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APLICAÇÃO DA CISG ÀS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

Cesar A. Guimarães Pereira 

Sócio de Justen, Pereira, Oliveira & Talamini 

1) Este texto corresponde ao esquema de exposição do autor no painel 

Hot Topics sobre a CISG no congresso “A CISG e o Brasil” ocorrido em 19 

e 20 de março de 2014 em Curitiba (www.cisginbrazil2014.com). 

2) Os contratos administrativos internacionais de compra de 

mercadorias estão dentro do Campo de Aplicação da CISG, conforme art. 1 

a 3. Doutrina (Schlechtriem, Schwenzer, Honnold, Schroeter) e 

jurisprudência limitada, mas firme: Hilaturas Miel, S.L. v. Republic of Iraq 

(CISG Online 1777); Cuba mobile phones case (2008); Russia submarine 

case (1998); CIETAC construction steel case (CISG Online 1428); Slovenia 

weapons case (law of the agent); Canada defense contract: Diversitel 

Communications Inc. v. Glacier Bay Inc. (2003). 

3) A CISG se aplica a compras e vendas internacionais 

independentemente de serem públicas ou privadas. 

a. Não há uma ampla jurisprudência internacional sobre a CISG 

em casos envolvendo problemas ligados à Administração Pública, 

especialmente (i) porque em muitos países a regulação específica de 

licitações existe apenas na fase de seleção e (ii) frequentemente as 

compras mais complexas e volumosas da Administração se dão por 

meio de intermediários ou estabelecimentos situados no próprio país 

do comprador. 

4) O art. 2 (b) da CISG, que exclui vendas realizadas por meio de 

“auction”, não implica a exclusão da CISG a contratos administrativos 

derivados de leilão, pregão ou pregão eletrônico. A doutrina (Schwenzer) já 

examinou o tema e afastou essa interpretação. 

5) Não é relevante o argumento de lex specialis. Se a legislação de 

licitações e contratos administrativos é especial porque se aplica a compras 
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públicas, a CISG é especial porque se aplica a compras internacionais. 

Prevalece a CISG por ser posterior e baseada em tratado internacional.    

6) Em termos jurídicos, a principal consequência de os contratos 

administrativos estarem no Campo de Aplicação da CISG é a incidência 

plena de suas normas de estrutura ou competência, como os arts. 6 

(exclusão ou derrogação), 7 (interpretação), 8 (prova e qualificação das 

condutas das partes) e 9 (usos e práticas). Mesmo quando a Administração 

optar por excluir ou derrogar parcialmente a CISG, este ato será 

reconhecido, interpretado e qualificado segundo tais regras da CISG.  

7) Esta é a lição da Professora Schwenzer e Pascal Hachem (“The 

formation and interpretation of the exclusion of the CISG is subject to the 

rules of the Convention, as the CISG determines its sphere of application 

autonomously” – Schwenzer/Hachem, Commentary, art. 6, para. 4). 

8) Os governos em geral – e a Administração brasileira não é exceção 

– adotam em seus contratos administrativos uma referência à lei interna 

sobre licitações e disciplinam minuciosamente as obrigações das partes. A 

relação entre tais atos e a CISG é regulada pelo art. 6. Recebe o 

tratamento de uma exclusão ou derrogação parcial, conforme o caso. 

Voltarei a isto em seguida. 

9) Indo adiante, na doutrina internacional (Schroeter, Honnold) se 

afirma que os principais pontos de interferência entre a CISG e o direito 

nacional de licitações são os problemas de validade, inclusive 

representação ou competência do agente (art. 4), e liberdade de forma (art. 

11). 

a. A validade é matéria excluída pela CISG. Assim, o processo 

de seleção que conduz à escolha do contratado é tido normalmente 

como alheio às preocupações da CISG. Como em muitos países (ao 

contrário do Brasil) o direito interno de licitações não regula o 

conteúdo do contrato, apenas a forma de seleção do contratado, isso 
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afasta a maior parte dos problemas práticos que resultariam da 

introdução da CISG.  

b. O raciocínio também se aplica à representação ou 

competência do agente: o direito administrativo interno definirá a 

autoridade competente para celebrar o contrato; esta definição é 

externa e pressuposta pela CISG.  

c. Por essa mesma razão, a doutrina adverte que a identificação 

dos problemas de representação ou competência deve ser rigorosa. 

A confusão entre questões de competência e de forma pode implicar 

uma ampliação indevida da área excluída do campo de aplicação da 

CISG. 

d. A liberdade de forma, por outro lado, é usualmente vista como 

um ponto de potencial conflito com o direito interno. Tal como ocorre 

no Brasil, as leis internas de licitações normalmente exigem a forma 

escrita para os contratos como requisito de validade. A doutrina se 

divide entre duas interpretações possíveis. Uma corrente afasta a 

liberdade de forma do art. 11, com base no art. 4, mas impõe que as 

exigências de forma nos contratos públicos tenham justificativas 

substanciais e não são sejam mera formalidade. Outra corrente 

afirma que o art. 11 é justamente uma exceção ao art. 4 e, portanto, 

assegura a liberdade de forma mesmo quando o direito interno exija 

para os contratos administrativos a forma escrita. Neste caso, a 

suposta invalidade decorrente da exigência de forma escrita no 

direito interno não estaria protegida da incidência da CISG pelo art. 

4.  

10)  Na generalidade dos casos, o contrato será feito por escrito e 

conterá alusão às leis brasileiras aplicáveis. Também conterá uma 

reprodução, como cláusulas contratuais, de muitas das previsões legais 

sobre o conteúdo das obrigações e as consequências do seu 

inadimplemento. 
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11) Tais previsões devem ser interpretadas como exclusão ou  

derrogação consensual das normas da CISG, com fundamento de validade 

no art. 6 da CISG. 

12) A decorrência disso é que as premissas da CISG sobre a 

interpretação da exclusão ou derrogação se aplicam: por exemplo, (i) a 

necessidade de clareza, com o não-afastamento da CISG nas áreas em 

que não tiver havido a exclusão ou derrogação claras (e a aplicação da 

jurisprudência internacional sobre a caracterização da exclusão) e (ii) os 

métodos de interpretação da conduta e das práticas das partes (arts. 8 e 9). 

13) Um ponto relevante é novamente o art. 11. Mesmo que o contrato 

seja escrito, e na prática sempre será, pode haver dúvida sobre a 

possibilidade de aditivos celebrados com liberdade de forma. Se as partes 

não houverem proibido aditivos orais, serão válidos. É usual que, nos 

litígios administrativos, os contratados invoquem a troca de 

correspondências ou outros atos imputáveis à Administração como base 

para modificações das obrigações contratuais. O art. 11 da CISG lhes dará 

um novo fundamento de validade ao atribuir caráter contratual a atos 

praticados ainda que com forma diversa da do contrato original.  

14) Isso exige da Administração Pública a definição clara, em seus 

contratos, acerca dos pontos em que as regras dispositivas da CISG serão 

substituídas pelas normas de direito interno ou por disposições contratuais. 

A falta de clareza será resolvida em favor das normas da CISG, inclusive 

quanto ao conteúdo das obrigações. 

15) Além de exigida pela própria CISG como requisito de eficácia da 

exclusão ou derrogação, a transparência na escolha da CISG integra o 

compromisso internacional do Brasil ao ingressar no sistema da CISG. No 

plano internacional, a adesão do Brasil à CISG produz, nas contrapartes 

estrangeiras, a expectativa legítima de que seus contratos com partes 

brasileiras serão regulados pela CISG. Essa expectativa não deve ser 

frustrada com a adoção de instrumentos contratuais ambíguos e que 
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produzam insegurança para os fornecedores estrangeiros acerca do direito 

aplicável.  

16) Visto o problema sob o ponto de vista dos fornecedores 

internacionais, o direito brasileiro de licitações oferece mecanismos, no 

procedimento licitatório, para o esclarecimento e a impugnação dos termos 

dos editais de licitação e das minutas de contrato. Esse momento anterior à 

entrega das propostas na licitação é o adequado para a discussão sobre a 

lei aplicável, seja para se pleitear a manutenção total ou parcial das normas 

dispositivas da CISG, seja para se exigir clareza em sua exclusão ou 

derrogação. 

17)  Outro campo de discussão inteiramente diverso é a conveniência de 

a Administração Pública brasileira optar pela manutenção das normas da 

CISG sobre a formação e o conteúdo do contrato de compra e venda, 

deixando de excluir sua aplicação ou derrogá-las. 

18) É inegável que, ao ratificar a CISG e lhe dar vigência no Brasil, o 

Estado brasileiro reconheceu as suas virtudes. Se disso não se extrai um 

dever de aplicação das regras substanciais da CISG, exige que a sua 

eventual exclusão ou derrogação seja ponderada e fundamentada. 

a. Há vantagens importantes na adoção total ou parcial da CISG 

para regular as compras efetivamente internacionais. Há países, 

como Cingapura, que expressamente asseguram a aplicação da 

CISG nesses casos. O contrato padrão do Banco Mundial para 

compras de mercadorias também não exclui a aplicação da CISG. 

i. Primeiro, há dispositivos da CISG que dão segurança 

ao fornecedor internacional e facilitam a assunção de 

obrigações. Suas regras são fruto de amplo debate e 

conciliação entre sistemas jurídicos diversos. Três exemplos 

importantes são (i) o ônus de inspecionar as mercadorias e 

notificar o vendedor sobre as desconformidades em prazo 

razoável, (ii) a previsão de que o vendedor é responsável 
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apenas por danos previsíveis no momento da celebração do 

contrato e (iii) o ônus de mitigação dos danos por parte 

daquele que busca a indenização. O afastamento dessas 

regras gera insegurança contratual que pode desestimular o 

fornecimento por vendedores responsáveis. 

ii. Depois, há o problema da subcontratação. Em muitas 

situações, o fornecedor internacional da Administração terá 

subcontratados submetidos a contratos regidos pela CISG. A 

manutenção das regras da CISG pode facilitar a gestão dos 

subcontratos. Um dos casos sempre citados envolvendo a 

CISG em contratos de interesse da Administração é uma 

compra internacional privada na área de defesa, tendo por 

objeto peças para ulterior fornecimento ao Ministério da 

Defesa do Canadá. 

iii. Tais vantagens refletem-se fundamentalmente no preço 

a ser pago pela Administração ao reduzir os riscos do 

fornecedor internacional. 

iv. Isso também se estende à posição jurídica de bancos 

financiadores e agências internacionais de fomento, que 

analisam e aprovam os contratos para utilização dos recursos 

emprestados ou doados. Outro dos principais casos 

internacionais de aplicação da CISG em contratos públicos diz 

respeito precisamente a um caso assim, envolvendo um 

fornecedor espanhol e o governo do Iraque no âmbito do 

programa Oil for Food, financiado por agência internacional. 

v. A Administração não deve adotar a posição cômoda de 

simplesmente excluir direta ou indiretamente a aplicação da 

CISG. Seja em face do compromisso internacional que a 

ratificação da CISG representa, seja pelas vantagens 

concretas do regime uniforme, a Administração está obrigada 

a examinar concretamente a disciplina da CISG e decidir de 
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modo racional e fundamentado acerca da sua aplicação plena 

ou eventual derrogação. 

19) Em conclusão, a CISG interfere diretamente nas compras da 

Administração Pública brasileira, que não pode ignorar a nova legislação. A 

CISG deve estar no campo de atenção da Administração e dos 

fornecedores internacionais que com ela contratam. Sua aplicação ou 

eventual derrogação em cada caso concreto deve ser efetivamente 

discutida. O direito brasileiro oferece os instrumentos para essa discussão, 

inclusive por iniciativa do licitante. A previsível inércia da Administração em 

adaptar-se à nova legislação pode ser superada pela conduta ativa e atenta 

dos particulares que com ela contratam. 


