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RESUMO

O presente estudo objetiva analisar a aplicabilidade das cláusulas de hardship e de

força maior na execução de contratos internacionais de commodities no país em

meio à pandemia de covid-19, considerando que o Brasil é um agente vultoso no

comércio internacional e possui um grande número de partes demandantes em

cortes arbitrais internacionais ou que elegem o país como foro e local de

cumprimento de obrigações. A pesquisa tem caráter qualitativo, porém emprega o

uso de análises quantitativas que se incorporam ao tema, como dados estatísticos

que demonstram o impacto da pandemia no comércio de commodities. O método é

dedutivo e foi realizada revisão bibliográfica e documental, incluindo o exame de

textos especializados sobre direito internacional privado, economia e comércio

exterior. O estudo conclui que a variação de preço dos commodities, mesmo sob a

égide da pandemia, não é majoritariamente interpretada como motivo ensejador de

aplicação da teoria da imprevisão.

Palavras-chave: Contratos internacionais; Commodities; Pandemia; Teoria da

imprevisão.



ABSTRACT

This study aims to analyze the applicability of the hardship and force majeure

clauses in the execution of international commodity contracts in the country amid the

covid-19 pandemic, considering that Brazil is a large agent in international trade and

has a large number of claiming parties in international arbitration courts or that elect

the country as the forum and place of fulfillment of obligations. The research is

qualitative in nature, but employs the use of quantitative analysis that is incorporated

into the theme, such as statistical data that demonstrates the impact of the pandemic

on the trade of commodities. The method is deductive and a literature and document

review was carried out, including the examination of specialized texts on private

international law, economics and foreign trade. The study concludes that the

variation in commodity prices, even under the aegis of the pandemic, is not mostly

interpreted as a reason for applying the theory of imprevision.

Keywords: International contracts; Commodities; Pandemic; Theory of Imprevision.
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1 INTRODUÇÃO

A cada novo dia, o mundo tem se tornado menor. A distância que nos separa

tem diminuído, fruto dos diferentes avanços tecnológicos que surgem um após o

outro. Aliás, o espaço de tempo também não é mais o mesmo. Após a revolução

tecnológica, o mundo parece ter aderido à premissa de Juscelino Kubitschek (JK),

se desenvolvendo cinquenta anos em cinco e a passos cada vez mais largos.

A internet aproximou pessoas, estabeleceu relações e criou conexões. E isso

ainda é muito pouco comparado ao poder de realizar quase tudo ou qualquer coisa

com apenas um clique. Verdade seja dita, os prejuízos à vida humana, à educação e

à economia das nações poderiam ter sido muito mais profundos se o mundo que

vivenciou a pandemia de covid-19 ainda rodasse à base da rede discada.

A tecnologia também tem cooperado para o movimento de globalização, que

tem favorecido um ambiente de maior liberdade de circulação de capitais, assim

como de investimento direto e subcontratação internacional. As empresas têm

estabelecido alianças em escala global, o que fortalece o crescimento do comércio

internacional de bens e serviços.

Assim, o mundo globalizado é marcado por grandes avanços tecnológicos

que permitem novas conexões entre os Estados, entre particulares e Estados e

entre particulares em diferentes partes do mundo. Muito além da interação entre

pessoas em diferentes pontos do globo, as cadeias de produção também têm se

interligado globalmente, passando a depender essencialmente do movimento de

mercadorias, visto que as estruturas de produção já não se restringem apenas às

fronteiras de um único Estado.

Por isso, tem havido uma forte tendência de internacionalização dos

contratos, que regulam as relações econômicas internacionais, para que, refletindo

essa nova realidade, possam dispor da mesma segurança jurídica — ou, pelo

menos, a mais próxima possível — em diferentes lugares do mundo.

Agora mais do que nunca, firmar contratos completos, bem elaborados e

visionários se tornou essencial para minimizar os riscos de um mundo que é tão
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frenético e instável. Evidentemente, a absoluta segurança jurídica das transações

não existe, o que não significa que ela não deva ser incansavelmente buscada.

Especialmente nos negócios internacionais, que são marcados por um direito ainda

fluido e em criação (BAPTISTA, 2011, p. 229).

Sem dúvidas, a pandemia de covid-19 surpreendeu o mundo não só pela

proporção que ela tomou, tal como pela velocidade do contágio do vírus, que exigiu

medidas mais drásticas de contenção por parte dos governos. Assim, em razão da

grave crise sanitária, foi necessária a instauração de lockdowns, fechamento

passageiro de estabelecimentos e de bloqueios de fronteiras, diminuindo a

circulação de pessoas e bens.

Outras políticas vitais para o combate da pandemia também exigiam medidas

de prevenção como o fechamento parcial temporário de indústrias, pólos comerciais

e qualquer forma de aglomeração de pessoas. Às atividades essenciais ou que

foram aos poucos retornando ao regime presencial, foi preciso adequação à nova

realidade com restrições de quantidade de pessoas por metro quadrado (m²) e

garantia de acesso a equipamentos de proteção individual como fornecimento de

álcool, máscaras, entre outros. Por consequência natural, foram sentidos os

impactos no comércio internacional e nas suas relações contratuais em menor ou

maior grau.

Apesar do retorno gradual à normalidade após os avanços científicos que

possibilitaram a criação e logística da vacinação preventiva ao vírus, é indubitável

que a pandemia gerou consequências ao bom funcionamento das estruturas de

produção dos países, que dependem da execução de contratos internacionais de

compra e venda de mercadorias, visto que o mundo globalizado criou uma série de

interconexões entre as cadeias de produção dos países.

Desse modo, é possível que essa situação — não esperada ou prevista —

tenha provocado o impedimento ou impossibilidade de execução de obrigações

decorrentes de contratos internacionais no Brasil. O comércio internacional foi

fortemente impactado pela pandemia, que ainda gera sequelas para o adimplemento

de contratos. A partir desse quadro, surge o questionamento se existe possibilidade



10

de invocação das cláusulas de hardship e/ou de force majeure para resolução ou

renegociação de contratos internacionais de commodities em razão da pandemia no

Brasil e no mundo, com o fim de aferição da responsabilidade contratual pelo não

cumprimento de obrigação.

É de interesse dos atores do comércio internacional, como o Brasil, que exista

uma solução para a não execução desses contratos, especialmente aqui tratados os

de commodities, visto que as suas consequências refletem na importação e

exportação de produtos, o que conduz a um impacto no Produto Interno Bruto (PIB)

do país, na manutenção de empregos, no abastecimento e fornecimento de

matérias-primas no exterior, entre outras consequências (OLIVEIRA et al., 2020, p.

3).

Assim, importa verificar a existência de responsabilidade contratual em

decorrência da não execução de contratos internacionais de commodities em razão

da pandemia de covid-19, considerados os seus reflexos na celebração de novos

contratos, na judicialização ou em outros meios de resolução de conflitos de

contratos internacionais de commodities cujos contratantes, foro ou local de

cumprimento da obrigação sejam do Brasil.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a

aplicabilidade das cláusulas de hardship e de força maior na execução de contratos

internacionais de commodities no país em meio à pandemia de covid-19,

considerando que o Brasil, sendo um agente vultoso no comércio internacional,

possui um grande número de partes demandantes em cortes arbitrais internacionais

ou um elevado volume desses negócios jurídicos que elegem o país como foro e

local de cumprimento de obrigações.

Como objetivos específicos, busca-se, analisar as particularidades do

contrato internacional de commodity e do contrato de venda antecipada; verificar, o

impacto da pandemia no comércio internacional e nas relações de venda de

commodities como a soja, o café e o milho; entender os precedentes jurisprudenciais

do Brasil sobre a não aplicabilidade da teoria da imprevisibilidade nos contratos de

venda antecipada, a fim de verificar a possibilidade de revisão desses contratos em
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face da pandemia; por fim, discutir a responsabilidade nos contratos regidos pela

Convenção de Viena (CISG).

A presente pesquisa tem caráter qualitativo, sem, contudo, menosprezar

análises quantitativas que se incorporem ao tema, como dados estatísticos que

demonstram o impacto da pandemia no comércio internacional de commodities.

Será utilizado como método de abordagem o método dedutivo, que é aquele que se

constitui por princípios ou premissas universais, pelo que se atingirá uma conclusão

específica (FINCATO; GILLET, 2018, p. 43).

O método de procedimento recorrido é o histórico1 e o comparativo, pois

pretende-se abordar alguns aspectos de origem dos contratos internacionais para se

chegar à construção das cláusulas analisadas e à responsabilidade, sem ignorar o

contraste e as especificidades da sua eficácia nos sistemas de civil e common law.

O estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica e documental, pois

incluiu o exame de textos especializados sobre direito internacional privado,

economia e comércio exterior. Foi feito uso, também, de documentos oficiais e

estatísticos que se relacionavam ao tema abordado, dentre os principais, estatísticas

fornecidas pela Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), o

Código Civil de 2002 e a Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda

Internacional de Mercadorias (CISG).

A presente monografia se estrutura em três capítulos. No primeiro, serão

examinados os contratos internacionais de commodities, tratando brevemente das

suas especificidades, internacionalização e escolha do direito aplicável, que abarca

a autonomia das partes e a eleição do foro e da lei; em seguida, serão discutidos os

efeitos da pandemia para o comércio internacional a fim de, adiante, compreender o

caso do boom dos commodities — que se iniciou em 2020 e perdura em 2021 —, e

que tem dado causa a demandas judiciais e arbitrais com a finalidade de resolução

do negócio sob o fundamento de imprevisibilidade da pandemia. Para isso, o estudo

irá explorar a utilização de contrato de venda antecipada pelo mercado dos

commodities.

1 Com a ressalva de que o objeto da presente pesquisa não é a análise histórica, porém ela se faz
importante para a compreensão dos usos do instituto.
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No segundo capítulo, será tratada concisamente a construção da teoria da

imprevisão e da onerosidade excessiva no ordenamento jurídico brasileiro, para se

inferir a possibilidade ou não de renegociação do contrato. Em seguida, serão

examinadas as construções internacionais acerca das cláusulas de hardship e de

force majeure nos contratos mediante o direito comparado. Então, será examinada a

jurisprudência brasileira acerca da revisão contratual em face de variação cambial.

No terceiro capítulo, será discutida a possibilidade de revisão dos contratos

de commodities face à pandemia de covid-19, versando sobre os riscos da quebra

de contratos de venda antecipada e, finalmente, sobre a perspectiva da

responsabilidade em contratos submetidos à Convenção das Nações Unidas sobre

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG).



13

2 CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMMODITIES

O comércio é uma atividade própria das relações humanas e consiste no

conjunto de práticas que permite a troca de produtos com fins econômicos. Não é

um fenômeno recente, pois no decorrer da história da humanidade, o comércio tem

desempenhado um papel importante no desenvolvimento dos Estados e nas

relações entre estes. A sua existência pode ser percebida desde as rotas comerciais

antigas nas mais diversas civilizações, como a Rota da Seda, as rotas das

especiarias e a Rota do Âmbar (CARR; STONE, 2018, p. 369).

É inegável, portanto, a relevância do comércio internacional para geração de

riqueza de um país, consequentemente, possibilitando a criação e manutenção de

empregos e o desenvolvimento econômico e social da sua população. O comércio

internacional é engendrado, logo, através de contratos, e possui uma forte tradição

de regulação das suas próprias relações, que remonta à lex mercatoria - ou,

atualmente, à nova lex mercatoria. Em suma, a lex mercatoria é o conjunto de regras

e práticas costumeiras que, escritas ou não, regulavam o sistema comercial, sendo

um elemento de estabilização das relações econômicas privadas (COSTA, 2013, p.

4786).

2.1 ESPECIFICIDADES DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMMODITIES

Primeiramente, trata-se acerca da caracterização de um contrato internacional

de natureza comercial. Baptista (2011, p. 21-31) aponta que o direito brasileiro

considera internacional o contrato que possua elementos que permitam a sua

vinculação a mais de um sistema jurídico, e que tenha como objeto atividade que

implica no “duplo fluxo de bens pela fronteira” ou que suceda de outro contrato com

essa natureza.
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Mas a sua característica principal pode ser extraída do leading case Bremen

v. Zapata (1972)2. Em suma, o demandante Bremen acordou a realização do

transporte de uma plataforma de perfuração pertencente a Zapata, de Louisiana

(Estados Unidos) até a Itália. No contrato constava cláusula de eleição de foro

submetendo o litígio à Suprema Corte de Justiça do Reino Unido, em Londres.

Ocorre que, durante o transporte, a plataforma foi danificada em uma

tempestade. Zapata orientou que Bremen levasse a plataforma até Tampa (Estados

Unidos), o porto mais próximo para conseguir refúgio. Chegando lá, Zapata entrou

com uma ação contra Bremen, que invocou a cláusula de eleição do foro para mover

a ação ao tribunal inglês. Contudo, o tribunal distrital negou o pedido sob o

fundamento do forum non conveniens.

O leading case chegou na Suprema Corte, que decidiu: “[...] não podemos ter

negócios e comércio nos mercados mundiais e águas internacionais exclusivamente

em nossos termos, regidos por nossas leis e resolvidos em nossos tribunais”3

(ESTADOS UNIDOS, 1972). Esse precedente ajuda a ilustrar o aparente conflito que

vez ou outra ressurge entre o direito nacional e aquele regido pelas próprias partes,

a que chamamos de lex mercatoria. A Suprema Corte americana nesse julgamento

reconhece o papel da autonomia da vontade para o desenvolvimento das relações

internacionais de comércio.

Essa breve introdução se justifica pois, em decorrência da sua

internacionalidade, o contrato será apreciado pelo intérprete levando-se em

consideração a designação de lei aplicável pelas partes — que é o elemento de

conexão de maior valoração no direito do comércio internacional —, fruto da

autonomia da vontade, que derivam, inclusive, de tradição desenvolvida a partir de

práticas milenares do comércio, e que dá suporte para construção do que

conhecemos como lex mercatoria (BAPTISTA, 2011, p. 30). Nesse sentido, cabe o

seguinte entendimento:

3 No original: [...] we cannot have trade and commerce in world markets and international waters
exclusively on our terms, governed by our laws, and resolved in our courts.

2 O caso é o M/S Bremen and Unterweser Reederei, GmBH, v. Zapata Off-shore Company.
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A lex mercatoria pode ser considerada uma aglomeração coerente
de normas, tomadas estas no sentido mais amplo do termo, com
força jurídica para resolver as relações de comércio internacional,
investindo-as de eficácia e coercitividade, destinando-se inclusive a
solucionar questões entre particulares e Estados no que concerne
aos ‘mixed State-contracts4’ (STRENGER, 1996, p. 145).

Em suma, a lex mercatoria é o conjunto de regras e práticas costumeiras que,

escritas ou não, regulavam o sistema comercial desde a Idade Média, sendo um

elemento de estabilização das relações econômicas privadas. Atualmente, a lex

mercatoria passou a denominar o conjunto de princípios, instituições e regras

uniformizadas pelo direito natural para as relações entre operadores do comércio

internacional (COSTA, 2013, p. 4786).

Convém, contudo, esclarecer que a lex mercatoria não pretende concorrer

com o direito estatal ou se sobressair sobre esse, pois goza de caráter anacional,

constituindo-se, assim, um direito interestatal que se baseia em princípios gerais de

direito desenvolvidos com o passar dos tempos e reconhecidos não apenas por um

Estado, mas por todos (BAPTISTA, 2011, p. 63-64).

Além disso, como será visto mais adiante, a teoria da imprevisão (que será

melhor examinada neste trabalho posteriormente) não é reconhecida por todos os

Estados. Por isso, a lex mercatoria desempenha papel fundamental na construção

de contratos internacionais, pois é por meio dela que as partes podem acordar

cláusulas de instrumentalização da teoria da imprevisão, que serão aplicadas na

extensão em que cada jurisdição reconhece a autonomia privada (BAPTISTA, 2011,

p. 240).

Portanto, os contratos internacionais de commodities estão inseridos no

Direito do Comércio Internacional e são aqueles que regem negócios celebrados no

âmbito de compra e venda de matérias-primas entre contraentes que se encontram

sob diferentes jurisdições. Por isso, existe a possibilidade de que eles elejam a lei

aplicável para eventual solução de conflitos. É preciso mencionar que a exportação

de commodities compõe 65% das exportações brasileiras (FGV, 2021). Não há

4 Contratos entre agentes de jurisdições distintas em que um dos contratantes é um Estado nacional.
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dúvidas que essas operações são realizadas através de contratos internacionais.

Sobre esses contratos, importa pontuar que:

Em regra, as partes escolhem o direito aplicável, por ocasião da
celebração do contrato ou de outro negócio jurídico perante o qual o
direito internacional privado da lex fori admite a autonomia da
vontade. Muitas legislações aceitam ainda a escolha do direito
aplicável numa data posterior, inclusive durante o processo, desde
que se trate de contratos internacionais. Ademais, é permitida a
alteração da escolha do direito aplicável, já feita entre as partes, por
várias legislações nos mesmos termos (RECHSTEINER, 2012, p.
152).

Além disso, a exportação de um commodity pode se dar de maneira direta ou

indireta. A direta não envolve agentes intermediários e é encaminhada pelo próprio

produtor, a indireta envolve terceiros. As exportações de commodities geralmente

são indiretas e realizadas mediante um contrato de compra e venda entre o produtor

agrícola e o exportador (que pode ser um agente exportador - trader; ou

intermediários exportadores - trading companies ou empresas comerciais

exportadoras). Em seguida, o exportador negocia novamente o produto contratado

no mercado externo, firmando novo contrato que deriva do cumprimento do primeiro

(SEGALIS; FRANÇA; ATSUMI, 2012, p. 21).

Há de se considerar ainda que contratos de venda a termo entre produtores e

exportadores (traders ou trading companies) usualmente impactam outros contratos

do comprador, geralmente negociados em mercado aberto (open interest5) ou no

mercado físico, o que gera efeito de inadimplemento contratual em cadeia. Até

porque a atuação dessas exportadoras se estende, muitas vezes, às diversas

etapas da produção, desde o fornecimento de insumos químicos até o

armazenamento e transporte (FREDERICO, 2013).

Na busca por aproximar os agentes do comércio internacional, surgiram as

fontes de regulamentação de contratos internacionais, que têm sido desenvolvidas e

aperfeiçoadas dos primórdios do comércio até hoje. As principais fontes de

harmonização e unificação jurídica do comércio internacional são a lex mercatoria e

5 São contratos em aberto, ou seja, que já foram negociados, mas que se encontram pendentes em
razão de liquidação ou entrega futura. O open interest é, em síntese, um determinado número de
contratos derivativos mantidos por traders ou investidores.
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o direito internacional privado; a Convenção de Haia (1955) e a Convenção de Viena

sobre compra e venda internacional de mercadorias (1980); pode-se citar também

as leis modelos e os INCOTERMS6.

É tradição internacional desde a mercancia medieval a celebração de

contratos-padrão com eleição do direito inglês como norma disciplinadora da relação

e fonte de resolução de eventual conflito advindo do contrato. Fala-se também em

inclusão de cláusula arbitral, cujo foro escolhido usualmente ainda é Londres,

grande hub das cortes arbitrais. Aliás, de acordo com estatísticas da Corte

Internacional de Arbitragem (ICC, 2021, p. 9), perdendo apenas para os Estados

Unidos, o Brasil é o país com maior número de demandantes (38%) na Corte no ano

de 2020. Muito embora também seja possível notar o crescimento das câmaras

arbitrais brasileiras como a Câmara de Mediação e Arbitragem da Sociedade Rural

Brasileira (CARB), Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (CAMARB), entre

outras.

Dito isso, convém ressaltar que os contratos internacionais de commodities

podem ser celebrados com a utilização de modelos padrão disponibilizados por

associações internacionais como a Associação de Comércio de Alimentos e Grãos7

(GAFTA) e a Federação de Associações de Óleos, Sementes e Gorduras8 (FOSFA),

que também oferecem serviços de arbitragem para conflitos que envolvam o

comércio de commodities, ou pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos

de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG)9 (FAVACHO, 2020). Essas

associações de comércio promovem o emprego de termos negociais padrões pelos

seus membros de modo a se aproximar da harmonização das normas de comércio.

Assim que:

[...] o movimento moderno em direção à harmonização internacional
é profundamente influenciado pela soft-law, instrumentos não
vinculantes que representam a lei viva que desafia algumas

9 No original: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
8 No original: Federation of Oils, Seeds and Fats Associations.
7 No original: Grain and Feed Association.

6 INCOTERMS é a abreviatura utilizada para International Commercial Terms, ou em português,
termos internacionais de comércio. São normas padrão que regulamentam e unificam certos aspectos
jurídicos do direito do comércio internacional, e são desenvolvidas pela Câmara do Comércio
Internacional (ICC).
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suposições retrógradas sobre a lei. À custa da repetição, também
pode-se afirmar que em situações em que um elevado grau de
harmonização não é considerado desejável ou em que não pode ser
alcançado, a harmonização através da padronização ou codificação
de práticas de comércio e reformulações de leis são comumente
utilizadas pela comunidade internacional. Além disso, a natureza não
vinculativa desses instrumentos fornece à comunidade empresarial e
aos Estados um maior escopo de cooperação no processo de
internacionalização do direito contratual (SRIVASTAVA, 2020, p. 43,
tradução nossa).10

Ademais, essa harmonização de tal maneira desejada pela comunidade

internacional visa ainda preparar os contraentes para o risco que, sem dúvidas, está

presente nos contratos internacionais de maneira elevada. José Cretella Neto (2021,

p. 858) pontua a presença do alto risco em contratos internacionais, particularmente,

quando há a superveniência de fatos ou circunstâncias que não poderiam ser

previstas quando da celebração do negócio, e que propendem a se tornarem mais

complexas e múltiplas com o tempo, resultando em dificuldades na execução da

obrigação — que se torna demasiadamente onerosa ou impossível de ser realizada.

Esse fenômeno é conhecido como teoria da imprevisão no Brasil, mas receberá

distintas denominações de acordo com a jurisdição que a adere.

2.2 EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

A pandemia de covid-19 afetou o mundo de diversas formas. No aspecto

político, ao se depararem com a crise sanitária e de saúde pública avassaladora

provocada pelo vírus, os Estados precisaram implementar medidas de contenção e

enfrentamento que observassem o distanciamento social e impedissem novas

contaminações, o que desencadeou a necessidade do bloqueio de fronteiras e da

paralisação de atividades comerciais e produtivas com grandes aglomerações.

10 No original: [...] the modern movement toward international harmonization is profoundly influenced
by the soft-law, non binding instruments representing the living law which challenges some
old-fashioned assumptions about law. At the cost of repetition it may also be stated that in situations,
where a high degree of harmonization is not considered desirable or where it cannot be achieved,
harmonization through standardization or codification of trade practices and restatements of laws are
commonly resorted to by the international community. Furthermore, the non-binding nature of these
instruments provides the business community and states a greater scope for cooperating in the
process of internationalization of the law of contract.
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Não havia planejamento quanto ao impacto econômico que a pandemia

causou. Inegavelmente, negócios fragilmente capitalizados se depararam com uma

potencial insolvência em virtude da diminuição do consumo em determinados

setores. Outra circunstância a se considerar foi a alta da inflação no período e os

aumentos de custos para cumprimento de obrigações, visto que as indústrias,

comércios e produtores precisaram se adequar às medidas de segurança sanitária,

que incluem diminuição de produtividade e dificuldades no transporte de

suprimentos.

Desse panorama, ressaltam-se duas situações: a primeira é a inadimplência

contratual, que é fruto da impossibilidade de execução dos contratos em razão das

dificuldades impostas pela pandemia, à exemplo do bloqueio de fronteiras que afeta

a locomoção de pessoas e o transporte de mercadorias; e a segunda, o “boom” dos

preços dos commodities mundialmente. Ambas serão discutidas neste estudo.

Se por um lado a pandemia tem revelado um movimento de

desindustrialização brasileira; por outro, tem demonstrado uma alta nos preços dos

commodities, com a suspensão das restrições relacionadas à pandemia e à

possibilidade de um novo superciclo desses produtos de baixo valor agregado, o que

sugere uma tendência de crescimento do país no setor. Fato é que, a partir de

meados de 2020 e início de 2021, em virtude dos efeitos da retomada econômica e

da necessidade de matérias-primas, o mercado de commodities disparou em valor

(POOLER; HARRIS, 2021).

2.3 O NOVO “BOOM” DOS COMMODITIES E OS CONTRATOS DE VENDA

ANTECIPADA

Primeiramente, é importante tecer uma crítica ao perfil ainda arcaico da

estrutura produtiva brasileira, que apresenta uma indústria frágil em razão da

ausência de investimentos no setor, sendo pouco competitiva no cenário

internacional. Especialmente, quando comparada aos setores mineral e
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agropecuário, que dispõem de porte mais robusto, em virtude do tempo de

desenvolvimento e investimento público e privado no setor, e, por isso, representam

a maior fatia de produtos exportados do país (COMEX STAT, 2021). Não se ignora,

portanto, a necessidade de reformulação do modelo de desenvolvimento econômico

do país para priorizar o incentivo à educação, à pesquisa, à ciência e à tecnologia.

Como já sabemos, a pandemia inicialmente incitou a paralisação de uma

série de setores e a diminuição da velocidade e do volume do transporte de

mercadorias. Contudo, os países permaneceram comercializando produtos sob

circunstâncias mais difíceis, inclusive com aumento da busca por matérias-primas,

dada a dependência de importação desses produtos para a garantia da oferta de

alimentos ou retomada da produção industrial (SOUZA, 2021, p. 40-48).

Tendo em vista fatores como a sazonalidade11 — que é típica do mercado de

commodities —, o já referido impacto da pandemia e a alta procura por commodities,

tivemos a partir de 2020 um aumento exponencial nos preços dos produtos agrícolas

e minerais, com alta volatilidade principalmente nos preços da soja e do petróleo

(SOUZA, 2021, p. 40-48; COMEX STAT, 2021).

Por sinal, o Brasil tem sido considerado o maior exportador de soja do mundo

desde 2019 até o presente, competindo apenas com os Estados Unidos, que ocupa

a segunda posição de longe, e sendo a principal fonte dos mercados da China,

Espanha, Turquia, Holanda, Tailândia e Paquistão. Considerando as demais

exportações brasileiras, vê-se que o país se posiciona como um dos principais

agentes do comércio internacional de commodities (MILLER, 2021).

Colocando em números, observa-se que em 2021, apenas a soja tem

simbolizado 16% do total de exportações brasileiras, o café 1,9% e os óleos brutos

de petróleo ou de minerais betuminosos crus 11%. Como se verifica no gráfico a

seguir, em comparação ao mesmo período do ano de 2019, o preço da soja

aumentou 90%, o do café 146% e o do milho 104%. Ou seja, são produtos que

11 Sazonalidade é a influência que as estações do tempo possuem na produção agrícola, visto que o
plantio e colheita necessitam de condições específicas. Assim, os fluxos de produção e de oferta não
se mantêm contínuos ao longo do ano. Nesse sentido, a sazonalidade interfere na variação do preço,
pois apesar da oferta não se manter constante, a demanda se mantém, o que traz volatilidade aos
preços desses produtos (SOUZA, 2021, p. 41).
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impactam diretamente na balança comercial brasileira, e, consequentemente, na

produção de riqueza do país (COMEX STAT, 2021).

Observa-se também que o preço dos produtos alimentícios e minerais tem

variado de maneira expressiva, tendo alcançado preços recordes com um

crescimento significativo de demanda, enquanto se especula o começo de um novo

superciclo de commodities (BLOOMBERG, 2021). Dentro desse quadro, os produtos

com maior variação de preço, considerando o volume de exportações, tem sido a

soja, o café e o milho, como é possível observar:

Fonte: Adaptado de Cepea/Esalq (2021).

Importa acentuar que essas variações nos preços dos produtos finais, têm

afetado diretamente a execução de um contrato de compra e venda, sobretudo no

que se refere à venda a termo de soja, café e demais commodities, visto que as

variações, conforme percebido, atingiram picos de preço recordes. Nessa situação,

verifica-se que os produtores de safra vendidas por contratos a termo tem buscado

reajustar os negócios firmados em 2019 para as safras de 2020 e 2021, ou seja,

com celebração contratual em momento anterior à pandemia, sob a alegação de

imprevisibilidade — de forma a garantir maiores lucros consentâneos aos novos

preços do mercado —, ainda que isso importe em quebra contratual.
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Os contratos de venda antecipada (ou de venda a termo) são aqueles

firmados antes da produção agrícola ou da extração mineral. Eles têm como objetivo

garantir ao vendedor a possibilidade de negociação de produtos que ainda serão

produzidos ou extraídos, além de oferecer a ambos os contratantes maior segurança

jurídica e previsibilidade do preço que será pago. É um contrato comum à compra e

venda de commodities, pois também serve como alternativa aos créditos de custeio

de produção fornecidos pelo Sistema Nacional de Crédito Rural — uma modalidade

de financiamento bancário voltada à produção agrícola (GAMA, 2021, p. 515). Nas

palavras de Orlando Gomes:

A venda de coisa futura tem índole jurídica discutida, afirmando-se
que é venda condicional, venda sob condicio juris, simples promessa,
contrato em formação, aparência de venda, ou compra e venda
meramente obrigacional. A discussão não interessa, porém, nos
ordenamentos jurídicos, como o nosso, que não atribuem eficácia
real à venda. [...] Prevalece o seguinte critério: há venda de
esperança, se a existência das coisas futuras depende do acaso; há
venda de coisa esperada, se a existência das coisas futuras está na
ordem natural. Uma colheita, por exemplo, será objeto de emptio rei
speratae, porque é de se esperar normalmente que haja frutificação.
No fundo, trata-se de uma questio voluntatis, devendo-se, na dúvida,
preferir a emptio rei speratae, por ser mais favorável ao comprador
(GOMES, 2009,  p. 273-278).

É, portanto, uma espécie de contrato tradicionalmente utilizado na exportação

de soja e café brasileiros, pois, conforme assinalado, substitui o financiamento

bancário, facilitando a transação comercial. O contrato permite ao produtor que

negocie de maneira prévia a safra que ainda será produzida, e que defina um preço

pré-fixado a ser pago no futuro. Isso garante uma maior segurança ao negócio, visto

que a soja e o café são produtos agrícolas que possuem preço diretamente

relacionado ao mercado internacional, que acompanha variações em suas

condições climáticas, políticas e cambiais (MACHADO, 2021).

Outra razão de utilidade do contrato de venda antecipada de grãos advém da

vasta complexidade que o mercado agrícola tem adquirido com o decorrer do tempo,

passando a se tornar um sistema que vai além da produção agrária com altos custos

transacionais. Sendo assim, é empregado o contrato de venda a termo para diminuir

e alocar os riscos, que, se não fosse por este, seriam impraticáveis ao negócio

(GAMA, 2021, p. 523).
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Ademais, o contrato de venda antecipada distingue-se do chamado contrato

futuro, dado que o primeiro é celebrado entre as partes principais do negócio;

enquanto que o segundo é operado dentro da Bolsa de Valores e permite a

negociação de derivativos no mercado futuro, ou seja, de maneira simplificada, é um

contrato de compra e venda a ser realizado no futuro que decorre de outros ativos

(GAMA, 2021, p. 522). Frederico (2013) explica a relevância do contrato futuro no

mercado agrário:

A partir de 2006, a queda nos valores das ações de Wall Street, a
desvalorização do dólar e as sucessivas crises financeiras (como a
do subprimes) têm feito com que grandes investidores busquem
compensar suas perdas e se proteger da queda de seus ativos
financeiros investindo no mercado futuro de commodities agrícolas. A
compra de contratos futuros em aberto (open interest) pelos
especuladores (instituições financeiras e fundos de investimento) cria
uma “demanda fictícia” pelas commodities, induzindo a uma
tendência de alta dos preços. Esta tendência se reverte, quando os
especuladores, para a realização de lucros, liquidam suas posições
de compra (long), acarretando numa queda acentuada dos preços.
A compra e venda de contratos futuros gera e institucionaliza uma
demanda financeira por commodities agrícolas, o que altera as
tradicionais relações de mercado pautadas na relação entre a oferta
e a demanda, distorcendo os preços internacionais [...].

Assim, no mercado a termo os compradores e vendedores acordam com a

fixação de preço sobre uma mercadoria ou ativo que será liquidado somente em

data futura determinada, mas que pode ser negociado à vista e/ou em bolsa.

Enquanto o mercado futuro possui ajuste de liquidez que é realizado diariamente e

não apenas no vencimento (FERNANDES; FILHO; GONÇALVES, 2020, p. 2).

Os compradores do contrato antecipado (ou a termo) utilizam-se do contrato

futuro como meio de diminuição de riscos. Nessa lógica, o contrato futuro pode

derivar do contrato antecipado. Essa diminuição de riscos ocorre através dos

instrumentos conhecidos como hedge, como se vê:

Em mercados específicos, como o de mercadorias agrícolas, existe a
possibilidade de transferência do risco, em contratos conhecidos
como transações de mercado futuro. Desta forma, os agentes tentam
mitigar os riscos assumindo perfis com finalidades específicas e
complementares, surgindo assim o hedger, que busca proteção
frente ao risco de mercado do ativo objeto e o especulador que
busca ganhos. Os hedgers encontram-se entre os produtores e/ ou
usuários de mercadorias, bens ou ativos financeiros: suas operações
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básicas estão nos mercados físicos desses bens, ativos ou
mercadorias. A empresa, ao utilizar derivativos para hedge,
conseguirá ter uma diminuição da exposição do fluxo de caixa e da
volatilidade [...] (FERNANDES; FILHO; GONÇALVES, 2020, p. 2).

O presente trabalho passa, então, a analisar as cláusulas de hardship e de

force majeure e da teoria da imprevisão e a sua aplicação nos contratos

internacionais de commodities a fim de discutir a responsabilidade contratual frente à

inadimplência sob a justificativa da pandemia de covid-19 e da consequente

variação cambial e de preço.
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3 TEORIA DA IMPREVISÃO E AS CLÁUSULAS DE FORÇA MAIOR E HARDSHIP
NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Em algum momento, já ouvimos dizer que o risco é inerente ao negócio. Essa

máxima pode ser extraída da lógica de que o negócio jurídico pode não ser capaz de

prever todas as mudanças e transformações que ocorrem no mundo e na vida das

pessoas, o que resulta em incertezas.

Diante disso, não apenas os sistemas jurídicos trataram de desenvolver

teorias que propiciem maior amparo e segurança jurídica aos seus jurisdicionados, à

exemplo da teoria da imprevisão; como também os próprios contratantes têm

construído, através da prática e da autonomia que lhe é conferida, diversas

doutrinas acerca do tema, como é o caso das cláusulas de força maior e de

hardship.

3.1 CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMMODITIES E A TEORIA DA

IMPREVISÃO

A teoria da imprevisão foi desenvolvida a partir da cláusula rebus sic

stantibus, cuja origem remonta aos ensinamentos morais concebidos pelo filósofo

romano Cícero. Não obstante, ganhou maior impulso após a Primeira Guerra

Mundial e o caos generalizado que se seguiu em todo o mundo, implantando na

Europa uma realidade de impossibilidade de cumprimento de obrigações assumidas

pelos fatores que se pode supor. O resultado foi a promulgação de leis de exceção

com vistas a controlar os efeitos supervenientes daquele evento incapaz de se

prever (OLIVEIRA, 2010, p. 26-29).

Conforme preceituado por Frederico E. Z. Glitz (2020, p. 19), a teoria da

imprevisão codificada por certos direitos nacionais não se confunde com a hipótese

específica dos contratos internacionais. De fato, existem países que aderiram e
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reconhecem, portanto, a teoria da imprevisão nos seus ordenamentos. Nesse caso,

ainda que não haja previsão de uma cláusula de imprevisibilidade no contrato, um

contratante pode demandar caso seja esta a lei aplicável.

Por outro lado, a imprevisão dentro dos contratos examina a existência de

cláusulas contratuais que, quando bem elaboradas, podem eximir uma parte da

responsabilidade contra o inadimplemento de uma obrigação contratual em

decorrência de um evento imprevisível. Essas cláusulas possuem amplo “espaço de

criação” e não se limitam ao reconhecimento ou não da teoria em determinada

jurisdição (GLITZ, 2020, p. 19).

No Brasil, a teoria da imprevisão é recepcionada pelo Código Civil de 2002,

com inspiração na lei italiana e requer que a onerosidade seja, necessariamente,

superveniente e inesperada à celebração do negócio (ou se enquadraria como

lesão); precisa ser objetiva, não importando o sujeito que esteja envolvido no

negócio; além disso, é imperativo que a outra parte esteja em posição de demasiada

vantagem, requisito que não deve se analisado com rigidez para não tornar a

aplicação do instituto inócua. Nesse sentido, bem como no direito italiano, a

onerosidade excessiva justifica a rescisão ou renegociação do contrato (GOMES,

2009, p. 215).

Na visão de José Cretella Neto (2019, p. 860), para configuração como um

evento imprevisível é essencial que haja “desequilíbrio contratual de tal ordem que

impeça a execução das obrigações (força maior), temporária ou permanentemente,

ou que torne a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes

(hardship)”.

Importa assinalar que países que aderem à teoria da imprevisão em suas

jurisdições não necessariamente desprezam o pacta sunt servanda, muito pelo

contrário, a força obrigatória dos contratos permanece como princípio fundamental

que rege a relação contratual e a teoria da imprevisão é interpretada como exceção.

Mais além, a concepção por trás da santidade do contrato tem sido identificada em

praticamente todos os sistemas jurídicos e incorporada por todas as culturas,
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religiões e em todos os períodos da história. Contudo, ela é compreendida, em

oposição à teoria tradicional, como não absoluta  (MAZZACANO, 2011, p. 5-6).

Nesse sentido, a adoção da teoria da imprevisão considera que as condições

existentes quando da celebração do contrato não são mais — por razões que não se

poderia prever — as mesmas no momento de sua execução, e, por isso, visa ajustar

as novas condições àquelas que foram originalmente acordadas, de modo a

restaurar o equilíbrio do pacto inicial.

Além disso, ainda que os conceitos de força maior e de hardship (que se

associam com a teoria da imprevisão) não estejam dispostos nas legislações de

muitos países, eles têm sido utilizados — em grande escala — na celebração de

contratos do comércio internacional, e se encontram previstos na maioria, senão em

todos, desses contratos, mesmo que sob outras terminologias (KONARSKI, 2003, p.

2-3).

À vista disso, podemos direcionar a nossa atenção à construção, pela

comunidade internacional, do que conhecemos pelos termos force majeure ou força

maior e de hardship ou cláusula de adaptação — como pode ser traduzida —,

tópicos relevantíssimos para a abordagem que se pretende nos itens a seguir.

3.2 CLÁUSULA DE FORÇA MAIOR

O fenômeno a que se denomina “força maior”, por vezes é referido em sua

versão francesa, force majeure. É uma noção que encontra precedentes no direito

romano, que possuía uma diversidade de normas pouco desenvolvidas relacionadas

ao tema. Contudo, sua ideia basilar pode ser encontrada desde o Código de

Hammurabi, em que se reconhecia duas hipóteses para liberação da

responsabilidade do contratante pela morte de um boi ‘arrendado’: em caso de o boi

ser devorado por um leão; ou ter sido golpeado por um deus (MAZZACANO, 2011,

p. 4).
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Assim, uma das definições mais simples de force majeure a conceitua como

um evento estranho às partes, imprevisível e irresistível (KAHN, 1979, p. 184). Fato

é que a cláusula de force majeure é uma modalidade de cláusula de exoneração de

responsabilidade que recebe distintas definições de acordo com a interpretação de

cada jurisdição.

No entanto, é possível considerar que a força maior, ainda que não receba a

mesma denominação em todas as jurisdições, possui seus equivalentes. Podemos

citar como exemplos os termos americanos Act of God12, impossibility13, frustration14,

o termo alemão Wegfall der Geschäftsgrundlage15 e o já citado francês, force

majeure. O direito inglês, por outro lado, não adota esse conceito; para que ele seja

observado, é preciso que conste expressamente no contrato (MAZZACANO, 2011,

p. 1). Ademais, a norma foi inserida no artigo 79 da CISG, conforme se observa:

(1) Nenhuma das partes será responsável pelo inadimplemento de
qualquer de suas obrigações se provar que tal inadimplemento foi
devido a motivo alheio à sua vontade, que não era razoável esperar
fosse levado em consideração no momento da conclusão do
contrato, ou que fosse evitado ou superado, ou ainda, que fossem
evitadas ou superadas suas consequências (BRASIL, 2014).

Da análise dessa descrição notam-se os aspectos principais da força maior,

quais sejam: o evento não gera responsabilidade; o inadimplemento independe de

vontade ou ato das partes; a mudança de circunstâncias não poderia ser prevista ou

15 Mudança imprevisível nas circunstâncias que constituíram a base comercial do contrato quando da
sua celebração. O §313 (1) do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), o código civil alemão, dispõe que
caso haja alteração da base comercial do contrato após a sua celebração, de modo que as partes
não teriam celebrado o contrato ou o teriam feito de forma diferente caso pudessem prever essas
novas circunstâncias, pode haver o ajuste contratual de acordo com circunstâncias individuais e a
distribuição de risco. No original: §313 (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags
geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag
nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so
kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das
Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. (BGB, 2021; tradução nossa).

14 Um princípio legal que estabelece que quando a existência de uma coisa determinada é exigida
para o cumprimento de uma promessa no contrato, o dever de cumprir a promessa não se aplica se a
coisa não mais existir no momento do cumprimento (TRANSLEGAL, 2021; tradução nossa).

13 Situação em que é impossível a uma das partes de um contrato cumprir as suas obrigações
contratuais. O termo é algumas vezes usado para se referir a uma cláusula contratual específica que
cobre essa situação (TRANSLEGAL, 2021; tradução nossa).

12 Condições climáticas extremas e desastres naturais (por exemplo, relâmpagos, inundações e
atividade vulcânica, etc.) que interrompem o curso esperado dos eventos (TRANSLEGAL, 2021;
tradução nossa).
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levada em consideração na celebração do contrato; e não é possível superar os

seus efeitos (BAPTISTA, 2011, p. 230).

A formulação da cláusula de força maior ainda pode incluir relação de fatos

ou circunstâncias que serão consideradas constitutivas desse evento pelas partes.

Curiosamente, pode-se observar que o GAFTA em contrato de remessa de

alimentos de nº 100 (01/2020) conceitua a força maior relacionando as seguintes

circunstâncias, por exemplo, “proibição de exportação ou outro ato executivo ou

legislativo” que impeça a locomoção da mercadoria, “bloqueio”, “atos de terrorismo

ou de hostilidade”, “Ato de Deus” e “qualquer outro evento compreendido no termo

force majeure” (GAFTA, 2020, p. 6; tradução nossa).

Entretanto, essas indicações funcionam exemplificativamente e não esgotam

as possibilidades de modalidades que surpreendam as partes no decorrer do

cumprimento da execução. Há de se lembrar que a força maior, primordialmente,

propõe garantir a segurança jurídica às partes contra eventos que não se pode

prever. De modo que um rol taxativo restringiria a própria eficácia do instituto, dada a

imprevisibilidade ser um elemento fundamental para o conceito utilizado.

Sobre o tema, ressalta-se ainda a complexidade de resolução de conflitos

internacionais que envolvem alegação de ocorrência de força maior com base na

imprevisibilidade da pandemia. São casos que inevitavelmente têm surgido no ano

de 2020 e 2021, com ajuizamento de demandas seja no judiciário ou em câmaras de

arbitragem (FRANKEL, 2020).

Nesse sentido, cabe citar uma tática que vem sendo utilizada pelo Conselho

da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT)16, que tem emitido

milhares de certificados de força maior para empresas chinesas sob o fundamento

de que as políticas governamentais de contenção da pandemia de covid-19 afetaram

os negócios dessas empresas (FRANKEL, 2020).

Tem-se que o CCPIT emitiu cerca de 5.637 certificados de ocorrência de force

majeure para empresas chinesas em decorrência da pandemia, o que importa no

16 O CCPIT é uma agência nacional chinesa responsável pelo fomento de investimentos e do
comércio exterior.
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valor aproximado de 73,2 bilhões de dólares em contratos expressivos. De acordo

com a agência, esse certificado é reconhecido por governos, agentes aduaneiros,

associações de comércio e grandes corporações em mais de 200 países. Mas ainda

é pouco conhecida a eficácia de tal certificado na resolução de conflitos (WARE;

YINGXI; SMYTH, 2020).

A menção é interessante pois, dada a repercussão negativa, o CCPIT emitiu

uma nota explicativa esclarecendo que empresas chinesas sofreram impactos

severos em suprimentos e logísticas e não seriam capazes de cumprir contratos em

decorrência do coronavírus. De acordo com a nota, a essência do certificado não

seria um “trunfo” para isenção da responsabilidade contratual, mas serviria para

provar fatos objetivos, como a retomada atrasada do trabalho, controle de tráfego e

restrição de mão de obra. Desse modo, a empresa poderia fundamentar o atraso ou

a impossibilidade de cumprimento da obrigação e invocar a rescisão contratual

(CCPIT, 2020).

Porém, sabe-se que a aplicação do certificado é limitada mesmo sob leis

chinesas. Pois, de acordo com o direito chinês, para determinação da ocorrência e

extensão do evento de força maior é necessária a análise do fato específico da

cláusula contratual, a avaliação da natureza da obrigação a que se pretende eximir e

da extensão do evento que impactou especificamente o pedido de não

responsabilização do contraente (WARE; YINGXI; SMYTH, 2020).

Menciona-se a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força

maior presente no Código Civil brasileiro de 2002 (CC/2002), em seu art. 393, que

impõe como requisito a não responsabilização expressa por parte do devedor; ainda,

o acontecimento do evento é delimitado pelo parágrafo único do mesmo artigo,

devendo ele ser necessário e impossível de se evitar ou impedir (BRASIL, 2002).

Caso a força maior esteja instrumentalizada em cláusula no contrato em

discussão, alguns pontos podem ser levados em conta para averiguação se o caso

concreto constitui ou não um evento de força maior. Por isso, vamos examinar

fatores capazes de serem considerados por intérpretes para determinar se a

cláusula de força maior, prevista pelo contrato, poderia ser invocada no caso.



31

A princípio, se o evento da impossibilidade se qualifica como força maior de

acordo com o conteúdo previsto no contrato. Por exemplo, se na cláusula de força

maior consta eventos como pandemias, epidemias, ordens do governo ou qualquer

outra circunstância que torne a execução do negócio impossível. Em seguida, se o

risco do inadimplemento contratual discutido foi previsto e se ele poderia ser

mitigado. E por fim, se as circunstâncias permitem o adimplemento da obrigação

(JOSHI, 2021, p. 3).

Como será visto adiante, algumas decisões arbitrais não têm aceito a

caracterização da força maior em decorrência da pandemia caso o contrato em

discussão contenha rol taxativo de eventos e omita a menção às pandemias,

epidemias ou surtos virais (MAZZUOLI; PRADO, 2021 p. 193). Outra razão em que a

pandemia pode não ser aceita como caracterizante da força maior é na hipótese em

que não existe vínculo entre a impossibilidade de execução e as consequências da

pandemia (JOSHI, 2021, p. 3).

Não menos importante é a necessidade de notificação a ser realizada pela

parte que deseja verificar o cabimento da aplicabilidade da força maior ao seu

inadimplemento contratual. Assim, segundo afirma Baptista (2011, p. 238), é dever

do demandante informar à outra parte sobre o empecilho que impossibilita a sua

performance tão logo ela mesmo tome conhecimento. Assim sendo incentivada a

notificação antes do inadimplemento contratual.

3.3 CLÁUSULA DE HARDSHIP

A cláusula de hardship ou como é também chamada, cláusula de adaptação,

se parece com o conceito de força maior. Todavia, o hardship impõe uma nova

circunstância de onerosidade excessiva à obrigação — também inevitável e

independente da vontade do devedor — que não necessariamente a torna

impossível de ser executada, mas injusta (BAPTISTA, 2011, p. 239-240).
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Ainda, de acordo com Blum (2017, p. 456), pode-se considerar que as

consequências de um evento compreendido como hardship possuem efeitos menos

gravosos que os da força maior. No entanto, a execução da obrigação do devedor

faz-se consideravelmente mais dispendiosa, de modo que o evento superveniente

que lhe qualifica é capaz de gerar uma alteração significativa no equilíbrio do

contrato. Nesse sentido, Paula Forgioni afirma:

Nos contratos internacionais, para responder às necessidades de
readaptação do negócio em casos de superveniências imprevistas,
desenvolveu-se a prática das hardships clauses. Trata-se, como
salienta a doutrina especializada, de estipulações que permitem a
revisão do contrato nos casos da ocorrência de imprevistos que
alterem substancialmente o equilíbrio original das obrigações das
partes, mediante sua renegociação. São “cláusulas de adaptação”,
visando impedir que o “endurecimento das condições” torne mais
onerosa sua execução, rompendo o equilíbrio das prestações
ajustadas (FORGIONI, 2018, p. 148).

Como é sabido, essas cláusulas contratuais são construídas pelas partes,

que detém o poder de ditar as regras do seu acordo. Inclusive, consoante sustenta

Baptista (2011, p. 238), o fenômeno do hardship tem sido reconhecido como norma

integrante da lex mercatoria por sentenças arbitrais, em convergência com o que já

entendiam os princípios Unidroit e a CCI.

Hubert Konarski (2003, p. 16) chega a comparar o hardship com a imprévision

do direito francês, ressaltando que o elemento que as une é a inesperada alteração

das circunstâncias que abala significativamente a economia do contrato; contudo,

aponta como distinto o elemento da imprevisibilidade do evento que, segundo o

autor, está presente na imprévision17 e não no hardship, pois, neste último, a prática

internacional apresentaria a possibilidade de previsão de circunstâncias.

Nota-se, então, que a partir da caracterização de um hardship busca-se — tal

qual na força maior — o reequilíbrio do contrato, considerando que as partes não se

encontram nas mesmas condições em que estavam quando da celebração do

negócio. Claro que no hardship o devedor se encontra em uma posição de evidente

17 Inclusive, a imprevisibilidade é a base e a tradução do termo francês imprévision. O seu conceito se
baseia diretamente no princípio da rebuc sic stantibus, isto é, na situação em que foi firmado o
contrato. Alguns autores consideram a rebuc sic stantibus uma atenuante da própria pacta sunt
servanda. Assim que imprévision e force majeure se complementam no direito francês.
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desvantagem em razão da onerosidade excessiva que carrega; enquanto que na

força maior, haverá impossibilidade de cumprimento.

No direito americano, o hardship é adotado mediante o preenchimento dos

seguintes requisitos: existência de evento subversivo posterior à celebração do

contrato; inviabilidade da execução da obrigação em razão desse evento; por razões

de custos excessivos e desrazoáveis do ponto de vista econômico; além disso, a

parte prejudicada não deve ter responsabilidade na produção do evento; necessário

que a parte prejudicada não tenha assumido obrigações suplementares as que lhe

são compelidas por lei (NETO, 2016, p. 924).

No Brasil, embora não receba esse nome, o princípio do hardship é

integralmente adotado pelo CC/2002 nos seus arts. 478 a 480, sob a forma da

resolução por onerosidade excessiva. O país adota os principais elementos para a

configuração do hardship, inclusive a imprevisibilidade e a extraordinariedade do

evento. Nesse sentido, caso haja a análise por um magistrado nacional ou por um

árbitro cuja lei aplicável seja a brasileira, por consequência, o hardship poderá ser

aplicado ainda que não presente a cláusula no contrato (NETO, 2016, p. 935). Como

assim se vê:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra, em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o
devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que
a decretar retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou
alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade
excessiva (BRASIL, 2002; grifos nossos).

Além disso, destaca-se a afirmação de Baptista (2011, p. 241) que subordina

a utilização do hardship aos contratos em que a execução se prolonga no termo, o

que conhecemos por contratos de execução diferida ou continuada. Ainda segundo

o jurista, são exemplos desses contratos aqueles cujo objeto envolve o fornecimento

de matérias-primas, obras de execução prolongada, contratos de alta tecnologia e

de empréstimos internacionais.
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Ressalta-se também que a cláusula de hardship possui certa independência

no que concerne aos direitos nacionais, fruto do desenvolvimento da lex mercatoria.

Por isso, espera-se que sua redação contratual seja feita da maneira mais integral

possível, inclusive com definição clara e compreensível para que se evite a confusão

do intérprete com doutrinas de força maior, imprevisão, frustration, entre as outras

possibilidades que cada direito nacional oferece (COSTA; NUSDEO, 2011, p. 8).

Sobre isso, considera-se também:

Um aspecto que cabe ressaltar é que a presença destas cláusulas,
permitindo transformações nos termos do contrato, ao longo de sua
execução, afasta a concepção do contrato como algo intangível,
definitivo, ponto de equilíbrio entre interesses opostos. A noção se
flexibiliza, no que pode ser vista uma influência da lex mercatoria,
privilegiando a relação contratual como o lugar de manifestação do
interesse comum das partes ligadas por longo termo, ou seja,
passa-se a lidar com um contrato evolutivo (COSTA; NUSDEO, 2011,
p. 8).

Se um contrato não contiver a previsão de cláusula de força maior ou

hardship, ou caso ela tenha sido prevista de modo a não antecipar as implicações da

pandemia, as partes poderiam demandar na jurisdição aplicável caso esta

reconheça os referidos fenômenos (TWIGG-FLESNER, 2020, p. 4). É o caso do

Brasil, que adota a força maior e incorpora o hardship através da teoria da

onerosidade excessiva.

Por outro lado, caso a lei aplicável para resolução do conflito contratual não

adote as doutrinas mencionadas, estas só poderiam ser observadas mediante a

previsão contratual da cláusula e na medida e extensão em que essa jurisdição em

questão garante autonomia da vontade aos contratantes. Mais do que nunca, a

realidade, não apenas do mercado, mas, principalmente, econômico-política,

demonstra a necessidade da alocação de riscos adequada na fase negocial.

Outro ponto a ser destacado é o entendimento referente ao hardship no

comércio de commodities emitido pelo Conselho Consultivo da CISG18 na Opinião de

nº 20. Em referência ao artigo 79 (1) da Convenção, o Conselho reconhece que

tribunais e cortes arbitrais em contratos regidos pela CISG tem considerado que

18 Cujo principal objetivo é a emissão de opiniões relativas à interpretação e aplicação da Convenção
de Viena.
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eventos que afetem alteração de preços de algumas commodities são partes do

risco assumido pelo comprador, e por isso, são previsíveis (CISG-AC, 2020, p. 17).

Na mesma medida, o Conselho Consultivo também aponta que as decisões

que interpretam o artigo referido têm sido resistentes para eximir uma parte afetada

por flutuações de preço. Desse modo, variações de preço do comércio de

commodities geralmente são compreendidas como típicas e não permitem o

emprego do hardship (CISG-AC, 2020, p. 24).

Curiosamente ainda, tanto na hipótese de força maior quanto na hipótese de

hardship, é possível às partes avaliarem se será possível a renegociação dos

termos, ajustes de preço e/ou condições para a continuação do negócio, e, caso

esse não seja viável ou não seja possível se chegar a um novo acordo,

prossegue-se para a resolução do contrato.

Entretanto, a parte que invocar uma dessas cláusulas precisa demonstrar que

o evento que ensejou um hardship ou uma força maior de fato gerou a

impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual. No caso da pandemia, é

preciso que o demandante demonstre vínculo com o descumprimento, pois ela

isoladamente não desobriga o contratante.

Finalmente, há quem defenda que a possibilidade de uma pandemia não era

de tal maneira imprevisível. De acordo com Twigg-Flesner (2020, p. 162) há apenas

11 anos atrás, diversos países foram impactados pela pandemia da gripe suína,

também conhecida como influenza H1N1. E os anos seguintes foram seguidos de

surtos da SARS e da MERS que acabaram suprimidos. Nesse sentido, o elemento

da imprevisibilidade, em certo sentido, não estaria de todo presente na pandemia de

covid-19, que poderia não ter sido esperada advir de um coronavírus, mas cuja

possibilidade de qualquer outro vírus não deveria ser descartada.

Realmente, em convergência com o autor, há de se considerar que eventos

como epidemias ou pandemias poderiam ser previstos em contratos em razão dos

precedentes no decorrer da história. Entretanto, é inegável que os reflexos da

pandemia de covid-19 dificilmente poderiam ser antecipados. Ora, é possível

esperar que esforços humanos pudessem prever a extensão e a velocidade de
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transmissão ou os impactos que as medidas de contenção de contágio teriam nas

relações comerciais pelo mundo?

Nessa lógica, Twigg-Flesner (2020, p. 162-163) aponta para o deslocamento

do foco do questionamento se a pandemia poderia ser previsível ou não pelas

partes, mas para se ela poderia ser razoavelmente previsível. Isso porque trazer um

grau de abstração elevado à cláusula pode tornar muito simples a invocação de uma

força maior ou hardship, por outro lado tirar de todo a sua abstração equivale a

esvaziar o seu sentido. Em outras palavras, a pergunta que deve ser feita é se

poderia ser previsível que o desenvolvimento acelerado da pandemia precisaria de

medidas que causariam impedimentos. O autor também entende que não.

3.4 JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA A RESPEITO DA REVISÃO DE CONTRATOS

DE VENDA ANTECIPADA EM FACE DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Como mencionado, a pandemia de covid-19 e suas diversas consequências

para o mercado fizeram o preço das commodities disparar globalmente. Esse

fenômeno se assemelha e é comparado ao aumento exponencial dos preços desses

produtos, em especial da soja, que ocorreu durante a década de 2000 e gerou

impactos semelhantes.

Naquela ocasião, oito commodities apresentaram variação de preço superior

a 500%, pelo que especialistas acreditam ter se dado em razão de alterações

climáticas e o aumento da busca pelos produtos que superou a demanda. Assim, os

produtores se viram sob o dever de entregar suas colheitas vendidas a preços muito

inferiores aos que estavam sendo praticados no mercado no momento (ALVES,

2014, p. 19).

Em decorrência dessa situação, houve uma intensificação de ajuizamento de

causas no Poder Judiciário para discutir a possibilidade de renegociação dos

contratos firmados a termo (como é a tradição do mercado agrícola brasileiro) e

possibilitar o reajuste dos preços em benefício dos produtores, que se sentiram
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injustiçados pela perda do lucro em razão da pré-fixação do preço e da sua variação

em percentual inesperado.

A questão foi examinada por diversos tribunais até chegar ao Superior

Tribunal de Justiça (STJ) para que harmonizasse as diversas decisões judiciais

divergentes e firmasse entendimento sobre o assunto, o que fez no Recurso

Especial (REsp) de nº 936.741/GO de 2007. Vamos analisar a ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE
COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Contratos
empresariais não devem ser tratados da mesma forma que
contratos cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes
admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer os
princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das
avenças. 2. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda que ramos do
Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O fato
de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos cíveis e
empresariais às mesmas regras gerais não significa que estes
contratos sejam essencialmente iguais. 3. O caso dos autos tem
peculiaridades que impedem a aplicação da teoria da imprevisão, de
que trata o art. 478 do CC/2002: (i) os contratos em discussão não
são de execução continuada ou diferida, mas contratos de
compra e venda de coisa futura, a preço fixo, (ii) a alta do preço
da soja não tornou a prestação de uma das partes
excessivamente onerosa, mas apenas reduziu o lucro esperado
pelo produtor rural e (iii) a variação cambial que alterou a
cotação da soja não configurou um acontecimento
extraordinário e imprevisível, porque ambas as partes contratantes
conhecem o mercado em que atuam, pois são profissionais do ramo
e sabem que tais flutuações são possíveis. 5. Recurso especial
conhecido e provido (RESP - RECURSO ESPECIAL - 936741
2007.00.65852-6, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA
TURMA, DJE DATA: 08/03/2012 RSTJ VOL: 00226 PG: 00552
DTPB; BRASIL, 2011, p. 1, grifos nossos).

Alguns pontos devem ser analisados do julgado acima. Trata-se de discussão

acerca do cabimento ou não de renegociação de contrato de venda a termo de safra

de soja que foi celebrado por produtores rurais de Goiás, tendo em vista variação

cambial do dólar que disparou em relação ao real. Na ocasião (início dos anos

2000), como tem-se repetido em 2020, foi-se questionada judicialmente a aplicação

da teoria da imprevisão nos contratos de venda antecipada de soja por produtores

rurais que se sentiram injustiçados em razão da perda de lucros.
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O STJ, por unanimidade, reconheceu o recurso especial para reformar a

sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para reconhecer a

aplicabilidade da imprevisão sob o fundamento de que os contratos eram carentes

de boa fé objetiva e do equilíbrio econômico, o que demonstraria ocorrência de

onerosidade excessiva sofrida pelo produtor.

O ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto vencedor, reconhece a

natureza dos contratos de venda a termo de safra como contratos empresariais e

não de consumo, de modo que há maior simetria entre as partes e consequente

reconhecimento da autonomia da vontade (decorrente da autonomia privada dos

contratantes), se comparado a contratos submetidos a outros ramos do direito,

exempli gratia, direito do trabalho e consumidor.

Inclusive, o ministro aponta que os contratos de venda antecipada de soja

“não são de execução continuada ou diferida, mas [...] de venda futura, a preço fixo”.

Diante disso, ele entende que há um impedimento à aplicação da onerosidade

excessiva, interpretando que o art. 478 do CC/2002 expressamente requer o

elemento da continuidade ou diferimento da execução para configuração da

onerosidade excessiva (BRASIL, 2011, p. 7).

Além disso, o que possivelmente seja o ponto mais importante da decisão em

questão é a tese em que o ministro afirma que a variação do preço da safra não

configurar onerosidade excessiva, mas apenas redução do lucro final do produtor

rural; da mesma forma, a variação cambial do preço do dólar e do valor da soja não

caracterizam acontecimento extraordinário e imprevisível, isso porque, segundo ele,

“ambas as partes conhecem o mercado em que atuam [...] e sabem que tais

flutuações são possíveis” (BRASIL, 2011, p. 7).

Ressalte-se que este não foi o único caso sobre contratos de venda

antecipada com julgamento pelo STJ, tendo o Tribunal apreciado o tema em

algumas outras ocasiões. Observando o RESP de nº 977.007/GO abaixo, nota-se

novamente o entendimento dos ministros de que existe previsibilidade pelos

contratantes quanto à variabilidade do preço da commodity. Entende ainda que a

contratação a termo é opção feita pelo vendedor para minimizar os seus próprios
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riscos, de modo que o encurtamento do lucro é esperado, e que é preciso alteração

substancial nas condições do contrato para que seja caracterizada a onerosidade

excessiva.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE
SOJA. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA
COMO ‘FERRUGEM ASIÁTICA’. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
Pedido formulado no sentido de se obter complementação do preço
da saca de soja, de acordo com a cotação do produto em bolsa que
se verificou no dia do vencimento dos contratos. Impossibilidade.
- A soja é uma ‘commodity’, ou seja, um bem básico com qualidades
uniformes. É natural que tal produto seja comercializado a prazo
diferido, pois no ato da contratação, o agricultor é motivado pela
expectativa de alta produtividade do setor, o que, em tese,
conduz à queda dos preços; e, em contrapartida, ele sabe da
possibilidade de alta na cotação do dólar, circunstância que é
absolutamente previsível neste ramo e leva à alta do valor da
saca. Em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica
é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso
um estreitamento das margens de lucro.
- Apesar de tais expectativas de natureza subjetiva, em essência tal
contrato é comutativo, nos termos dos precedentes do STJ. A
negociação é influenciada pelas leituras que as partes fazem
acerca dos riscos futuros, mas as prestações são certas. Assim,
o fundamento para constatação, ainda que em tese, da ocorrência
de onerosidade excessiva deve estar fundado na alteração
inaceitável da comutatividade e não na quebra das expectativas
pré-contratuais meramente subjetivas. As prestações são sempre
definidas pelo exercício da autonomia de vontade das partes, de
modo que a álea a considerar é aquela baseada nos limites
aceitáveis do equilíbrio contratual e não nas valorações de interesses
precedentes à contratação.
- Não obstante a literalidade do art. 478 do CC/02 - que indica
apenas a possibilidade de rescisão contratual - é possível reconhecer
onerosidade excessiva também para revisar a avença, como
determina o CDC, desde que respeitados, obviamente, os requisitos
específicos estipulados na Lei civil. Há que se dar valor ao princípio
da conservação dos negócios jurídicos que foi expressamente
adotado em diversos outros dispositivos do CC/02, como no
parágrafo único do art. 157 e no art. 170.
- Na presente hipótese, porém, mesmo admitida a revisão, o pedido
formulado não guarda qualquer relação com a ocorrência de
onerosidade excessiva. O recorrente não pretende retomar o
equilíbrio das prestações, mas transformar o contrato de compra e
venda futura em um contrato à vista e com isso suprir eventuais
discrepâncias entre suas expectativas subjetivas e o resultado
apresentado em termos de lucratividade.
- Ademais, nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de
‘ferrugem asiática’ não é fato extraordinário e imprevisível conforme
exigido pelo art. 478 do CC/02. Recurso especial ao qual se nega
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provimento. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 977007 GO
2007/0189135-0, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA,
DJE DATA: 02/12/2009; grifos nossos).

Outro ponto a se ponderar é a entrada em vigor da Lei de Liberdade

Econômica em setembro de 2019, que altera alguns artigos do Código Civil. Dentre

as modificações, incluiu-se o art. 421-A, que reitera princípios já existentes e inova

em certas determinações. Por exemplo, o caput estabelece a afinidade entre

contratos civis e empresariais quando não presentes elementos que os distanciem, a

fim de presumir a paridade entre contraentes e afastar a ideia de vulnerabilidade de

uma parte ou outra, ressalvadas suas exceções19. O artigo também reafirma a

observância da alocação de riscos determinada pelas partes, o que reforça o

princípio da autonomia privada. E em seu último inciso dispõe que a revisão

contratual será excepcional e restrita. Nestes termos:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários
e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem
o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos
previstos em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos
para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos
de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e
observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e
limitada (BRASIL, 2019).

Da interpretação da norma, infere-se a necessidade de prova individualizada

para o afastamento da presunção de igualdade entre os contraentes, isto é, é

preciso demonstrar que uma das partes se encontra em posição de extrema

vantagem em relação a outra.

Entretanto, destaca-se, por interesse do presente estudo, o último inciso do

art. 421-A. De acordo com ele, a revisão contratual não é regra, mas exceção (o que

não é grande novidade haja vista o princípio da força obrigatória dos contratos);

caso ocorra, porém, a revisão pelo julgador deve ser limitada, inclusive pela

observação das determinações de alocação de riscos realizadas pelas partes.

19 Como exceções, o caput fala dos regimes jurídicos previstos em leis especiais. Podemos
exemplificar com os contratos advindos do direito do consumidor e trabalhista, em que as partes,
obviamente, não gozam de paridade.
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Logo, nota-se que a inclusão do art. 421-A de fato alterou o tratamento a ser

dado aos contratos empresariais e cíveis em geral, mudança que afeta o

fundamento em que se baseia o voto do Relator Antonio Carlos Ferreira no

julgamento do REsp de nº 936.741/GO, sem contudo trazer grandes prejuízos ao

julgado, que se sustenta primordialmente no fato de que a pandemia de covid-19

não foi caracterizada pelo Ministro como evento capaz de gerar onerosidade

excessiva ao demandante.

Ademais, o entendimento coaduna com a opinião de nº 20 emitida pelo

Conselho Consultivo da CISG, que compreende não haver configuração da

onerosidade excessiva (referindo-se ao hardship) na simples variação de preço de

alguns commodities, uma vez que esta é comum ao negócio, e portanto, não pode

ser considerada como não previsível.

Por fim, verifica-se que o art. 421-A, inciso III, ao reiterar a força obrigatória

dos contratos, a ser considerada em conjunto com os demais princípios do Direito

dos Contratos como a autonomia da vontade, limita também a revisão contratual que

decorrer da aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que excepciona e restringe

expressamente a hipótese de revisão contratual pelo julgador.
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4 POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS DE COMMODITIES ANTE A
PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia desencadeou uma série de novos questionamentos acerca da

aplicabilidade da teoria da imprevisão (ou do hardship/força maior) nos contratos de

venda a termo de commodities, sendo o Judiciário novamente provocado acerca do

tema, uma vez que se indaga se a pandemia poderia ser considerada fenômeno

imprevisível e inevitável capaz de caracterizar um evento de hardship ou força maior.

No que diz respeito aos contratos de venda a termo de soja no Brasil, o tema

tem sido objeto de algumas decisões conflitantes ao ser enfrentado por tribunais de

todo o país. Por exemplo, observa-se a seguinte decisão do Agravo de Instrumento

nº 1405574-77.2021.8.12.0000 de Mato Grosso do Sul que deferiu tutela de

urgência, e apesar de considerar que contratos de grãos futuros tem como essência

a variação de preço do produto, afirma que “[...] incide a teoria da imprevisão e da

onerosidade excessiva, eis que o atual cenário econômico, decorrente da pandemia

causada pelo coronavírus, era imprevisível, o que justifica a revisão dos contratos”

(JUSBRASIL, 2021).

Já, em sentido contrário, como é possível observar na transcrição da ementa

abaixo, o Tribunal de Justiça de São Paulo observa a jurisprudência do STJ para

julgar improcedente o recurso de apelação. O apelante requereu a reforma da

sentença sob o argumento de celebração do contrato em março de 2020, antes da

declaração oficial da situação pandemia, de sorte que seus efeitos eram

imprevisíveis (JUSBRASIL, 2021). Vê-se:

[...] APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREÇO FIXO
PARA ENTREGA FUTURA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUTORA QUE ASSUMIU
CONTRATUALMENTE OS RISCOS NA HIPÓTESE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Insubsistentes as alegações da
parte autora para rescisão ou revisão do contrato de compra e venda
de soja com preço fixo para entrega futura. Primeiro, porque o art.
187 da CF diz respeito ao planejamento e execução das políticas
agrícolas no âmbito governamental, não servindo para garantir
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judicialmente que sejam afastados os prejuízos da parte autora com
a oscilação do preço da soja após a celebração do contrato.
Segundo, porque o contrato celebrado entre as partes não autoriza a
sua revisão com fundamento na teoria da imprevisão, consoante
interpretação do art. 393 do Código Civil (CC). Isso porque o
autor-apelante assumiu expressamente no contrato celebrado os
riscos decorrentes de caso fortuito e de força maior até a efetiva
entrega do produto à compradora. Terceiro, porque em se tratando
de contratos agrícolas, as variações dos preços da saca da soja
(e consequentemente dos insumos) advindas após a celebração
do contrato não evidenciam acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis com o condão de autorizar a revisão da obrigação
com alteração das bases contratuais, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE SOJA COM PREÇO FIXO PARA ENTREGA FUTURA.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA IMPREVISÃO.
INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. REDUÇÃO
EQUITATIVA DA MULTA. DESNECESSIDADE, DADAS AS
PARTICULARIDADES DOS CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO
CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, reputa-se
válida a cláusula penal convencionada livremente pelas partes, não
havendo motivo para ser afastada ou reduzida com fundamento no
art. 413 do CC (APELAÇÃO - AC 1000399-02.2021.8.26.0123 SP,
RELATOR ADILSON DE ARAÚJO, 31ª CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, TJSP, DJE DATA: 28/09/2021; JUSBRASIL, 2021; grifos
nossos).

Logo, nota-se que apesar de poucas divergências, o judiciário brasileiro tem

preferido o regular exercício do cumprimento das obrigações contratuais em suas

decisões sobre o tema. Outro ponto a ser destacado é a tendência de

descaracterização da pandemia como fator configurante do fenômeno da força maior

ou onerosidade excessiva especificamente nos contratos de venda antecipada de

soja quando a única justificativa para invocação do fenômeno for a variação cambial,

posto que são contratos firmados com a fixação de preços já em observância à

imprevisibilidade típica do negócio, que surpreendeu pela alta volatilidade de preço

dos produtos agrícolas pelas condições impostas pela pandemia.

Não pode deixar de se mencionar também a entrada em vigor da Lei da

Pandemia de nº 14.010/2020. Em seu art. 7º, a lei expressamente determina que a

variação cambial não deve ser considerada como fato imprevisível para o fim dos

arts. 478, 479 e 480 do CC/02. Isto é, não há que se falar em onerosidade excessiva

no caso acima, o que não exclui a possibilidade de sua configuração em hipótese
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diversa, de acordo com o preenchimento dos elementos presentes em cada caso

concreto (BRASIL, 2020).

Destaca-se ainda decisão de corte de arbitragem russa que não concedeu

exoneração de responsabilidade pela ocorrência de força maior baseando-se que a

circunstância apresentada pela parte como caso de força maior não havia sido

prevista em lista de possíveis casos de força maior no contrato (MAZZUOLI;

PRADO, 2021 p. 193).

Diante disso, conforme preceituado por Twigg-Flesner (2020, p. 162-163), é

preciso haver algum nível moderado de abstração na redação da cláusula de força

maior, sob pena de que eventos como a pandemia, por exemplo, não sejam

admitidos para fins de exoneração de obrigação. E não só isso, além dos exemplos

e menções mais gerais dos possíveis eventos, é interessante a inclusão de

situações derivadas, como paralisação de atividades físicas, diminuição de

produtividade em decorrência de medidas protetivas e distanciamento social, entre

outras.

Por isso, há que se dar relevância à forma como a cláusula é redigida.

Grande parte das cláusulas de força maior requerem que os contratantes

estabeleçam conexão entre o motivo do descumprimento e o evento de força maior.

Assim, essa exigência poderá estar presente ou não a depender da construção da

cláusula no contrato (KARIA, 2020, p. 2).

É evidente que as partes se referem a inundações, guerras etc, que
diretamente afetem a execução das respectivas obrigações, mas o
grau de interferência, a dimensão e a extensão do evento de força
maior hão sempre de ser avaliados caso a caso. Ocorrerá a
impossibilidade de fornecimento quando há greve ferroviária? Não
poderia o transporte ser feito por outro meio? Outras questões do
gênero podem sempre se colocar. Trata-se, pois, de aspecto a ser
discutido e estudado com cuidado, para que a redação seja perfeita
quer se deseje desde logo uma definição precisa, quer deixando para
os tribunais competentes decidirem segundo a lei aplicável ao
contrato (BAPTISTA, 2011, p. 234).

Ademais, o grau de interferência com a execução da obrigação que deve ser

provada pela parte também será determinada pelo modo como cada cláusula é

escrita. Algumas cláusulas podem exigir apenas prova de que o evento impediu a
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execução da obrigação. Para isso, é exigido que a parte demandante demonstre a

impossibilidade completa física ou legal de cumprimento (KARIA, 2020, p. 2020).

4.1 RISCOS NO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS DE VENDA ANTECIPADA

Diante de todo o exposto, é perceptível que a teoria da imprevisão não é

aplicada diretamente nos contratos de venda antecipada de commodities apenas em

razão da pandemia, uma vez que (1) a variação do preço é típica do negócio; (2)

não há a caracterização de evento capaz de gerar onerosidade excessiva aos

produtores agrícolas; (3) de modo geral, inexiste preenchimento dos requisitos para

configuração de força maior ou caso fortuito, pois a pandemia não necessariamente

impediu o plantio ou manutenção da produção de grãos; (4) a variação do preço dos

commodities não foi prejudicial aos vendedores, que apenas deixaram de lograr

maiores lucros em razão dos contratos pré-firmados.

Assim, nota-se a ênfase à autonomia da vontade das partes, e em especial,

ao princípio da boa-fé contratual. Uma vez que são levados em conta os riscos

iminentes da atividade produtiva, bem como a opção das partes em firmar o negócio

com o preço pré-fixado, o que se por um lado deteve obtenção de maiores lucros

pelos produtores rurais, por outro é a ferramenta de segurança utilizada por estes

para a viabilidade do seu próprio negócio.

Por isso, os doutrinadores nacionais e internacionais discutem o papel da

boa-fé dos contratantes para o negócio. Fato é que a boa-fé possui uma construção

enraizada nos países que adotam o sistema da civil law, enquanto não é

desenvolvida da mesma maneira pelas jurisdições do sistema common law, por

vezes sequer é reconhecida. A esse respeito, citamos o direito inglês — que serve

como um dos principais e mais tradicionais parâmetros para resoluções de conflitos

em matéria de comércio internacional — mas que não admite a doutrina da boa-fé.

Sucede-se que os países cujas jurisdições adotam o common law e

reconhecem o princípio da boa-fé, espantosamente, não tiveram como inspiração o
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direito inglês, que nunca engendrou a doutrina de fato, mas sim nas construções

estadunidenses sobre o tema. Inclusive, data-se essa adoção em seus sistemas a

partir das menções à boa-fé nas doutrinas de estados como Nova York e Califórnia,

porém foi a inclusão no Código Comercial Uniforme americano (UCC) que deu

proporção à doutrina no restante do país (FARNSWORTH, 1995). Nas palavras do

expoente do direito contratual norte-americano:

Os advogados de civil law consideram os conceitos de boa-fé e
negociação justa como componentes essenciais de seus sistemas
jurídicos. Por outro lado, os advogados do direito consuetudinário
geralmente consideram esses conceitos como inovações bastante
recentes em seus sistemas jurídicos. De todos os sistemas de direito
consuetudinário, apenas os Estados Unidos têm uma doutrina
relativamente bem desenvolvida de boa-fé e tratamento justo no que
diz respeito à execução de contratos. Em nível internacional, a
Convenção de Vendas de Viena falhou em sua tentativa de
incorporar adequada e efetivamente a doutrina da boa-fé. Em vez
disso, chegou a um meio-termo estranho e inviável entre os pontos
de vista opostos do civil law e do commow law. Em contraste, os
Princípios UNIDROIT, refletindo a visão do civil law, impõem um
dever geral de boa-fé e tratamento justo não apenas na execução de
contratos, mas também em sua negociação. Será interessante ver
como os árbitros de civil law e de direito consuetudinário aplicam
esse dever em casos concretos. Mas isso, é claro, cabe ao futuro
determinar (FARNSWORTH, 1995; tradução nossa20).

Dito isso, resta clara a distinção de tratamento dado à boa-fé por

determinados países de acordo com o sistema adotado. Sem dúvidas, o Brasil não

apenas reconhece como também se utiliza com frequência do princípio da boa-fé

objetiva como influência para outras doutrinas e como base primordial do direito civil

brasileiro, consoante se vê exemplificado na construção do princípio da autonomia

privada de acordo com o CC/2002. O que obviamente refletirá também nos julgados

e decisões produzidas no país.

20 No original: Civil law lawyers regard the concepts of good faith and fair dealing as essential
components of their legal systems. On the other hand, common law lawyers, generally regard these
concepts as fairly recent innovations to their legal systems. Of all the common law systems, only the
United States has a relatively well-developed doctrine of good faith and fair dealing with regard to the
performance of contracts. On an international level, the Vienna Sales Convention failed in its attempt
to aptly and effectively incorporate the good faith doctrine. Instead, it reached an awkward and inviable
compromise between opposing civil law and common law views. By way of contrast, the UNIDROIT
Principles, reflecting the civil law view, impose a general duty of good faith and fair dealing not only in
the performance of contracts but also in their negotiation. It will be interesting to see how civil law and
common law arbitrators apply this duty in concrete cases. But that, of course, is for the future to
determine.
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Diante do exposto, e considerando a eclosão da pandemia em 2020, o que se

observa é o aumento de ajuizamentos de demandas para cumprimento de contratos,

já que parte dos vendedores tem, oportunamente, optado por quebrar o contrato

pré-fixado e descumprir obrigação de entrega da safra, para revendê-la ao preço

atual adimplindo com a multa contratual, o que seria mais vantajoso que o

cumprimento da obrigação original (CADEIA, 2021).

Essa opção, que no caso tratado claramente feriria o princípio da boa-fé

acima explicitado, é o que se conhece como teoria do inadimplemento eficiente (ou

efficient breach). A teoria, originada do sistema de common law, reconhece a

possibilidade de descumprimento voluntário da obrigação contratual quando o

resultado econômico do inadimplemento for superior à perda sofrida pelo credor

(GAMA, 2021, p. 531). Dessa forma:

Uma quebra de contrato é considerada eficiente se o custo de
desempenho do réu exceder o benefício que o desempenho daria a
ambas as partes. Quando isso acontece, o réu obtém ganhos
suficientes ao violar [o contrato] que permitem que ele pague uma
indenização compensatória ao demandante e ainda saia na frente.
Se for considerado apenas o impacto econômico da violação,
pode-se dizer que a violação do réu não prejudica o autor, que
recebe o benefício financeiro do seu acordo, e ainda assim melhora a
posição do réu. Nesse sentido, isso atende ao critério da eficiência
econômica na medida em que melhora a situação do réu sem piorar
a situação do requerente. Se isso for verdade, pode-se argumentar
que uma parte contratante racional com informações completas
escolherá violar [o contrato] quando as circunstâncias tornarem a
violação eficiente. Isso leva ao argumento de que a lei não deve
desencorajar [esta prática] porque uma norma que permite uma
violação eficiente - como a norma de que o requerente tem direito
apenas a danos que causarem perdas econômicas - é em si eficiente
e, portanto, melhor atende aos interesses da sociedade (BLUM,
2017, p. 541; tradução nossa)21.

21 No original: A breach of contract is said to be efficient if the defendant’s cost to perform would
exceed the benefit that performance would give to both parties. Where this is so, the defendant makes
enough gains by breaching to enable her to pay compensatory damages to the plaintiff and still come
out ahead. Provided that one looks only at the economic impact of the breach, one can say in such a
case that the defendant’s breach does not harm the plaintiff, who receives the financial benefit of his
bargain, and yet it improves the defendant’s position. In this sense, it satisfies the criterion of
economic efficiency in that it makes the defendant better off without making the plaintiff worse off. If
this is true, it could be argued that a rational contracting party with full information will choose to
breach where circumstances make the breach efficient. This leads to the argument that the law should
not discourage this because a legal rule that permits efficient breach—such as the rule that a plaintiff
is entitled only to damages for economic loss—is itself efficient and thus best serves the interests of
society.
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Contudo, não é tão simples assim. O instituto do efficient breach deve ser

visto com ressalvas, especialmente quando se trata do inadimplemento de contratos

de venda antecipada de grãos. Isso porque além do descumprimento contratual

implicar em sanções legais no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo quando a lei

aplicável não for a pátria, é comum a previsão da cláusula de washout para

transações que envolvem compra e venda de commodities, dada a grande utilização

de contratos de venda antecipada que podem se tornar desvantajosas para o

produtor. Nesse sentido, o mercado internacional desses produtos desenvolveu, ao

longo do tempo, mecanismos tradicionais para renegociação de contratos (VELOSO;

CATEB, 2013, p. 36-40; MACHADO, 2021).

O washout é utilizado pelo mercado de commodities quando ocorrem altas

variações de preço do contrato, pode ser previsto no contrato ou realizado em

acordo após a celebração do contrato e antes da quebra contratual. O vendedor,

além do pagamento da multa pelo descumprimento, se compromete

antecipadamente a indenizar o comprador pela resilição contratual com a diferença

do preço do contrato e o preço de mercado. É muito utilizado por traders no mercado

internacional e serve para desestimular os descumprimentos contratuais ou cobrir os

seus próprios custos de inadimplemento22 (MACHADO, 2021).

A adoção reiterada do washout não é pacífica, e a sua anuência não é

obrigatória para a outra parte. Os casos em que o washout é mais utilizado

envolvem situações como quebra extraordinária de safra, mas não se deve ignorar

que os produtores têm sido tentados a quebrar contratos de exportação em busca

de proveito econômico no mercado interno, especialmente em razão das condições

do milho em 2021, como exemplos: o atraso da colheita estadunidense, condições

de plantio e os recordes de preço (LORENZON, 2021; UDOP, 2021).

No entanto, como mencionado, a prática é questionada por não ser moral e ir

de encontro ao princípio da boa fé. Além disso, caso os critérios de cálculo do

22 Só lembrar que as traders celebram contratos de compra antecipada dos commodities com os
produtores agrícolas. Então, elas negociam esses produtos no mercado internacional. Dessa forma,
se o primeiro contrato for não for cumprido, as traders quebrarão os contratos seguintes. De modo
que a cláusula de washout é prevista visando também a cobertura desses custos.
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washout não estejam claros, a questão pode ser levada a questionamento no

judiciário ou em câmaras de arbitragem (MACHADO, 2021).

Também é válido destacar que a prática do washout — que nada mais é do

que um termo que renomeia a teoria do inadimplemento eficiente, já que ambos

compartilham de conceitos semelhantes —, ignora o elemento da confiança de que

o contrato será cumprido. Essa ‘confiança’ possui relação próxima com o princípio

da boa-fé, e reproduz o dever de cada contraente em comportar-se com respeito e

lealdade mútuas, sem interesse em prejudicar a outra parte ou frustrar suas

expectativas.

Para traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas,
diz-se, como está expresso no Código Civil alemão, que as partes
devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra,
devem proceder com boa-fé. Indo mais adiante, aventa-se a ideia de
que entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um
ajudando o outro na execução do contrato (GOMES, 2009, p. 43).

Assim, além de impactar negociações de vendas futuras com o contratante, a

prática reiterada do washout pode introduzir o elemento da incerteza. Como

consequência do aumento de riscos, novos interessados vão buscar a adoção de

novas medidas de precaução ou garantia, possivelmente adicionando mais custos à

transação (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 491; GAMA, 2021, p. 532).

4.2 RESPONSABILIDADE NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE

COMMODITIES SUBMETIDOS À CISG

Naturalmente, os contratos de commodities podem ser celebrados mediante a

utilização de várias ferramentas. O presente estudo, sem pretensão de esgotar

todas as possibilidades, apresentou no decorrer do seu desenvolvimento alguns dos

padrões mais utilizados pelo mercado. No caso dos grãos e da soja, bastante

tratada na presente pesquisa, é possível e comum o emprego de contratos-padrão

disponibilizados pela GAFTA ou FOSFA. Em ambos os casos, os contratos são
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redigidos em conformidade com o direito inglês, podendo ser demandados nas

próprias associações em eventual conflito (FAVACHO, 2020).

Para outros commodities, utiliza-se a CISG, ou também conhecida como

Convenção de Viena (1980). Ela foi aprovada pela Comissão das Nações Unidas

para o Comércio Internacional (UNCITRAL) com o objetivo de harmonizar o direito

do comércio internacional através da uniformização dos contratos internacionais de

comércio. Foi ratificada pelo Brasil e entrou em vigor em 1º de abril de 2014

(GUIMARÃES et al., 2021, p. 164).

É possível inferir que a adoção da CISG se relaciona com um incentivo dos

Estados no processo de globalização, pois cada Estado nacional estará ligeiramente

abrindo mão da sua soberania, isto é, o seu poder de controle de todas as relações

civis, para permitir que os contratantes autoregulem a sua relação jurídica comercial

por meio da lex mercatoria. Nesse sentido:

Quando se trata de contratos comerciais internacionais, muitas vezes
não é a lei material de uma fonte interna (nacional) que se aplica,
mas as normas materiais internacionais. As últimas são normas
diretas, que fornecem diretamente uma solução básica. Coexistem
com regras materiais internas, mas fornecem soluções neutras e
mais adequadas às peculiaridades das relações internacionais
privadas. São, portanto, normas originais, idôneas para garantir a
segurança das situações jurídicas internacionais, que são, pelas
suas características específicas, situações de risco (MAZZUOLI;
PRADO, 2021, p. 183, tradução nossa23).

Em um mundo profundamente globalizado, que caminha cada vez mais para

estruturas integradas que possibilitem maiores transações entre os Estados

nacionais, é — mais do que interessante, é portanto — essencial, que se produzam

ferramentas que propiciem aproximação entre normas de jurisdições (muitas vezes)

completamente distintas, a fim de dar maior segurança jurídica e previsão às partes

para que possam promover novos negócios.

23 No original: En matière des contrats commerciaux internationaux, ce n’est souvent pas le droit
matériel de source interne (national) qui s’applique, mais des normes matérielles internationales. Ces
dernières, sont des normes directes, qui donnent directement une solution de fond. Elles coexistent
avec les règles matérielles internes, mais apportent des solutions neutres et plus adaptées aux
singularités des relations privées internationales. Elles sont, ainsi, des règles originales, propres à
assurer la sécurité des situations juridiques internationales, qui sont, pour ces caractéristiques
propres, des situations à risque.
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Por isso, apesar de sofrer intensas críticas, segundo alguns24, por não ter

realizado uma harmonização eficiente em determinados casos, a CISG ainda assim

serve imensamente à atividade do comércio internacional. Contudo, a submissão do

contrato à CISG observa o preenchimento de determinados requisitos, que se

confundem com o campo de aplicação que a Convenção pretende atingir. Assim,

poderá ser aplicada a Convenção somente para hipótese de compra e venda de

mercadorias entre contratantes que integrem Estados distintos entre si (elemento da

internacionalidade). Para isso, ou devem ter como parte contratante o próprio Estado

ou deve haver previsão do direito internacional privado que conclua pela aplicação

da lei de um Estado contratante (BRASIL, 2014).

Ademais, a convenção também exclui do seu escopo vendas direcionadas à

hasta pública, que estejam em execução judicial, relacionadas a valores mobiliários,

eletricidade, títulos de crédito, moeda, navio, embarcações, aerobarcos e aeronaves.

Também não é coberta pela CISG venda cuja finalidade seja mercadoria para uso

pessoal, familiar ou doméstico (BRASIL, 2014).

Então, em tópicos anteriores deste trabalho foram abordadas a teoria da

imprevisão, bem como as cláusulas de hardship e de force majeure e algumas

teorias similares adotadas por determinados Estados. Pois bem, diante da

multiplicidade de concepções divergentes adotadas pelos países signatários, a CISG

optou por criar a sua própria definição, denominando-a, inclusive, como “exclusão de

responsabilidade25” a fim de se esquivar da assunção de determinada posição

(GUIMARÃES et al., 2021, p. 165; FARNSWORTH, 1995).

Portanto, a responsabilidade contratual sob a adoção da CISG é mitigada

pelo seu artigo 79 (1), que dispõe sobre a possibilidade de exclusão de

responsabilidade, condicionando-a à satisfação de todos os quesitos objetivos, quais

sejam: a ocorrência de um impedimento incontrolável alheio à vontade do

demandante; a imprevisibilidade, portanto, um evento que não se poderia —

razoavelmente — levar em consideração na celebração do contrato; advento de

25 No original: Exemptions.

24 Em uma crítica à convenção de Viena, E. Allan Farnsworth (1995) afirma que a CISG não foi capaz
de incorporar a doutrina da boa-fé de forma adequada, criando um meio termo “estranho e inviável”
entre as construções dos sistemas civil law e common law sobre o tema.
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consequências que não poderiam ser evitadas ou superadas (GUIMARÃES et al.,

2021, p. 165; BRASIL, 2014).

Segundo afirma Mazzuoli e Prado (2021, p. 189), já foram tratadas em

diversas decisões sobre o impedimento e o grau de dificuldade no cumprimento da

obrigação por uma das partes. Em uma dessas decisões, o Tribunal de cassação

belga entendeu que o artigo 79 (1) da CISG ao tratar do impedimento reconhece a

alteração de circunstâncias pela qual a execução contratual se tornou extremamente

difícil para um contratante, mesmo que ela não fosse impossível.

Menciona-se também uma sentença arbitral alemã que compara a regra

deste mesmo artigo com as regras de exceção de responsabilidade, derivadas dos

princípios nacionais alemães da força maior, impossibilidade econômica ou

onerosidade excessiva. A sentença chegou a conclusão que o impedimento tratado

no artigo 79 (1) diz respeito a um risco impossível de se controlar ou um evento

excepcional como um que dá ocorrência aos princípios acima citados (MAZZUOLI;

PRADO, 2021, p. 189).

Quanto à inadimplência por terceiro, em que se pretende o reconhecimento

da ausência de responsabilidade pois o contrato não é capaz de ser cumprido em

razão de descumprimento de terceiros, o artigo 79 (2) da convenção prevê a

exoneração da responsabilidade caso o contratante esteja exonerado de acordo

com requisitos do (1) ou em caso do terceiro incumbido estivesse exonerado se

aplicadas as disposições do parágrafo. Como se vê:

Artigo 79 (2) Se o inadimplemento de uma das partes for devido à
falta de cumprimento de terceiro por ela incumbido da execução total
ou parcial do contrato, esta parte somente ficará exonerada de sua
responsabilidade se:
(a) estiver exonerada do disposto no parágrafo anterior; e
(b) o terceiro incumbido da execução também estivesse exonerado,
caso lhe fossem aplicadas as disposições daquele parágrafo
(BRASIL, 2014).

Contudo, Mazzuoli e Prado (2021, p. 189) indicam que as decisões arbitrais

tendem a concluir que o vendedor em geral assume o risco caso eventual

descumprimento do fornecedor aconteça e que, via de regra, ele não será

desobrigado da sua responsabilidade caso o seu inadimplemento for produzido pela
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falha de seu fornecedor. Ou seja, permaneceria a responsabilidade do contratante

que alega impedimento da performance contratual em razão de descumprimento por

fornecedor, terceiro alheio, pois reconhece este risco como inerente ao contrato em

questão.

Sobre essa interpretação, deduz-se que em caso de descumprimento

contratual por uma trader ou trading company que ao negociar a venda de

commodities não seria capaz de executar a sua obrigação em consequência de

descumprimento anterior de fornecedor (produtor), permaneceria, portanto, a

responsabilidade contratual pela qual a trader há de adimplir.

Entretanto, para que possa invocar o artigo 79 da CISG, a parte deve

observar o (4), que determina a comunicação à outra parte do impedimento capaz

de impossibilitar o cumprimento da obrigação. Caso a comunicação não seja

recebida dentro do prazo razoável após a inexecução, ou do momento em que a

devedora devesse ter tomado ciência desse impedimento, ela será responsável

pelas perdas e danos decorrentes da falta de comunicação, perdendo o direito à

exoneração da responsabilidade do (1).

Entretanto, como já mencionado, é preciso ter em mente que mesmo com a

elaboração de um direito uniforme, como é o caso da CISG, ainda assim não é

possível garantir segurança jurídica absoluta aos contratantes. Isso porque não são

todos os Estados que ratificaram a Convenção; os que ratificaram, podem ter

ressalvas ou não tê-la internacionalizado; e os que ratificaram e internacionalizaram

a Convenção podem interpretar suas normas distintamente (NETO, 2016, p. 287).

Por conseguinte, as partes que desejem celebrar um contrato sob as regras

da CISG devem verificar se o contrato cumpre os requisitos para aplicação da

Convenção, se ela vigora nos países em que os contratantes possuem seus

estabelecimentos e o modo em que os tribunais nacionais interpretam as suas

normas.

Diante de todo o exposto, é imperativo que se conclua com a reafirmação de

que a declaração da pandemia não proporciona a aplicação de hardship ou de força

maior. O que geralmente será analisado é a consequência da pandemia em
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contratos específicos. Além disso, serão consideradas as particularidades do setor

econômico e o grau de interferência da pandemia em suas atividades (GLITZ, 2020,

p. 35).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade desta pesquisa foi, primordialmente, investigar se a teoria da

imprevisão e as cláusulas de force majeure e hardship poderiam ser invocadas a fim

de eximir da responsabilidade o contratante em virtude da pandemia e da alta

variação de preços dos commodities mundialmente, de acordo com a jurisprudência

brasileira e das decisões arbitrais sobre contratos regidos pela CISG.

Foi observado que a variação de preços dos commodities repete um quadro

similar ao que aconteceu no início da década de 2000, em que o preço dos

commodities aumentou exponencialmente, provocando nos vendedores de safras

pré-fixadas o questionamento acerca da aplicabilidade da teoria da imprevisibilidade

com fins de resolução do contrato.

Constatou-se que a teoria da imprevisão surgiu a partir da tradição que

remonta à utilização da cláusula rebus sic stantibus. De mais a mais, observou-se

que essa teoria não é exceção ao pacta sunt servanda, e sim um complemento

deste princípio. Basta ver que a teoria pretende restabelecer as condições do

contrato original que foram perdidas por motivo externo e imprevisível por ele.

Foi visto que o comércio internacional de commodities opera através de

contratos de venda antecipada de produtos (soja, milho, café, entre outros) entre

produtores e exportadores (exportação indireta) ou produtores e compradores finais

(exportação direta). Sendo a exportação indireta mais comum, viu-se que o

exportador pratica a negociação desses contratos de imediato, de modo que o

descumprimento do primeiro induz o do segundo.

Também foi abordada a realização da prática da washout para resolução do

contrato entre produtor e exportador com fins de revenda ao preço do mercado, visto

que a variação de preço se torna mais vantajosa ao produtor. Nesse caso, foi

possível perceber que a anuência do comprador é necessária, assim como o

pagamento da diferença entre preços, com critérios que devem estar muito bem

definidos no contrato.
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Os estudos demonstraram também que a pandemia, apesar de possuir

traços de imprevisibilidade — principalmente quando observados os impedimentos

decorrentes de medidas políticas necessárias por força dela — não

necessariamente configura um evento de imprevisibilidade (força maior ou hardship)

quando ela for a única escusa para o descumprimento da obrigação.

O caso da extrema valorização dos commodities foi especialmente tratado

nesta pesquisa, de modo a se concluir que, de acordo com o posicionamento

majoritário dos tribunais brasileiros, em especial o STJ — cuja incumbência inclui

firmar precedentes —, é risco inerente ao contrato de venda antecipada a

volatilidade dos preços dos commodities. De acordo com o julgado, apenas a

referência à pandemia não seria capaz de permitir a aplicação da teoria da

imprevisibilidade, pois não foram (no caso do julgado) trazidas provas de conexão

entre a pandemia e o motivo de impedimento.

Percebeu-se com isso, que os julgamentos do STJ privilegiaram a

conservação do pacto contratual e da vontade manifestada pelas partes,

entendendo como preferível a não interferência do Estado na relação, pois o

contrato foi constituído mediante alocação de riscos realizada pelos próprios

contratantes, com a escolha de utilização do contrato de venda antecipada.

Sendo assim, o motivo de impedimento da performance e o grau de

interferência devem estar relacionados ao evento causador da onerosidade

excessiva ou da impossibilidade de executar. E a depender de como a cláusula seja

elaborada, esse motivo deve ser provado.

Foi ponderado que a aplicação da teoria da imprevisão pode se dar em

virtude da aplicação de lei que reconheça a doutrina em seu direito, ou por meio da

previsão de uma das cláusulas examinadas em contrato. Nesse último caso,

ressaltou-se que a extensão da aplicação se dará por meio do grau de autonomia da

vontade que é conferido pela jurisdição cuja lei está sendo aplicada.

Além disso, foi demonstrada a relevância em se redigir a cláusula de evento

imprevisível do modo mais preparado para as mais divergentes interpretações, visto

que caso a cláusula não esteja clara, pode ensejar risco de aplicação da lei ou
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confusão com doutrinas similares, pois vale lembrar que um mesmo instituto com

pouquíssimas especificidades tem recebido diversas concepções pelas jurisdições

do mundo.
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