/04 de 15 de abril de 2004. 
47  OEA/Ser.G, CP/CAJP-2149/04 de 15 de abril de 2004. 
48  OEA/Ser.G, CP/CAJP-2149/04 de 15 de abril de 2004. 
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A recorrente crítica sobre “duplicação de esforços” 
 
Neste processo de consulta aos Estados-Membros voltaram a aparecer críticas 

feitas anteriormente ao processo das CIDIPs, quanto a uma eventual duplicação 
de esforços com outros organismos internacionais, e a existência de temas que 
não seriam de interesse regional.  Neste sentido são as críticas do Canadá, que se 
manifestou contrários à inclusão do tema de comércio eletrônico na agenda da 
CIDIP VII, por entender que haveria aqui duplicação de esforços com outros 
organismos multilaterais internacionais que já possuem projetos em andamento 
sobre o tema, o que no entender do Canadá caracterizaria desperdício de recursos 
da Organização.   

 
Essa crítica quanto à duplicação de esforços merece alguns reparos, o 

primeiro sendo o fato de que são poucos os países do continente que participam 
dos organismos universais, como a Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado, a UNCITRAL e o UNIDROIT49.   Por conseguinte, a duplicação só se 
dará em relação aos países que participam tanto dos movimentos universais como 
dos movimentos regionais de harmonização e uniformização. Este ponto foi 
discutido em reunião plenária durante a CIDIP VI, e houve consenso de que se 
deveria prosseguir com a iniciativa americana, inclusive como fator propulsor de 
uma maior integração entre os países do continente50.   

 
A verdade é que a chamada “duplicação de esforços” – já alegada na CIDIP 

VI- para obstaculizar a aprovação de normas de conflito e de normas sobre 
documentos eletrônicos, pelo fato de já haver iniciativas em curso pela 
Conferência da Haia e pela UNCITRAL, é uma decorrência natural da 
coexistência de organismos de cunho universal e de cunho regional e até sub-
regional.   Em tema de Direitos Humanos, por exemplo, o Pactos de Direitos 
Civis e Políticos da ONU coexiste com o Pacto de San José, protegendo os 
mesmos direitos fundamentais, sem que tenham se levantado vozes no continente 
alegando duplicação de esforços.  Da mesma maneira, a existência da Convenção 
de Nova York sobre Alimentos, de 1958, não foi considerada obstáculo para a 
aprovação da Convenção Interamericana sobre Alimentos pela CIDIP IV em 
1989.  Em sede de adoção internacional de menores, o Brasil é parte tanto da 
Convenção Interamericana aprovada na CIDIP III quanto da Convenção da Haia.   

 
A proteção ao consumidor  
 
O Brasil apresentou uma proposta concreta para a proteção dos consumidores, 

tendo submetido para apreciação dos demais Estados-membros51 o projeto da 
“Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado aplicável a alguns 
contratos e relações de consumo”, de autoria da Professora Claudia Lima 

                                                 
49  OEA/Ser.G, CP/CAJP-2149/04 de 15 de abril de 2004. 
50  Veja-se a esse respeito a transcrição da Segunda Sessão Plenária da CIDIP VI, realizada em 07 de fevereiro 
de 2002, documento ref. OEA/Ser.K/XXI.6  CIDIP-VI/INF.4/02.corr 1 de 14 de novembro de 2002, in Ata 
Final, CIDIP VI, Volume I  (publ. oficial da OEA). 
51  OEA/Ser.G CP/CAJP-2094/03 add. 3-a em 17 de dezembro de 2004.  
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Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul52.  A temática é de 
direito conflitual, e a forma adotada é de tratado clássico, vinculante. 

 
O Canadá também manifestou apoio ao tema de proteção aos consumidores, 

sugerindo uma convenção ou Lei-Modelo sobre jurisdição em casos de consumo, 
e também normas uniformes para contratos com consumidores53.  A proposta do 
Canadá, que visa também o tema do consumidor, é por uma Lei Modelo que trate 
das questões jurisidicionais referentes à proteção do consumidor nas contratações 
transfronteiriças. 

 
Os Estados Unidos, por meio de resposta da Comissão Federal de Comércio, 

também se mostraram favoráveis à inclusão do tema da proteção aos 
consumidores, sugerindo o tratamento do tema por meio de uma Lei-Modelo 
sobre compensação pecuniária aos consumidores. 

 
O tema da proteção aos consumidores também aparece na Declaração de 

Córdoba, documento preparado por professores sul-americanos em 18 de 
dezembro de 2003 sobre o processo de codificação das CIDIPs e sobre o temário 
de futuras Conferências.  

 
Transações em formato eletrônico 
 
As propostas dos Estados Unidos para a CIDIP VII são uma continuação dos 

temas patrocinados pelos Estados Unidos na CIDIP VI.  Assim, sugerem-se 
normas uniformes para transações envolvendo valores mobiliários, podendo 
assumir a forma tanto de tratado internacional quanto de Lei-Modelo.  Outro tema 
inicialmente sugerido pelos Estados Unidos é a padronização das normas sobre 
registros e documentos em formato eletrônico, seja por via de tratado 
internacional ou por Lei-Modelo.  Este tema já havia surgido por ocasião dos 
trabalhos preparatórios da CIDIP VI, mostrando a importância de se 
aperfeiçoarem os sistemas de registros públicos de documentos e de garantias, 
adotando um formato eletrônico padronizado, de baixo custo e fácil consulta.  Por 
último, os Estados Unidos voltam a apresentar as Regras Uniformes 
Interamericanas em matéria de Documentos e Assinaturas Eletrônicas, para seu 
exame na CIDIP VII e sua aprovação como regulamento-modelo. Essas regras são 
consideradas essenciais para o funcionamento eficaz dos registros públicos 
digitais.   

 
À semelhança do que ocorreu com o projeto da Lei-Modelo sobre Garantias 

Mobiliárias da CIDIP VI, o National Law Center for Inter-American Free Trade 
(NLCIFT) se colocou à disposição da Organização para preparar um projeto de 
tratado para a CIDIP VII sobre o tema da instituição, transferência, penhor e 
extinção de direitos em títulos e valores mobiliários.   

                                                 
52  O projeto já fora apresentado à Comissão Jurídica Interamericana em agosto de 2000, por ocasião da 
participação da Profa. Claudia Lima Marques no XXVII Curso de Direito Internacional da OEA.  Para detalhes, 
ver : Claudia Lima Marques, “A proteção do consumidor: aspectos de direito privado regional e geral.”, em 
Anuário do XXVII Curso de Direito Internacional, 2000, p. 657 e seguintes. 
53  OEA/Ser.G CP/CAJP-2094/03 add. 5-a  de 10 de dezembro de 2004.  
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Observa-se da proposta dos Estados Unidos que, embora aceite a utilização 
do forma não-vinculante, para a CIDIP VII expressa sua preferência pela 
utilização do formato vinculante, adotando-se a forma clássica das convenções 
interamericanas.   
 
III. Considerações finais  

 
O Projeto de Resolução do Conselho Permanente sobre a CIDIP VII54, 

contendo a proposta de agenda para a Conferência, mostra até o momento o 
consenso em torno dos seguintes temas: 

 
- Proteção ao Consumidor, englobando aqui lei aplicável, jurisdição e 

compensação pecuniária, por via de convenções ou Leis-Modelos; 
- Garantias Mobiliárias: registros eletrônicos para implementação da Lei-

Modelo Interamericana sobre Garantias Mobiliárias. 
 
Embora a temática da CIDIP VII  retome temas de direito conflitual clássico, 

como é o caso da discussão sobre lei aplicável e jurisdição nas relações 
internacionais de consumo, o novo paradigma apontado por Fernandez Arroyo – o 
direito uniforme na esfera comercial – se mantém como um tema prioritário na 
CIDIP VII. 

 
 Podemos incluir, além do direito uniforme, um segundo novo paradigma do 

movimento codificador interamericano, inaugurado na CIDIP VI e que até o 
momento parece que se repetirá na CIDIP VII:  a presença de instrumentos não-
vinculantes ao lado do formato clássico das convenções, padrão único até a CIDIP 
V.    Enquanto que na CIDIP VI a opção norte-americana foi de um instrumento 
não-vinculante, sob a forma de Lei-Modelo, as propostas dos Estados Unidos para 
a CIDIP VII mostram uma preferência por adotar instrumentos vinculantes 
quando for possível, deixando o instrumento não-vinculante como uma segunda 
opção, na hipótese de não se conseguir um consenso dos Estados-Membros 
quanto a um texto convencional.  Na proteção aos consumidores, enquanto o 
Brasil apresentou um texto vinculante sobre direito conflitual, o Canadá propôs 
uma Lei-Modelo para a proteção dos direitos dos consumidores, solução 
compartilhada também pelos Estados Unidos no tocante ao tema da reparação 
pecuniária em favor de consumidores lesados.   

 
Essa parece ser a nova face que terão as CIDIPs no século XXI, refletindo um 

movimento codificador interamericano mais eclético quanto à temática, e mais 
flexível quanto à forma dos instrumentos adotados.   O importante nesta nova 
modelagem do processo das CIDIPs é que os instrumentos aprovados sejam de 
real utilidade para os países-membros, colaborando de forma positiva para uma 
maior integração jurídica e econômica, assegurando adequada proteção jurídica e 
melhor acesso à justiça aos cidadãos do hemisfério.  
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