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DECRETO N o- 8.327, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014
Promulga a Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral, firmada pela República Federativa do Brasil,
em Viena, em 11 de abril de 1980.

1
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE CONTRATOS
DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL
DE MERCADORIAS
Os Estados Partes na presente Convenção,

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Tendo em conta os objetivos gerais inscritos nas resoluções
relativas à instauração de uma nova ordem econômica internacional
adotadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua sexta
sessão extraordinária;

Considerando que a República Federativa do Brasil firmou a
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral, em Viena, em 11 de abril de 1980;

Considerando que o desenvolvimento do comércio internacional com base na igualdade e em vantagens mútuas constitui elemento
importante na promoção de relações de amizade entre os Estados;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral por meio do Decreto Legislativo nº 538, de 18 de outubro de 2012; e

Estimando que a adoção de regras uniformes para reger os
contratos de compra e venda internacional de mercadorias, que contemplem os diferentes sistemas sociais, econômicos e jurídicos, contribuirá para a eliminação de obstáculos jurídicos às trocas internacionais e promoverá o desenvolvimento do comércio internacional.

Considerando que o Governo brasileiro depositou, em 4 de
março de 2013, o instrumento de adesão à Convenção das Nações
Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral e que a Convenção entrou em vigor para o Brasil,
no plano jurídico externo, em 1º de abril de 2014;

Art. 1º Fica promulgada a Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias Uncitral, firmada em Viena, em 11 de abril de 1980, anexa a este
Decreto.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão da Convenção e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da
Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Luiz Alberto Figueiredo Machado
Mauro Borges Lemos

Artigo 6
As partes podem excluir a aplicação desta Convenção, derrogar qualquer de suas disposições ou modificar-lhes os efeitos, observando-se o disposto no Artigo 12.
CAPÍTULO II - Disposições Gerais
Artigo 7
(1) Na interpretação desta Convenção ter-se-ão em conta seu
caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade de
sua aplicação, bem como de assegurar o respeito à boa fé no comércio internacional.
(2) As questões referentes às matérias reguladas por esta
Convenção que não forem por ela expressamente resolvidas serão
dirimidas segundo os princípios gerais que a inspiram ou, à falta
destes, de acordo com a lei aplicável segundo as regras de direito
internacional privado.
Artigo 8

Acordam no seguinte:
PARTE I - Campo de Aplicação e Disposições Gerais
CAPÍTULO I - Campo de Aplicação

DECRETA:

Nº 201, sexta-feira, 17 de outubro de 2014

Artigo 1
(1) Esta Convenção aplica-se aos contratos de compra e
venda de mercadorias entre partes que tenham seus estabelecimentos
em Estados distintos:
(a) quando tais Estados forem Estados Contratantes; ou
(b) quando as regras de direito internacional privado levarem
à aplicação da lei de um Estado Contratante.
(2) Não será levado em consideração o fato de as partes
terem seus estabelecimentos comerciais em Estados distintos, quando
tal circunstância não resultar do contrato, das tratativas entre as partes
ou de informações por elas prestadas antes ou no momento de conclusão do contrato.
(3) Para a aplicação da presente Convenção não serão considerados a nacionalidade das partes nem o caráter civil ou comercial
das partes ou do contrato.

(1) Para os fins desta Convenção, as declarações e a conduta
de uma parte devem ser interpretadas segundo a intenção desta, desde
que a outra parte tenha tomado conhecimento dessa intenção, ou não
pudesse ignorá-la.
(2) Não sendo caso de aplicação do parágrafo anterior, as
declarações e a conduta de uma parte devem ser interpretadas segundo o sentido que lhes teria dado uma pessoa razoável, com a
mesma qualificação e nas mesmas circunstâncias da outra parte.
(3) Para determinar a intenção de uma parte, ou o sentido
que teria dado uma pessoa razoável, devem ser consideradas todas as
circunstâncias pertinentes ao caso, especialmente negociações, práticas adotadas pelas partes entre si, usos e costumes e qualquer conduta subsequente das partes.
Artigo 9
(1) As partes se vincularão pelos usos e costumes em que
tiverem consentido e pelas práticas que tiverem estabelecido entre si.
(2) Salvo acordo em contrário, presume-se que as partes
consideraram tacitamente aplicáveis ao contrato, ou à sua formação,
todo e qualquer uso ou costume geralmente reconhecido e regularmente observado no comércio internacional, em contratos de mesmo tipo no mesmo ramo de comércio, de que tinham ou devessem ter
conhecimento.

Artigo 2
Artigo 10
Esta Convenção não se aplicará às vendas:

Para os fins da presente Convenção:

(a) de mercadorias adquiridas para uso pessoal, familiar ou
doméstico, salvo se o vendedor, antes ou no momento de conclusão
do contrato, não souber, nem devesse saber, que as mercadorias são
adquiridas para tal uso;
(b) em hasta pública;

(a) quando uma parte tiver mais de um estabelecimento comercial, será considerado como tal aquele que tiver relação mais
estreita com o contrato e com sua execução, tendo em vista as
circunstâncias conhecidas pelas partes ou por elas consideradas antes
ou no momento da conclusão do contrato;

(c) em execução judicial;

(b) se uma parte não tiver estabelecimento comercial, considerar-se-á sua residência habitual.

(d) de valores mobiliários, títulos de crédito e moeda;
(e) de navios, embarcações, aerobarcos e aeronaves;
(f) de eletricidade.

Artigo 11
O contrato de compra e venda não requer instrumento escrito
nem está sujeito a qualquer requisito de forma. Poderá ele ser provado por qualquer meio, inclusive por testemunhas.

Artigo 3

Artigo 12

(1) Serão considerados contratos de compra e venda os contratos de fornecimento de mercadorias a serem fabricadas ou produzidas, salvo se a parte que as encomendar tiver de fornecer parcela
substancial dos materiais necessários à fabricação ou à produção.
(2) Não se aplica esta Convenção a contratos em que a
parcela preponderante das obrigações do fornecedor das mercadorias
consistir no fornecimento de mão-de-obra ou de outros serviços.

Não se aplicará qualquer das disposições dos artigos 11 e 29,
ou da Parte II desta Convenção, que permita a celebração, alteração
ou rescisão do contrato de compra e venda, ou a proposta, aceitação
ou qualquer manifestação de intenção, por outra forma que não a
escrita, quando uma das partes tiver seu estabelecimento comercial
em Estado Contratante que tenha feito a declaração prevista no artigo
96 desta Convenção. As partes não poderão derrogar nem modificar o
efeito do presente artigo.

Artigo 4

Artigo 13

Esta Convenção regula apenas a formação do contrato de
compra e venda e os direitos e obrigações do vendedor e comprador
dele emergentes. Salvo disposição expressa em contrário da presente
Convenção, esta não diz respeito, especialmente:

Para os fins desta Convenção, o termo "escrito" abrange o
telegrama e o telex.

(a) à validade do contrato ou de qualquer das suas cláusulas,
bem como à validade de qualquer uso ou costume;

PARTE II - Formação do Contrato
Artigo 14

Artigo 5

(1) Para que possa constituir uma proposta, a oferta de contrato feita a pessoa ou pessoas determinadas deve ser suficientemente
precisa e indicar a intenção do proponente de obrigar-se em caso de
aceitação. A oferta é considerada suficientemente precisa quando designa as mercadorias e, expressa ou implicitamente, fixa a quantidade
e o preço, ou prevê meio para determiná-los.

A presente Convenção não se aplica à responsabilidade do
vendedor por morte ou lesões corporais causadas pelas mercadorias a
qualquer pessoa.

(2) A oferta dirigida a pessoas indeterminadas será considerada apenas um convite para apresentação de propostas, salvo se
o autor da oferta houver indicado claramente o contrário.

(b) aos efeitos que o contrato possa ter sobre a propriedade
das mercadorias vendidas.
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