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Completando o processo lançado em 2015, o segundo projeto preliminar do 
“Guia relativo ao Direito Aplicável aos Contratos Comerciais Internacionais nas 
Américas” (projeto de Guia) foi apresentado, em fevereiro de 2019, na reunião 
da Comissão Jurídica Interamericana (doravante CJI) da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). O Dr. José Antonio Moreno Rodríguez, membro 
da referida CJI, atuou como Relator do projeto de Guia.

Este projeto de Guia é o resultado de ampla pesquisa, consultas e atividades de 
redação, alinhadas com as orientações recebidas da CJI em sucessivas reuniões. 
Para tanto, o Relator trabalhou todo este tempo em estrita colaboração com 
o Departamento de Direito Internacional da OEA (doravante DDI), liderado 
pelo jurista Dante Negro, e pôde se beneficiar do envolvimento de Jeannette 
Tramhel, Diretora Jurídica Sênior, que destinou considerável tempo ao projeto, 
com ajuda de vários estagiários.

Este segundo projeto do Guia beneficiou-se de significativas contribuições dos 
juristas Diego Fernández Arroyo (Argentina, Sciences Po-Paris) e Geneviève 
Saumier (Canadá, McGill U.-Montreal), bem como Anna Veneziano e Neale 
Bergman (ambos membros do Secretariado do Instituto Internacional para a 
Unificação do Direito Privado de Roma ou UNIDROIT) e Luca Castellani, membro 
do Secretariado da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil 
Internacional (UNCITRAL). A Seção de Direito Internacional da American Bar 
Association forneceu comentários valiosos, assim como Valerie Simard, em 
nome do Departamento de Justiça do Canadá. Outras contribuições vieram de 
Gustavo Moser (Brasil, Counsel na Corte de Arbitragem Internacional de Londres), 
Anayansy Rojas (Costa Rica) e José Manuel Canelas (Bolívia). Adicionalmente, o 
projeto se beneficiou de uma segunda rodada de comentários, recebidos de 
Cecilia Fresnedo de Aguirre (Uruguai), Frederico Glitz (Brasil) e Nádia de Araujo 
(Brasil), que já haviam contribuído para a primeira minuta.

O primeiro projeto do Guia foi apresentado pelo Relator na reunião da 
Comissão Jurídica Interamericana de agosto de 2017.

Introdução
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Ele foi submetido à apreciação da UNCITRAL, UNIDROIT e Conferência da 
Haia de Direito Internacional Privado, além de proeminentes especialistas 
jurídicos regionais e internacionais. Inúmeras respostas foram recebidas, com 
uma variedade de contribuições e, em geral, comentários positivos sobre o 
documento, em especial de Hans Van Loon (ex-Secretário-Geral da Conferência 
da Haia de Direito Internacional Privado), Daniel Girsberger (Univ. de Lucerna, 
Presidente do grupo de trabalho que elaborou os Princípios da Haia), Marta 
Pertegás (Espanha, U. de Antuérpia, membro do Secretariado que trabalhou 
diretamente com a redação dos Princípios da Haia), Luca Castellani (UNCITRAL), 
Anna Veneziano (UNIDROIT) e Joachim Bonell (UNIDROIT- aposentado).

Valiosas contribuições também foram dadas por Jürgen Samtleben (Alemanha, 
ex-Diretor do Instituto Max Planck), Alejandro Garro (Argentina, Universidade 
Columbia, Nova Iorque), Paula All (Argentina, Univ. do Litoral e Vice-Presidente 
da ASADIP), Brooke Marshall (Austrália, Instituto Max Planck para o Direito 
Internacional Privado e Comparado, que ajudou a redigir os Princípios da 
Haia), Maria Blanca Noodt Taquela (Argentina, Univ. de Buenos Aires), Nádia de 
Araújo (Brasil, PUC-Rio de Janeiro), Cristian Giménez Corte (Argentina), Laura 
Gama (Brasil), Frederico Glitz (Brasil), Valerie Simard (Departamento de Justiça 
do Canadá), Jaime Gallegos (Chile, U. do Chile), Ignacio Garcia (Chile), Francisco 
Grob D. (Chile – Secretariado do ICSID), Antonio Agustin Aljure Salame 
(Colômbia), Lenin Navarro Moreno (Equador), Elizabeth Villalta (El Salvador – 
ex-membro da CJI), Pedro Mendoza (Guatemala), Nuria González (Espanha, 
UNAM-México e Univ. Stanford.-EUA), Mercedes Albornoz (Argentina, CIDE-
México), Jan L. Neels (África do Sul, Universidade de Johannesburg), David 
Stewart (Georgetown, EUA, ex-membro da CJI), Antonio F. Perez (EUA, ex-
membro da CJI), Soterios Loizou (King’s College, Londres), Cecilia Fresnedo 
(Uruguai), Claudia Madrid Martes (Venezuela) e Eugenio Hernández Bretón 
(Venezuela-Baker McKenzie).

Vários dos indivíduos anteriormente mencionados são importantes árbitros 
ou acadêmicos especializados em matéria arbitral. Os seguintes conhecidos 
arbitralistas forneceram comentários ao documento: Felipe Ossa (Chile), 
Francisco González de Cossío (México), Alfred Bullard (Peru), Fernando 
Cantuarias Salaverry (Peru), Roger Rubio (Peru) e Dyalá Jiménez Figueres 
(Costa Rica, atual Ministro do Comércio).

Vários dos especialistas jurídicos mencionados anteriormente também são da 
prestigiosa Associação Americana de Direito Internacional Privado (ASADIP), 
que reúne os principais especialistas regionais no tema. Consequentemente, 
em comunicado datado de 10 de janeiro de 2019, a ASADIP declarou seu 
apoio ao projeto de Guia e aos esforços para sua aprovação final, nos termos 
do mandato recebido da Assembleia Geral da ASADIP em 9 de novembro de 
2018. A ASADIP está comprometida, além disso, no trabalho de estabelecer 
canais de cooperação com as autoridades nacionais, no esforço de convencê-
las da importância do trabalho da Comissão Jurídica Interamericana no tema 
e de quão imensamente relevante será o Guia, não apenas para os países 
que não tenham especificamente regulado o Direito aplicável aos contratos 
internacionais, mas também para aqueles Estados que estejam promovendo 
reformas legislativas com vistas a alinhar suas normas às soluções mais recentes 
na matéria. A ASADIP declarou, adicionalmente, que faria circular a versão final 
do Guia, da forma mais ampla possível, nos meios legais e acadêmicos.

Deve-se ter em mente, ainda, que na terceira Sessão Plenária, realizada em 
21 de junho de 2017, a própria Assembleia Geral da OEA encarregou “o 
Departamento de Direito Internacional de promover maior divulgação do 
Direito Internacional Privado entre os Estados membros, em colaboração com 
os organismos e associações que atuam nessa área, inclusive a Comissão das 
Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional, a Conferência de Haia 
de Direito Internacional Privado, o Instituto Internacional para a Unificação do 
Direito Privado (UNIDROIT) e a Associação Americana de Direito Internacional 
Privado (ASADIP)” (AG/RES. 2909 (XLVII-O/17). As várias formas de assistência 
recebidas dessas organizações ou de seus membros estão, desta forma, 
de acordo com o cumprimento do já mencionado mandato recebido da 
Assembleia Geral.

***

Este projeto de Guia baseia-se, também, em uma série de documentos prévios. 
Em 2015, por iniciativa (aprovada pela CJI) de Elizabeth Villalta, membro da CJI, 
o DDI encaminhou aos diversos governos das Américas um questionário sobre 
o tema dos contratos internacionais (“Questionnaire on the Implementation 
of the Inter-American Conventions on Private International Law”, documento 
CJI/doc.481/15).
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A CJI e o DDI, baseados nas respostas dadas ao questionário, prepararam 
um relatório sobre o estado do tema (relatório intitulado “The Inter-
American Convention on the Law Applicable to International Contracts 
and the Furtherance of its Principles in the Americas”, documento OEA/SG, 
DDI/doc.3/16; ver também o documento intitulado “The law applicable to 
international contracts”, documento OEA/Ser.Q, CJI/doc.487/15 rev. 1).

A CJI, finalmente, decidiu seguir adiante com a redação de um Guia sobre o 
tema, razão pela qual o DDI preparou uma sinopse, altamente abrangente, 
que cobria uma variada gama de tópicos a serem abordados (“Promoting 
international contracts law in the Americas – A guide to legal principles”, 
documento OEA/Ser.Q, CJI/doc.XX/16), incluindo as informações destacadas 
por diversos juristas da região, que, gentilmente, deram assistência no que se 
referia aos seus respectivos Direitos nacionais.

Adicionalmente, a Dra. Villalta preparou uma análise comparativa da 
Convenção da Cidade do México (1994) e dos Princípios da Haia, ambos 
relativos aos contratos internacionais, que também foi muito útil como 
material preparatório (“The law applicable to international contracts”, 
documento CJI/doc.464/14 rev.1).

Trabalhando com todos estes dados e contando com o infalível apoio do DDI, 
o já mencionado primeiro projeto de Guia foi preparado em espanhol pelo 
Dr. José A. Moreno Rodríguez, como relator. Além disso, para a análise da CJI 
em sua reunião de agosto de 2017, com o eficiente apoio do DDI, o projeto 
foi traduzido para o inglês pela equipe de tradução da OEA.

O tema de um guia prospectivo para os contratos internacionais já havia sido 
debatido nas reuniões anteriores da CJI: em Washington (março de 2016) e Rio 
de Janeiro (outubro de 2016 e março de 2017). Em tais reuniões, a CJI pôde 
analisar os diferentes materiais preparatórios contidos nos anexos do projeto 
de Guia, incluindo a sinopse revista preparada pelo DDI.

Muito tempo foi gasto neste documento, que foi redigido com dados 
fornecidos pelos diferentes Estados, diversos acadêmicos, o DDI e os membros 
da CJI. Espera-se que o documento final contribua para aprimorar o regime 
jurídico aplicável aos contratos internacionais nas Américas.

***

A CJI discutiu o relatório apresentado e comentou o trabalho desenvolvido. 
Solicitou-se, especificamente, que o Guia fosse muito explícito nos temas 
em que houvesse consenso e naqueles em que diferentes soluções são 
propostas, esclarecendo, neste último caso, os posicionamentos específicos 
e as recomendações no próprio Guia.

O projeto de Guia apresentado nesta ocasião tem menos páginas do que 
aquele contemplado inicialmente (considerando que a abrangência do 
tema e que muitos guias, adotados por entidades codificadoras universais, 
são consideravelmente mais longos). A CJI foi fiel a esta orientação de que o 
documento não fosse tão longo e que fosse o mais simples possível.

Buscou-se atender este objetivo com o projeto de Guia que, além de qualquer 
coisa, evita excessiva tecnicidade, referências contínuas e, mesmo, notas de 
rodapé, exceto quando foi considerado estritamente necessário.

O projeto de Guia apoia-se, ainda, nos principais instrumentos em vigor, 
incluindo Roma I (o regulamento europeu) e, em particular, na Convenção 
da Cidade do México, adotada no âmbito da OEA em 1994 e nos Princípios 
da Haia adotados em 2015 pela Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado. Disposições destes instrumentos, e mesmo alguns comentários dos 
Princípios da Haia, foram copiados literalmente no projeto de Guia, de modo 
a manter a fidelidade a eles.

***

O projeto de Guia contém uma lista de abreviaturas, além de uma lista 
de termos em latim e outras línguas utilizadas no documento e de uma 
introdução explicativa dos objetivos desejados (Parte Um), seguida pelo seu 
contexto e antecedentes (Parte Dois), que explicam as principais técnicas de 
Direito Internacional Privado e delineiam o contexto de codificação, no tema 
contratual, nas Américas e internacionalmente, destacando-se os Tratados de 
Montevidéu de 1889 e de 1940, o Código Bustamante de 1928, a Convenção 
de Roma de 1980, a Convenção da Cidade do México de 1994 e os Princípios 
da Haia de 2015.
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A Parte Três descreve os avanços mais recentes do denominado método 
uniforme, baseado principalmente nos esforços de padronização levados a 
cabo pelo UNIDROIT e UNCITRAL, adicionalmente aos esforços empreendidos 
pelo setor privado e outros desdobramentos da área arbitral.

A Parte Quatro descreve o método uniforme de interpretação de textos 
internacionais, tanto em termos de Direito Internacional Privado, como de 
Direito uniforme.

A Parte Cinco refere-se ao âmbito de aplicação do Guia, em termos de 
contratos comerciais internacionais com suas respectivas classificações e 
temas excluídos, tais como aqueles relacionados à capacidade, às relações 
familiares e sucessórias, à insolvabilidade, etc.

A Parte Seis trata do complexo problema envolvendo normas não estatais e 
as várias terminologias relacionadas, tais como “usos”, “costumes” e “práticas”, 
“princípios” e lex mercatoria.

A Parte Sete trata do problema da autonomia da vontade nos contratos 
internacionais; a Parte Oito, da escolha, expressa ou tácita, do Direto aplicável; 
a Parte Nove, da validade formal da escolha do Direito aplicável; a Parte 
Dez, do Direito aplicável às cláusulas de escolha de Direito aplicável; a Parte 
Onze, da autonomia da cláusula arbitral; e a Parte Doze aborda outros temas 
concernentes ao Direito aplicável aos contratos internacionais, tais como, 
dentre outros, a alteração do Direito escolhido e o reenvio.

A Parte Treze trata da ausência de escolha do Direito pelas partes; a Parte 
Quatorze, do fracionamento da escolha do Direito; a Parte Quinze, da 
flexibilidade de interpretação dos contratos internacionais; a Parte Dezesseis, 
do âmbito de aplicação do Direito aplicável; a Parte Dezessete, da ordem 
pública; e a Parte Dezoito, de outros temas, tais como aqueles relacionados 
com a existência de outras convenções ou de Estados com mais de um 
ordenamento jurídico ou unidades territoriais.

Alguns dos juristas consultados propuseram que o Guia também incluísse um 
resumo de recomendações específicas destinadas aos legisladores, aos juízes 
e às partes e seus consultores sobre contratos internacionais. Entendeu-se 
que, se fossem incluídas no Guia, seriam um insumo que poderia se mostrar 
altamente valioso e de interesse prático.

Houve, também, sugestões de inclusão de um quadro comparativo entre a 
Convenção da Cidade do México e dos Princípios da Haia e de reconciliação 
das versões oficiais em espanhol, inglês e francês do texto da Convenção da 
Cidade do México. Por fim, o documento contém anexos com um quadro de 
normas, um quadro de casos e uma lista de bancos de dados e outras fontes 
eletrônicas utilizadas na preparação do projeto de Guia.


